
Profanum et Promissio





Rijksuniversiteit Groningen

Profanum et Promissio

Het begrip wereld in de missionaire ecclesiologieën van Hans Hoekendijk,
Hans Jochen Margull en Ernst Lange

Proefschrift

ter verkrijging van het doctoraat in de
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

aan de Rijksuniversiteit Groningen
op gezag van de

Rector Magnificus, dr. D.F.J. Bosscher,
in het openbaar te verdedigen op

donderdag 11 juli 2002
om 16.00 uur

door

Frank Anthonie Petter

geboren op 29 december 1956
te Breda



Promotores: Prof. dr. L.A. Hoedemaker
Prof. dr. P.N. Holtrop

Beoordelingscommissie: Prof. dr. J.A.B. Jongeneel
Prof. dr. J.H. van der Laan
Prof. dr. A. J. Molendijk



Woord vooraf

Op de omslag van dit boek is een foto afgedrukt van het schip van de Protestantse
kerk in Dongen. Aan het begin van de vorige eeuw is het dak door een storm defini-
tief in elkaar gezakt. Wat overgebleven is, is een ruimte waarin slechts de contouren
van wat de kerk was zichtbaar zijn. Het is een open ruimte, waar weer en wind vrij
spel hebben. Voor mij is deze ruïne een symbool geworden van het besef dat de kerk
een deel is van de wereld waarin zij gezonden is. Maar wat en waar is de wereld?
Als er een geluidsrecorder in de ruïne zou worden neergezet zou er af en toe een
zachte plof te horen zijn van vallend gesteente in de wilde begroeiing. Niets is blij-
vend, alles veranderd, ook als wij het niet merken of horen. Dat wat eeuwen geleden
door mensen geconstrueerd en gebouwd is én het spontaan gegroeide lopen in elkaar
over, bomen groeien in de oude kerkmuur, oude ijzeren draagstangen dienen als
leidraden voor klimop. Dit boek gaat over drie mensen die geworsteld hebben met
de vraag wat wereld nu eigenlijk is, die hebben geprobeerd om het proces van ver-
andering en beweging te begrijpen en die geprobeerd hebben de kerk daarbij te
betrekken.

De ruïne herbergt voor mij ook nog een andere symboliek. De omslagfoto laat
heel duidelijk de ijzeren constructie zien waar het schip van de kerk tegenaan ge-
bouwd is. Het is een constructie waarbinnen ruimte ontstaat, de ruimte zelf is niet
‘grijpbaar’ en raakt overwoekerd. Maar de omtrekken zijn te herkennen en hebben
een verwijzende functie, ze zijn voor mij ook nog vol belofte. Voor mij persoonlijk
zou dat het symbool van mijn eigen geloofstraditie kunnen zijn. Zij is mij in de
eerste plaats aangereikt door mijn ouders. Daarvoor wil ik hen danken alsook voor
het feit dat zij het mij indertijd mogelijk hebben gemaakt om theologie te gaan stu-
deren. En ik ben blij dat zij, nu ik mijn eigen levenspad verder ben afgelopen, er ook
zijn om te vernemen wat ik zelf verderop gezien en gehoord heb en wat ik met die
geloofstraditie gedaan heb.

In verband met het totstandkomen van dit onderzoek wil ik in de eerste plaats mijn
eerste promotor professor Bert Hoedemaker noemen. In dankbaarheid herinner ik
onze lange gesprekken, zijn intense betrokkenheid bij wat mij heeft bewogen, maar
ook het veelbetekenende zwijgen en zijn grote geduld. Hij heeft dit onderzoek inten-
sief begeleid en veelvuldig heb ik gebruik mogen maken van zijn kennis en inzich-
ten. Ik heb heel veel van hem geleerd en hoop dat onze wegen zich vaker zullen
mogen kruisen.

Ook wil ik mijn tweede promotor, professor Pieter Holtrop, danken. Hij heeft mij
- aanvankelijk als eerste promotor - op weg geholpen en mij de grondstructuur van
deze studie aangereikt. Door zijn creatieve geest en theologische intuïtie ontstonden
er telkens nieuwe inzichten. Ik hoop dat ook het contact met hem na deze intensieve
tijd mag blijven voortduren.



Many thanks I owe also to professor Werner Ustorf (Birmingham), who has gi-
ven me interesting inside-information on Hans Jochen Margull, who handed me the
unpublished manuscript of Margulls’ ‘Durch den Horizont schauen’ and even ex-
pended considerable effort to read and comment on the Margull-chapter of this
study.

Het eerste exemplaar van de handelseditie hoop ik te mogen overhandigen aan
Mgr. M. Muskens. Niet in de eerste plaats omdat hij een ‘hoogwaardigheidsbekle-
der’ is - dat is hij óók - maar vooral omdat hij, in zijn pragmatische sociale houding,
voor mij veel belichaamt van wat de kerk-in-de-wereld zou kunnen en zou moeten
zijn.

Dit boek is ontstaan op verschillende locaties. In de eerste plaats moet ik de theolo-
gische faculteit van de Katholieke Universiteit Brabant noemen. Vooral het perso-
neel van de bibliotheek wil ik hartelijk danken voor de medewerking die ik gekregen
heb. Vervolgens wil ik hier de Gereformeerde kerk van Haamstede noemen. Tijdens
de zomervakantie mocht ik hun ‘jeugdhonk’ als studieruimte inrichten. Hartelijk
dank daarvoor. Ook heb ik een maand onderdak gevonden bij de benedictijnen van
de Paulusabdij in Oosterhout. Ik dank hen voor de genoten gastvrijheid, de stilte en
de ruimte. De belangrijkste ruimte waarbinnen ik heb mogen werken aan dit boek
was echter de Protestantse kerk van Dongen en Rijen. Ik doel dan niet alleen op de
fysieke ruimte, mijn kamertje aan ‘d’Overkant’, maar vooral op de ruimte die ik in
tijd gehad heb. Zonder de medewerking van deze ‘werkgever’ was het allemaal niet
gelukt. In dit verband wil ik ook mijn collega dominee Bert Kamman noemen die
mij, ‘pro Deo’, als emeritus met raad en daad heeft bijgestaan en Rita van der Meer
die als pastoraal medewerker in deeltijd een aantal van mijn taken heeft overgeno-
men. Zij kon dit doen dankzij de financiële ondersteuning van het HTWI en van
H.O.C. ‘Ruimzicht’, die ik daarvoor ook hartelijk wil danken.
De uitgave van dit boek is financieel mede mogelijk gemaakt door:
- Stichting: fonds, legaat ‘Ad pias causas’.
- Stichting ‘Aanpakken’.
- Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit

Groningen.
- Een aardige mevrouw die niet met name genoemd wil worden.

Van de velen, zonder wier inzet en hulp dit boek niet gemaakt had kunnen worden
wil ik vooral noemen Niek Oele die mij bij de correcties aanvankelijk op weg ge-
holpen heeft en Ada van Egmond die, zelfs tussen een verhuizing door, vele uren
heeft besteed aan het opsporen van fouten en het aanpassen van de lay-out.

Tot slot wil ik hier noemen en danken mijn sterke lieve vrouw Elma en onze kinde-
ren Helene, Elvira, Geert, Jessica en Aletta. Aan hen draag ik dit boek op. Elma
heeft - levend vanuit de geloofstraditie van háár ouders - mijn ogen weer geopend
voor het levend geloof. Zij heeft mij ook vaak moeten verlossen van mijn cynisme
en de ruimte afgebakend en bewaakt waarbinnen ik mijzelf kon ontplooien. De



kinderen hebben een aantal jaren moeten leven met een vaak afwezige, soms brom-
merige man in huis die vanaf nu hopelijk kan laten zien dat hij ook áánwezig en
belangstellend kan zijn.
‘Is je boek nu af?’ klonk het voorzichtig, maar regelmatig. ‘Ja, dít boek is nu af.’

Dongen, 03-06-2002











1. Inleiding

De moderne zendingsbeweging heeft altijd geleefd van en met haar eigen grote
verhalen over de wereld en over de toekomst van de wereld. De belofte van het
komend Koninkrijk, het eschatologisch perspectief, is daarbij altijd een belangrijk
leidmotief geweest. Het was en is de oecumenische droom dat de heelheid van de
mensheid en de eenheid van het wereldchristendom ééns samen zullen vallen.

In deze studie wordt beschreven hoe de theologen Hans Hoekendijk, Hans Jo-
chen Margull en Ernst Lange die droom hebben gedeeld. Zij hebben, in bondgenoot-
schap met de moderniteit, geprobeerd de wereld als eenheid te denken door elemen-
ten uit het toen gangbare secularisatiediscours1 te integreren in het missionaire ver-
toog. In de spannende naoorlogse jaren van de vorige eeuw hebben zij geprobeerd
om de mondiale verschuivingen, het proces van dekolonisatie, maar ook de seculari-
satie van de cultuur en de tanende invloed van kerkelijke structuren positief te ver-
werken. Zij deden dit in aansluiting op theologen als Bonhoeffer, Gogarten en Cox
die ook hadden getracht secularisatie en christelijk geloof op één lijn te krijgen.
Hoekendijk, Margull en Lange waren alledrie betrokken bij het onderzoeksproject
betreffende the missionary structures of the congregation dat in 1961 door de afde-
ling ‘Studies in Evangelism’ in opdracht van de Algemene vergadering van de We-
reldraad van kerken (New Delhi 1961) was ingesteld. Er werd gevraagd en gezocht
naar nieuwe gestalten van kerk zijn waardoor opnieuw aansluiting zou kunnen wor-
den gevonden op de veranderende, geseculariseerde wereld. Daarbij werd aan de
sociologie een belangrijke rol toebedeeld. De wereld werd niet benaderd als ruimte
‘daarbuiten’ maar als veld van Gods handelen en secularisatie werd niet gezien als
een bedreiging maar als een mogelijkheid om de weg naar het Rijk vrij te maken.
Binnen de werkgroep leefde de verwachting, dat er in en door het proces van secula-
risatie iets nieuws zou aanbreken en dat dit nieuwe verband hield met het Rijk van
God. Deze grondgedachte heeft de drie hoofdpersonen uit dit boek sterk beïnvloed.

In deze studie wordt het werk van Hoekendijk, Margull en Lange dus besproken
in het verlengde van de poging om de snelle wereldwijde ontwikkelingen van cul-
tuur, wetenschap en techniek te verzoenen met het overgeleverde christelijke geloof.
Hun visie oefende grote aantrekkingskracht uit op een ontevreden jongere generatie
die nieuwe wegen zocht voor de kerk in de wereld. De aantrekkelijkheid van hun
ontwerp was niet alleen gelegen in de mogelijkheid die het bood om het christelijk
geloof en de moderne zendingsbeweging actuele betekenis te verlenen, maar ook in
de manier waarop kerk en zending met elkaar in verband werden gebracht. Omdat
de kerk als geheel betrokken is op de wereld, kan zending maar niet een stukje van


1 We gebruiken hier de termen ‘discours’, ‘taalspel’ en ‘vertoog’ op de manier zoals J.-F. Lyotard dat

in aansluiting op L. Wittgenstein heeft gedaan. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de verschillende
categorieën van uitspraken bepaald worden door hun eigen regels, zoals een schaakspel gekenmerkt
wordt door een groep regels die de eigenschappen van de stukken bepalen. Zie Lyotard 1979 (1989),
45-49.
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de kerk zijn. Integendeel, zending, zo was de redenering, zou juist wezen en struc-
tuur van de kerk moeten bepalen. Door deze benadering sneed het mes eigenlijk aan
twee kanten. Enerzijds werd zending weer voluit een kerkelijk woord: zendingsacti-
viteiten bleven niet beperkt tot een groep enthousiaste zendingsverenigingen, maar
werden gezien en georganiseerd als kérkelijke activiteiten. Anderzijds ontdekte de
kerk zelf een soort nieuw mission statement waardoor uitdrukking kon worden ge-
geven aan de onopgeefbare verbondenheid met de wereld.

Hoekendijk, Margull en Lange zijn, ieder op hun eigen manier, ook tot de ont-
dekking gekomen dat hun theologoumena op gespannen voet kwamen te staan met
nieuwe realiteiten en ervaringen. We zijn in ons onderzoek niet nader ingegaan op
de overeenkomst die mogelijk aangewezen zou kunnen worden in hun tragische
levensgeschiedenis. Ze houdt ons inziens zeker verband met de existentiële manier
waarop zij getheologiseerd hebben en tegenslag en teleurstelling hebben moeten
verwerken. Ze heeft ook te maken met de ingrijpende oorlogservaringen die hen
gedreven hebben tot de radicale uitgangspositie die hun denken kenmerkt. In de
Tweede Wereldoorlog werden zij geconfronteerd met het naakte aangezicht van de
wereld, haar volstrekte godloosheid. En alleen vanuit deze profaniteit, deze secula-
riteit, wilden zij haar begrijpen als object van belofte.

Deze radicale benadering werd en wordt niet door iedereen begrepen. Het ont-
werp van Hoekendijk, Margull en Lange wordt daarom ook over het algemeen als
achterhaald beschouwd, niet in de laatste plaats vanwege het daarin vooronderstelde
en onhoudbaar geachte ‘christocentrisch universalisme’.2 Het zou de mondiale te-
genstellingen verdoezelen zoals die zichtbaar worden in de strijd om gerechtigheid
en culturele identiteit. Daarnaast zou het religieuze pluralisme van de wereldsamen-
leving in dit paradigma onvoldoende onderkend worden. Het leven kan men niet
tekenen op een theologische tekentafel, maar wordt geleefd in een concrete context
en iedere context is weer anders. Afzonderlijk hebben Hoekendijk, Margull en ook
Lange veel negatieve kritiek gehad. Hoekendijk kreeg, vanwege zijn kritiek op de
bestaande kerk, het etiket opgeplakt van ‘ecclesioclast’, zijn omarming van seculari-
satie werd gekwalificeerd als absurd, zijn gedachten werden zelfs ‘extravagante
nonsens’ genoemd.3 Lange kreeg vooral vanwege zijn homiletische theorie veel
kritiek. Hij zou te makkelijk begrippen uit de menswetenschappen overnemen, hij
zou teveel vertrouwen op het ‘maakbare’ en te weinig op de belofte en wat hij onder
‘aanvechting’ verstond had maar weinig met de vraag naar God te maken hebben en
vooral een vorm van narcisme zijn.4 Margull heeft, niet persoonlijk, maar wel als
voorzitter van de ‘dialogue-unit’ van de Wereldraad van Kerken ervaren dat zijn
werk het stempel ‘syncretistich’ opgedrukt kreeg.5 Kortom, de positie van de drie
hoofdpersonen in dit boek is vaak omschreven als onhoudbaar en absurd. Toen de
ster van Hoekendijk, Margull en Lange begon te dalen en hun invloed steeds meer
afnam, raakten zij als persoon meer en meer teleurgesteld en verbitterd juist omdat


2 Zie in verband met deze kritiek: Werner 1993, i.h.b. 156vv. en Raiser 1989, i.h.b. 51-86.
3 Zie voor een samenvatting van de kritiek op Hoekendijk, Hoedemaker 1995, 166.
4 Deze kritiek vooral bij Bohren 1981.
5 Zie bijv. MB 26.



3

de intentie achter hun benadering door de naoorlogse generatie niet begrepen werd.
Zij kwamen in een soort spagaathouding terecht. Enerzijds wilden ze de naoorlogse
wereldervaring volstrekt serieus nemen en anderzijds wilden zij vasthouden aan het
eschatologisch perspectief, de belofte van de eenheid van de mensheid.

Deze bedoeling wordt in de verschillende reacties op Hoekendijk, Margull en
Lange onvoldoende gehonoreerd. En daarachter doemt het gevaar op dat het mondi-
ale aspect van het kerk-zijn-in-de-wereld, het eschatologisch perspectief waarin de
einden der aarde en het einde der tijden op elkaar betrokken worden, vergeten wordt.
Onder de indruk van de pluraliteit, de veelvormigheid van culturen en religies, maar
ook onzeker over de eigen christelijke identiteit, verliest men het zicht op de wereld
als geheel en gaat men zich concentreren op problemen van persoonlijke spirituali-
teit en kerkelijke organisatie.

These
En daarmee zijn we uitgekomen bij de vraag waarmee we ook dit onderzoek begin-
nen. Zijn Hoekendijk, Margull en Lange werkelijk achterhaald? Wat ons in hun
missionaire ecclesiologie fascineert is dat zij zochten naar een wereldbegrip, een
werkelijk omvattend metaperspectief, van waaruit vragen naar heelheid en gerech-
tigheid aan de orde kunnen worden gesteld. En dat blijft in deze tijd een benadering
die niet opgegeven mag worden, juist omdat pluraliteit hand in hand gaat met globa-
lisering en omdat de werkelijke antwoorden op vragen betreffende vrede, gerechtig-
heid en de heelheid van de schepping alleen in mondiaal verband beantwoord kun-
nen worden. Als men het ontwerp van onze drie hoofdpersonen beschouwt vanuit de
crisis waarin wereldchristendom en moderniteit zich gezamenlijk bevinden, dan
blijkt hun constructie van wereld een waardevolle poging om eenheid, contextuele
verscheidenheid en goddelijke belofte op elkaar te betrekken. Zo gezien is hun mis-
sionaire ecclesiologie verrassend actueel. De centrale stelling van dit boek is dus dat
Hoekendijk, Margull en Lange onmisbare bijdragen leveren voor het werken aan een
missionaire ecclesiologie, waarin gezocht wordt naar ‘verzoende verscheidenheid’,
naar een heelheid in en achter de postmoderne ervaring van contextuele pluraliteit en
tegenover de negatieve gevolgen van globalisering. Deze bijdragen kunnen echter
alleen optimaal benut worden als de onduidelijkheden rond hun gebruik van het
begrip wereld, die ontstaan zijn door een ongereflecteerde combinatie van gedachten
uit het missionaire en secularisatiediscours, opgehelderd worden. Voor de doorden-
king van een eigentijdse missionaire ecclesiologie is het van belang deze onduide-
lijkheden nauwkeurig te lokaliseren en te analyseren in samenhang met de vraag
naar de verhouding tussen heelheid en verscheidenheid, universaliteit en contextua-
liteit, belofte en wereld.

Methode en opbouw
Het centrale gedeelte van dit boek wordt gevormd door het tweede deel. Daarin
worden de missionaire ecclesiologieën van Hoekendijk, Margull en Lange naast
elkaar geplaatst. Met deze nevenschikking bedoelen wij niet in de eerste plaats een
soort chronologische ontwikkeling aan te wijzen als wel een systematische samen-
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hang. Deze samenhang heeft vooral te maken met de combinatie van het secularisa-
tiediscours met het missionaire taalspel en wordt uitgedrukt in een bepaalde inter-
pretatie van het begrip Missio Dei.

Overigens wordt door de systematische vergelijking ook het einde van een be-
paald tijdvak in de missiologie gedocumenteerd, het is het einde van de periode van
de grote zendingsverhalen en de missionaire mondialiteitsconcepten. Hier en daar
wordt zelfs de overgang naar een postmoderne en postmissionaire tijd al zichtbaar in
de verschuiving van een universeel naar een contextueel wereldbegrip. We brengen
deze verschuiving in kaart door middel van het gebruik van de coördinaten ruimte
en tijd.

Deze twee begrippen vormen bij wijze van spreken de twijnen van de rode draad
die ook door het eerste deel van het boek loopt. Daar bespreken we in hoofdstuk
twee en drie het wereldbegrip zoals dat gefunctioneerd heeft in het secularisatiedis-
cours en het missionaire discours. Ook laten we zien op wat voor manier het secula-
risatiediscours het missionaire vertoog beïnvloed heeft en in welke opzichten de
moderne protestantse zendingsbeweging ook werkelijk modern is geweest. In hoofd-
stuk vier analyseren we het begrip ‘Missio Dei’ tegen de achtergrond van de door
ons beschreven taalvelden. We sluiten het eerste deel af met een evaluatie in hoofd-
stuk vijf.

Na een bespreking van de concepten van Hoekendijk, Margull en Lange in het
tweede deel - de hoofdstukken zes, zeven en acht - gaan we in deel drie verder in het
gesprek met de drie hoofdpersonen uit ons onderzoek. In hoofdstuk negen blikken
we terug naar deel twee. We gaan na welke systematische overeenkomsten en ver-
schillen er aan te wijzen zijn in de ontwerpen van Hoekendijk, Margull en Lange.
We laten ook zien op welke punten zij in hun ontwerp aan de grenzen van het Mis-
sio Dei-paradigma6 zijn geraakt. In hoofdstuk tien stellen we hen een aantal vragen
die bij ons opgekomen zijn naar aanleiding van de visie van enkele postmoderne
auteurs. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk elf, keren we terug naar de bronnen van
de missionaire spiritualiteit en het grondpatroon van het moderne missionaire we-
reldbegrip, zoals we dat ontdekt hebben bij Zinzendorf. Van daaruit komen dan
wereld en belofte in de missionaire ecclesiologieën van Hoekendijk, Margull en
Lange opnieuw aan de orde.


6 Zie voor het gebruik van de term ‘paradigma’ Kuhn 1961 (1996). Vgl. ook Toulmin 2001, 16 en

Jongeneel 1998, 105, n. 76.



DEEL 1:  SECULARISATIE EN ZENDING





2. Secularisatie

2.1 INLEIDING

Eigenlijk is er maar één ding met zekerheid over secularisatie1 te zeggen en dat is
dat het moeilijk lijkt om vast te stellen wat er nu eigenlijk precies mee bedoeld
wordt.2 Regelmatig werd en wordt dan ook de suggestie gedaan om het begrip af te
schaffen. Desalniettemin blijft de term opduiken in sociologische en theologische
discussies wanneer men het heeft over de modernisering en ‘onttovering’ van de
wereld, de betekenis van de moderniteit en ook de vraag of de religie door dit alles
zal verdwijnen.3 In het algemeen wordt met de secularisatie bedoeld: ‘het verminde-
ren van betrokkenheid op een andere, beslissende werkelijkheid’.4 Een belangrijk
gevolg hiervan is, dat het alles overkoepelende ‘hemels baldakijn’ (P.L. Berger), de
heelheid van de wereld die met de Godsidee gegeven is, in verval raakt. De samen-
hang van de religieuze kosmos gaat verloren door een proces van rationalisering en
differentiëring en daardoor ontstaan er gebieden in samenleving en cultuur met een
eigen dynamiek en een eigen autonomie.

Een stelling die ten grondslag ligt aan dit boek is dat Hoekendijk, Margull en
Lange in hun denken sterk beïnvloed zijn door in hun tijd geldende opvattingen over
secularisatie en dat het begrip wereld in hun missionaire ecclesiologie duidelijk de
sporen draagt van dit secularisatiediscours. Het doel van dit hoofdstuk is niet om de
vraag te beantwoorden of men terecht van secularisatie spreekt en zo ja wat het dan
precies betekent, maar om na te gaan hoe het spreken over secularisatie gefunctio-
neerd heeft in de theologie van de twintigste-eeuw, met name bij Hoekendijk, Mar-
gull en Lange.

In paragraaf twee van dit hoofdstuk gaan we kort in op de ontstaansgeschiedenis
van het begrip secularisatie.

In paragraaf drie maken we duidelijk dat het begrip secularisatie vooral een rol
speelde en speelt in de analyse van de overgang tussen Middeleeuwen en Moderne
Tijd, en van de verhoudingen tussen christelijke cultuur en moderniteit. In deze

1 Vgl. in verband met de definitie van het begrip: Dekker in Dekker z.j., 32: ‘Secularisatie is een

proces waardoor (aspecten of sectoren van) het leven en samenleven van de mensen onttrokken
wordt (worden) aan de overheersing of begeleiding of invloed van godsdienstige instituties en sym-
bolen.’ Een omschrijving biedt ook Charles C. West, in: West 1966, 343: ‘the withdrawal of areas of
life and thought from religious - and finally also from metafysical - control, and the attempt to un-
derstand and live in these areas in the terms which they alone offer.’ Vgl. ook het overzicht dat G.E.
Meuleman geeft in Dekker z.j., 16vv., alsmede O. Chadwick (1975, 17) die dit proces gedefinieerd
heeft als: ‘The growing tendency in mankind to do without religion, or to try to do without religion.’

2 Zie bijv. J. Sperna Weiland, geciteerd bij Houtepen 1997, 37: ‘Het (secularisatie, fap) is één van die
vage woorden, die zich aandienen, wanneer het denken ophoudt.’

3 In het vervolg van ons onderzoek (zie deel 3) gaan wij er van uit dat secularisatie wel tot privatise-
ring van religie leidt, maar dat het proces van rationalisering en functionalisering (kenmerkend voor
de Verlichting) niet noodzakelijkerwijs de religiositeit van mensen vermindert of doet verdwijnen.
Vgl. vHarskamp 1991, 14vv.; Hoedemaker 1998, 2 en Van Rooden in: Dekker z.j., 112.

4 Dekker 1987, 109.
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analyse suggereert secularisatie dat er een zekere competitie bestaat tussen christe-
lijk geloof en moderne rationaliteit.

De oorspronkelijke politiek-maatschappelijke lading van het woord werkt dan
door in algemeen culturele zin.

In paragraaf vier proberen we aannemelijk te maken dat de term secularisatie in
feite te maken heeft met een dieper gelegen crisis, een structurele storing in de wes-
terse cultuur waar men in de moderniteit voortdurend mee geworsteld heeft. De
Verlichting blijkt, zo wordt hier gesteld, veel meer een gevolg en een symptoom van
deze crisis te zijn. Secularisatie heeft ten diepste te maken met de pogingen om een
wereldbegrip te construeren etsi Deus non daretur, dat wil zeggen, losgemaakt van
haar religieus metafysische kader.

In paragraaf vijf laten we zien dat deze constructie van de wereld in het moderne
denken vanaf de negentiende eeuw vooral historiserend is. Volgens de toen geldende
opvattingen in de filosofie is de wereld vooral geschiedenis en zij ontwikkelt zich
als historisch proces.

In paragraaf zes laten we zien op wat voor manier dit secularisatiebegrip is op-
genomen in de zgn. secularisatietheologie.

In paragraaf zeven overzien we het geheel van dit hoofdstuk en maken we een
voorlopige balans op.

2.2 OORSPRONKELIJK GEBRUIK

Voordat we ons verder verdiepen in het secularisatiediscours willen we eerst kort de
oorsprong en de betekenis van het begrip secularisatie belichten.

Oorsprong
Het woord secularisatie is een afgeleide van het Latijnse woord saeculum, dat kan
worden vertaald met zowel ‘eeuw’ als ‘wereld’.5 J. Schipper heeft in een studie over
de ‘Theologie van het Saeculum’ aangegeven dat dit woord ook met ‘geschiedenis’
kan worden vertaald in de zin van ‘zich in de tijd realiserende werkelijkheid’. Men
moet daarbij wel bedenken dat dit begrip meer de ‘heden geschiedende en de nog
toekomstige werkelijkheid aangeeft dan “historie” in de zin van verleden tijd of in
de zin van de wetenschappelijke reflectie op het verleden’.6 In het Nieuwe Testa-
ment is het Griekse αιων  het taalkundig equivalent van saeculum. Schipper merkt
op dat dit woord binnen het Nieuwe Testament vaak een wat negatieve gedachte-
inhoud heeft. Het heeft betrekking op het voorbijgaande en het voorlopige, maar ook
op het boze en broze van dit bestaan. In die zin heeft het naast een historische ook
een fysiek ruimtelijke betekenis.


5 Vgl. Meuleman a.a., 16 en Schipper 1974, IIv.
6 Idem, III.
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Gebruik
Tot voor kort ging men er van uit dat het begrip ‘secularisatie’ voor het eerst gebe-
zigd zou zijn in het kader van de vrede van Westfalen.7 Tijdens de vredesonderhan-
delingen kwam de vraag aan de orde hoe de keurvorst van Brandenburg schadeloos
gesteld zou kunnen worden voor het afstaan van zijn gebied aan Zweden. Een mo-
gelijke oplossing was het aan de keurvorst toekennen van bepaalde geestelijke ter-
ritoria die tot dan onder het toezicht van de katholieke kerk hadden gestaan. Natuur-
lijk betekende deze ruil een inbreuk op een andere orde, te weten die van ‘het Heili-
ge Roomse Rijk’. Omdat men naar roomse zijde de indruk wilde geven dat het hier
slechts om een incidentele en voorlopige ingreep ging, die het gezag van Rome
onverlet liet, zocht men een term waarachter men de politieke drijfveren zoveel
mogelijk zou kunnen verbergen en met behulp waarvan men de liquidatie zou kun-
nen loochenen terwijl men haar voltrok8 en dat was de term secularisatie. Uitgaande
van deze ontstaansgeschiedenis is het dus niet verwonderlijk dat het begrip in dis-
cussies vaak de bijklank van ‘illegitieme onteigening’ kreeg.9

Een andere, eerdere, oorsprong van het begrip is echter terug te vinden in het
kerkelijke canonieke recht.10 Er is daar sprake van secularisatie als iemand van een
kloosterorde, als regularis, overgaat naar een wereldse orde en canonicus wordt.
Volgens het kerkelijk recht liet zo iemand zich ‘seculariseren’. De betrokken gees-
telijke maakte niet langer deel uit van de kloosterorde, maar van de zgn. wereld-
geestelijkheid. In dit verband had het woord niet zozeer de betekenis van illegitieme
onteigening, maar bedoelde het wel de eenheid en ongebrokenheid van het Corpus
Christianum te benadrukken.

Uit het voorafgaande kunnen we afleiden dat het gebruik van het begrip secula-
risatie niet alleen een politieke trouvaille was, welke de feitelijke onteigening van
kerkelijke goederen moest versluieren, maar ook een begrip dat in beginsel te maken
had met het onderscheid tussen ‘geestelijk’ en ‘wereldlijk’. In alle betekenissen was
het kerkelijke aspect het centrale oriënteringspunt. Secularisatie betekende aanvan-
kelijk dus: weg van de kerk, de kerkelijke eigendomssfeer, de kerkelijke gezagsaan-
spraken naar een ‘vrije’, dat is niet kerkgebonden situatie, op het gebied van de
politieke en juridische instellingen, maar bijvoorbeeld ook op het vlak van de cul-
tuur.

2.3 INTERPRETATIE EN LEGITIMATIE

Met een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van de term secularisatie hebben
we overigens nog niet duidelijk hoe het begrip feitelijk gefunctioneerd heeft. Eigen-


7 Wij volgen hier in grote lijnen de weergave van Nijk 1968, 18v., die zich, zoals de meesten, beroept

op het grote werk van J.G. von Meiern: Acta Pacis Westphalica Publica, Hannover 1734, II Teil,
SS.5.

8 Zie idem, 19.
9 Zie idem, 18.
10 Vgl. Marramao a.a, 1133v., die aan de hand van een artikel van H.W. Strätz laat zien dat het begrip

saecularisatio al opduikt in de kanonistischen Disputen aan het einde van de 16e eeuw.
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lijk zijn er verschillende benaderingen mogelijk, verwerkingen van wat secularisatie
genoemd wordt.

Interpretatie
In feite komt met iedere definitie van secularisatie ook een interpretatie mee.11

Daarmee bedoelen we een benadering van de spanning tussen geloof en moderne
rationaliteit die tegelijkertijd ook een verklaring voor deze spanning tracht te bieden.

Iedere visie op secularisatie is dus eigenlijk een ideologie in de zin zoals de
socioloog Van Harskamp het formuleert: ‘een min of meer samenhangend geheel
van voorstellingen en ideeën, met behulp waarvan mensen de veelheid van gegevens
die op hen afkomen selecteren en ordenen’.12 Met andere woorden: in de verschil-
lende secularisatiebegrippen hebben we als het ware te maken met rasters die op de
werkelijkheid gelegd worden, kaders waarbinnen bepaalde ontwikkelingen hun
plaats en betekenis krijgen.

Op grond van de hierboven beschreven oorsprong van secularisatie is het niet
verwonderlijk dat het begrip, analoog aan de oorspronkelijke betekenis, vaak ge-
bruikt is om een vermeende competitie, een soort territoriale strijd te beschrijven
tussen religie en wereld. Belangrijke stimulansen die tot deze benadering geleid
hebben zijn uitgegaan van Max Weber,13 die de ‘geest’ van het kapitalisme terug-
voerde op de ethiek van het calvinistische protestantisme. Ook moet hier Ernst
Troeltsch genoemd worden, die secularisatie reeds opvatte als een cultuurfilosofi-
sche categorie.14 De algemene opvatting was dat secularisatie ten koste gaat van de
religie en dat de moderne cultuur uiteindelijk het resultaat is van deze strijd.15 Secu-
larisatie dwingt, aldus deze visie, die ook wel omschreven wordt als de klassieke
secularisatiethese,16 filosofie en theologie om metafysische voorstellingen los te
laten en het accent te leggen op het concrete leven, de menselijke verantwoordelijk-
heid en de geschiedenis. Dit secularisatiebegrip diende vervolgens ook om bepaalde
ontwikkelingen te legitimeren binnen het spanningsveld dat ontstaan was tussen
moderne rationaliteit en christelijk geloof. En het behield in feite de betekenis die
het ook oorspronkelijk had. Alleen ging het nu niet om het onttrekken van goederen
aan de kerk, maar om het onttrekken van levensgebieden aan de invloedssfeer van
metafysische systemen en opgelegde structuren. Als voorbeeld van deze benadering


11 Houtepen 1997, 37: ‘ “Secularisatie” is (...) een omvattend, wellicht te omvattend, sleutelwoord voor

een althans tot dusver typisch westers begrip en fenomeen, waarvan nauwelijks een definitie is te
vinden, die niet zelf ook de interpretatie ervan bevat.’

12 vHarskamp 1991, 12. Van Harskamp voegt hier aan toe dat een mens zonder ideologie, dat wil
zeggen zonder ordenend ontwerp, in deze werkelijkheid niet kan leven. Hij schrijft (t.a.p.): ‘Mis-
schien zouden we zonder ideologie hooguit de ervaring opdoen van een volstrekte chaos.’

13 Zie Marramao a.a., 1138v.
14 Zie Nijk a.w., 31vv. en 66v.: ‘zijn belangstelling (van Troeltsch, fap) gaat vóór alles uit naar de

vraag hoe bepaalde cultuurelementen vanuit een religieuze context hebben doorgewerkt in een niet-
religieuze context.’

15 Hoedemaker 1998, 1, die deze benadering overigens afwijst, beschrijft het als volgt: ‘the term
secularization presupposes that there is something like a territorial battle between religion and
world, that religion is forced to yield more and more ground in that battle, and that modern culture is
largely a product of this.’

16 Zie voor het hedendaags debat rondom de secularisatiethese, vHarskamp 2000, 18vv.
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bespreken we nu eerst de discussie tussen Hans Blumenberg en Wolfhart Pannen-
berg over het ontstaan van de moderniteit.

Blumenberg
Reeds in de titel van het boek - de ‘legitimiteit van de Nieuwe Tijd’17 - gaat Blu-
menberg in op een zijns inziens onterechte vooronderstelling, welke met het ont-
staan van het begrip secularisatie gegeven is, namelijk, dat het bij het tot stand ko-
men van het moderne wereldbeeld in feite om een illegitieme annexatie van christe-
lijke gedachtegoed gaat. De Moderne Tijd moet, volgens Blumenberg, op haar eigen
merites beoordeeld worden, want op het breukvlak van Middeleeuwen en Nieuwe
Tijd werden vragen gesteld die nooit eerder gesteld waren. Bovendien bleken de
antwoorden die op deze vragen gegeven werden ontoereikend. Het gevolg was vol-
gens Blumenberg dat: ‘Die Welt die immer weltlicher wurde, war Subjekt von so
extensiven Undeutlichkeit wie das Impersonale in dem Satz Es regnet.’18

Blumenberg gaat in zijn analyse terug tot de tijd van de gnostieken. De kern van
het probleem in de relatie God-mens-wereld was, aldus Blumenberg, de vraag naar
de herkomst van het kwaad. Als God de wereld goed geschapen heeft en als God
zelf ook goed is, waar komt dan het kwaad vandaan? Deze vraag ligt volgens Blu-
menberg ten grondslag aan de zogenaamde theodicee, de rechtvaardiging van God
tegenover de mens. De prijs voor deze rechtvaardigingsleer was dat de hypotheek
van de zonde volledig bij de mens kwam te liggen.19 De oorsprong van het kwaad
kon niet ontstaan zijn in de door God geschapen en onderhouden wereld, maar
moest in verband gebracht worden met de verantwoordelijkheid van de mens.

Door deze eenzijdige nadruk op de menselijke verantwoordelijkheid verzwakte
de relatie van de mens met de wereld en met de transcendente ordeningsgrond achter
de wereld. Het enige wat overbleef was, aldus Blumenberg, de gerechtvaardigde,
maar ook willekeurige en verborgen God, de Deus absconditus. En omdat God
onberekenbaar en Zijn wereld onbetrouwbaar geworden was, werd de mens als het
ware op zichzelf teruggeworpen en zelfhandhaving zijn Daseinsprogramm.20 Zowel
het hypothetisch atheïsme als het rationele deïsme zijn volgens Blumenberg vanuit
deze ontwikkelingen te verklaren. Aan de hand van een analyse van het curiositas-
begrip laat Blumenberg vervolgens zien dat de wereld uiteindelijk als pure materie
voor menselijke doeleinden en menselijk onderzoek gebruikt werd en het vooruit-
gangsgeloof21 uiteindelijk in plaats kwam van de theodicee. Het ligt niet binnen het
bestek van ons eigen verhaal om Blumenberg hier verder te volgen. Voor ons is het
belangrijk te weten hoe het geseculariseerde wereldbegrip volgens Blumenberg is
ontstaan en hoe het volgens hem in zijn moderne gedaante gedefinieerd kan worden:

17 Voor recensies van en reacties op het werk van Blumenberg zie: Löwith 1968; Gadamer 1968;

Pannenberg 1972; Sölle 1973; Jaeschke 1976; Sparn 1984.
18 Blumenberg a.w., 12.
19 Blumenberg laat dit zien aan de hand van de predestinatieleer van Augustinus. Zie idem, 146v.
20 Idem, 151.
21 Blumenberg plaatst het moderne vooruitgangsgeloof niet in het verlengde van de christelijke escha-

tologie zoals bijv. Karl Löwith dat doet (vgl. Löwith 1953). Het vooruitgangsgeloof is naar zijn me-
ning geen ‘geseculariseerde eschatologie’, maar richtsnoer voor menselijk handelen oftewel een in-
strumentalisering van de antropodicee tegenover de willekeurige macht van God.
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respectievelijk als een poging tot menselijke zelfhandhaving tegenover een wille-
keurige God en als pure materie welke zich vormt naar de menselijke wil. God en
mens werden concurrenten en uit de melancholie over de onbereikbaarheid en wille-
keurigheid van het goddelijke ontstond volgens Blumenberg de functionele weten-
schapsidee.

Wolfhart Pannenberg22

Als het waar is dat de Moderne Tijd zo ‘antithetisch’ ontstaan is, als legitieme op-
stand tegen het rigide en absolutistische christelijk geloof, moeten we dan niet iedere
poging om vanuit de theologie een moderne definitie van wereld te formuleren bij
voorbaat als achterhaald en illegitiem van de hand wijzen?23 Of is de christelijke
theologie toch ook mede erflater geweest van het moderne denken en zijn er in de
overgang van de Middeleeuwen naar de Moderne Tijd ontwikkelingen in het chris-
telijk denken aan te wijzen die deze omslag mede veroorzaakt hebben?

In een reactie op het boek van Blumenberg vraagt Pannenberg zich af of de
rechtvaardiging van God in de theologie werkelijk zo ten koste is gegaan van de
mens als Blumenberg heeft verondersteld. Naar zijn overtuiging was niet de theodi-
cee de oorzaak van de benarde situatie waarin de mens aan het eind van de Middel-
eeuwen verzeild raakte, maar het kerkelijk gezag dat absolutistische trekken ver-
toonde en onberekenbaar geworden was. Pannenberg verschilt bovendien met Blu-
menberg van mening ter zake van de betekenis en de functie van de verzoeningsleer
aan het eind van de Middeleeuwen. God werd, aldus Pannenberg, niet gerechtvaar-
digd ten koste van de mens, maar de relatie tussen God en mens werd verzoend door
Gód die de schuld en de ellende van de wereld op zich heeft genomen en zo be-
vrijdt.24 Het was het geloof in de incarnatie van God waardoor het zelfbewustzijn
van de moderne mens kon gaan groeien, aldus Pannenberg. Juist de verbinding
welke via de christologie tussen de transcendente scheppergod en de onzekere mens
tot stand kwam creëerde de ruimte voor het moderne individu.25 Het menselijk sub-
ject kreeg door de christologische ‘rechtvaardiging’ voldoende distantie ten opzichte
van de wereld om ín die wereld vrij te kunnen handelen.

Bij de geboorte van de Moderne Tijd ging het, volgens Pannenberg, dus niet
zozeer om de bevrijding van de mens tegenover een almachtige God en Zijn wille-
keur maar om de verlossing uit ‘(...) die Positivität des kirchlichen Heilssystems, der


22 De positie van Pannenberg sluit in feite aan bij de zgn. secularisatietheologie die wij verderop in dit

hoofdstuk zullen bespreken.
23 Zie Pannenberg a.a., 114: ‘Hat sich die Moderne vom Christentum gelöst, oder ist das christliche

Erbe in verborgener Weise immer noch konstitutiv für die anscheinend so gänzlich säkulare Lebens-
form der sogenannten westlichen Welt, sei es als das verschwiegene Kapital, von dem sie entgegen
aller zur Schau getragenen Weltlichkeit zehrt, sei es als Ermächtigung zu eben diesem säkularen
Leben? Die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, ob man als neuzeitlicher Mensch ohne
Bewußtseinsspaltung noch Christ und ob man als Christ ohne Verlust der christlichen Integrität neu-
zeitlicher Mensch sein kann.’

24 A.a., 120.
25 Vgl. Dupré 1993, 38 die beschrijft hoe bijvoorbeeld de beweging van Franciscus van Assisi met de

devote aandacht voor de mens Jezus van Nazareth door die concentratie ook oog kreeg voor het in-
dividu in het algemeen.
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kirchlichen Autorität, die dem Spätmittelalter für einer rationalen Rechtfertigung
unfähig galt’.26

Legitimatie
Ten aanzien van de hierboven geschetste discussie zou kunnen worden gesteld dat
Blumenberg en Pannenberg allebei van mening zijn dat de moderne mens iemand is
die zichzelf heeft moeten bevrijden van de controle van metafysische systemen of
metafysisch gesanctioneerde instituten. Zij stemmen ook overeen in de opvatting dat
dit bevrijdingsproces ontstaan is vanuit een diepe crisis die de westerse cultuur als
geheel betrof. Maar de centrale vraag en het centrale discussiepunt is en blijft de
vraag of de Nieuwe Tijd al dan niet christelijk legitiem mag of moet worden ge-
noemd. Met andere woorden: de discussie bevestigt juist op subtiele wijze het on-
derscheid tussen een hogere orde en de profane wereld. Wat blijft is een soort dub-
belheid: men voelt zich gedwongen om het ontstaan van de Nieuwe Tijd te verklaren
vanuit een beweging waarin men zich tegen het christendom en het christelijk geloof
heeft afgezet, dan wel als een gebeurtenis die uit het wezen van het christendom te
verklaren is. De analyse van de onzekere situatie van de mens aan het begin van de
moderniteit, zoals die in de discussie tussen Blumenberg en Pannenberg onder
woorden wordt gebracht, blijft steken in een tegenover elkaar stellen van twee in-
vloedssferen. De interpretatie moet vervolgens leiden tot legitimatie.

Competitie
In feite is deze lijn in het gangbare secularisatiediscours verder doorgetrokken tot in
een bepaald soort competitiedenken. Het gaat dan niet meer om een cultuurhistori-
sche vraag naar de oorsprong van de Moderne Tijd, maar om een discussie waarin
de hierboven beschreven dubbelheid doorslaat in een tegenstelling. Secularisatie is
dan inderdaad een strijdkreet geworden. In het ene geval - uitgaande van het goed
recht van de moderniteit - een triomfkreet over de bevrijding van de mens uit een
positie van onmondigheid. En in het andere geval - uitgaande van het zinsverband
van het christelijke geloof - een weeklacht over de rebellie tegen God en het afwij-
zen van het christelijk geloof. De vraag moet echter worden gesteld of dit competi-
tiedenken ons verder helpt bij het zoeken naar een verklaring voor het ontstaan van
de moderniteit.

Daar komt bij dat dit competitiedenken vruchteloos blijkt wanneer men de bete-
kenis van de moderniteit wil evalueren met het oog op kerk en theologie. Het werkt
eerder verlammend dan verhelderend of stimulerend. Want de ideologie, het ‘ver-
haal’ dat schuil gaat achter dit gebruik van de term secularisatie gaat er enerzijds van
uit dat geloof, kerk en religie minder betekenis krijgen, maakt het tegelijkertijd ook
mogelijk om de ontkerkelijking van de samenleving als een onwettig vergrijp van
een ‘moderne heidendom’ te interpreteren. De godsdienstsocioloog Volker Drehsen
heeft het als volgt geformuleerd:


26 Pannenberg a.a., 125.
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‘De betrekkingen tussen godsdienst en maatschappij worden inzet van een cultuur-
historische tweekamp waarin de kerkelijke belangen van een geloof dat zijn positie
wil handhaven, en de seculaire belangen van een wetenschap die de geloofsmentaliteit
door haar eigen geesteshouding wil vervangen, onverzoenlijk tegenover elkaar staan.
En aan beide kanten wordt gezwaaid met de rode vlag van de secularisatiegedachte als
met een ideologisch sein.’27

Drehsen is van mening dat de gesloten gedachtegang van dit competitiedenken in
hoge mate haar werkelijkheidsontsluitende kracht verloren heeft en dat ze daarom
ook aan revisie toe is.

Hij noemt in dit verband een aantal bezwaren tegen het gebruik van de term
secularisatie:28

1. In de hierboven beschreven gedachtegang wordt godsdienstigheid gelijkgescha-
keld met kerkelijkheid, en religie buiten de kerk wordt meestal verzwegen.29 Deze
beperking maakt het onmogelijk om een goed zicht te krijgen op religie en gods-
dienstigheid.
2. Omdat de samenleving bij voorbaat als geseculariseerd wordt geëtiketteerd, kan
er in die samenleving ook weinig gebeuren dat het voortgaande proces openbreekt.
Wat men beschrijft kan niets anders betekenen dan dat wat het etiket tevoren reeds
aangaf.
3. De term secularisatie veroorzaakt een vertekend perspectief, veranderingen
worden als verlies geïnterpreteerd.
4. Door de fixatie op (on)kerkelijkheid is het gevaar groot dat men vervalt in gene-
ralisaties. Echter, functieverlies van ‘godsdienstige instituties of symbolen’ betekent
nog niet dat religie of godsdienstigheid verdwijnen.

Samenvattend moeten we constateren dat vooral een specifieke uitwerking van
de klassieke secularisatiethese, welke het denken in twee invloedssferen als uit-
gangspunt neemt, teveel een gesloten interpretatiecategorie is en dus weinig moge-
lijkheden biedt om de ontwikkelingen die geleid hebben tot de moderniteit te verkla-
ren. De discussie blijft gevangen in een bepaald dualisme waardoor de kern van het
probleem, die met de term secularisatie wordt aangeduid, niet zuiver in beeld komt.
En de kern van het probleem is dat de wereld haar oorspronkelijke heelheid is kwijt-
geraakt. Ook als men niet kerkcentrisch maar vanuit de wereld probeert te denken
blijft men steken in een onvruchtbaar tegenover elkaar stellen van geloof en moder-
ne rationaliteit.

2.4 INTERPRETATIE EN CONSTRUCTIE

De vraag die voor ons onderzoek van belang lijkt is dus niet of men nog wel gelovi-
ge kan of mag zijn in een moderne tijd, maar wat de gevolgen zijn van het feit dat de
wereld niet meer binnen een religieus-metafysisch kader begrepen kan worden. Het


27 Drehsen 1975, 249.
28 Idem, 252.
29 Vgl. ook vHarskamp 1991, 23.
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gaat ook niet om het bestaansrecht van de kerk maar om het zelfverstaan van de
mens en de samenleving in een wereld zonder God. Eigenlijk is het woord seculari-
satie, in zijn letterlijke betekenis, in deze benadering minder op zijn plaats. Want het
competitiedenken wordt losgelaten en er wordt gevraagd en gezocht naar een sa-
menhang die het competitiedenken overstijgt. Het secularisatiediscours, recht ver-
staan, gaat dan niet meer over secularisatie maar over de diepere betekenis van de
moderniteit, namelijk de worsteling met de vraag hoe de wereld als eenheid begre-
pen kan worden zonder God te vooronderstellen, etsi Deus non daretur. Secularisa-
tie als interpretatie leidt dan niet tot legitimatie of competitie maar is dan
(re)constructie van de samenhang van wereld, het zoeken naar een weg die tot heel-
heid leidt.

Op zoek naar samenhang
Zo heeft Louis Dupré in zijn boek Passage to Modernity30 beschreven hoe het ver-
breken van het ‘onto-theologische systeem’, een wereldbegrip dat gefundeerd is in
de vooronderstelling dat God bestaat, niet veroorzaakt werd door één dominante
ontwikkeling, maar het gevolg was van een combinatie van factoren die, ieder op
zichzelf beschouwd, geen bedreiging voor de bestaande synthese vormden, maar
alleen in combinatie met elkaar bijzonder explosief bleken te zijn.

De klassieke Griekse notie van kosmos - als ook het Romeinse natura - berustte
op de gedachte dat de werkelijkheid harmonieus en allesomvattend was. Dit gevoel
van eenheid werd, aldus Dupré, aanvankelijk wel bedreigd door het joods-
christelijke geloof in de Schepper-God die buiten de kosmos bleef, maar in de Mid-
deleeuwse theologie ook weer hersteld met behulp van het dogma dat God door zijn
wijsheid en genade, als ‘Onderhouder’, de wereld bleef dragen. Aan het einde van
de Middeleeuwen kon God echter niet langer gezien worden als de transcendente
oorsprong van de wereld. Hij was onberekenbaar geworden en de mens moest nu
zelf deze heelheid construeren. Dupré schrijft:

‘Only when the early humanist notion of human creativity came to form a combustive
mixture with the negative conclusions of nominalist theology did it cause the cultural
explosion that we refer to as modernity. Its impact shattered the organic unity of the
Western view of the real.’31

Met de eliminatie van het integrerend goddelijk zinsverband raakte echter niet alleen
God maar ook de mens als het ware ‘los’ van de wereld.32 De orde van de natuur
(kosmos) en de orde van de samenleving (polis) vervaagden nu de wereld geen bron
van godsopenbaring meer was en de mens teruggeworpen werd op zijn eigen indivi-
dualiteit.33


30 Dupré a.w.
31 A.w., 3.
32 Dupré heeft het (a.w., 3) over een ‘double break up’ nl. tussen ‘the transcendent constituent and its

cosmic-human counterpart’ en ‘the person and the cosmos (now understood in the narrower sense of
physical nature)’.

33 Toulmin 1990 (1992), 100v. duidt de grootschalige samenhang tussen de orde van de natuur en die
van de samenleving met het begrip kosmopolis (een samentrekking van kosmos en polis): ‘de prakti-
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Daarom noemt Dupré de moderniteit een gebeurtenis (event) ‘(...) that has trans-
formed the relation between the cosmos, its transcendent source, and its human
interpreter’.34 In aansluiting op Richard Rorty laat hij met behulp van de zogenaam-
de spiegelmetafoor zien hoe deze transformatie tot stand kwam. Plato heeft als eerste
het beeld van de spiegel in overdrachtelijke zin gebruikt om het proces van het ken-
nen te verduidelijken. Echter hij gebruikte de spiegelmetafoor in tegenovergestelde
zin van de moderne denkers: ‘the mind understands itself only by contemplating its
image as reflected by the true reality of the ideas’.35 In de twaalfde eeuw ontwikkelt
zich het beeld van de natuur als spiegel, waarin de menselijke geest God, maar soms
ook zichzelf herkent. In het moderne denken wordt de metafoor vervolgens helemaal
omgekeerd: het denken weerspiegelt de natuur. Het denkende subject construeert
zelf het wereldbeeld. De mathematische waarheid is de waarheid omtrent de wereld
geworden.

Met de moderniteit verliest de wereld haar harmonieuze metafysische fundering.
Terwijl de mens eerst leefde coram Deo, dat wil zeggen vanuit de vooronderstelling
dat God de maatstaf is van alle dingen, moet hij nu zichzelf, zijn eigen subject-zijn,
als uitgangspunt nemen. Hier vinden we de wortels van wat men vandaag de episte-
mologische crisis noemt. In hoeverre is het individuele subject in staat om de wereld
te begrijpen? In zijn zoektocht naar volledige kennis heeft de moderne denker God
los gelaten, maar lukt het hem om middels de menselijke rede meer zekerheid te
krijgen over de hem omringende wereld?36 De onzekerheden van de moderne mens
werden overigens niet alleen door theoretische dilemma’s veroorzaakt. Aan het
begin van de zeventiende eeuw kwam er aan een periode van sociale stabiliteit een
einde. De dertigjarige oorlog, pestepidemieën en een algehele Europese economi-
sche crisis veroorzaakten een fundamenteel gevoel van angst.37 De vrede van West-
falen, die wij reeds genoemd hebben in verband met de semantische oorsprong van
de term secularisatie, betekende in feite de begrafenis van het Corpus Christianum.38

Het feit dat de kerk haar goederen moest afstaan aan de wereldlijke overheid sym-
boliseerde het in verval raken van de metafysische zekerheden van de premoderne
wereld.

De verborgen agenda
Stephen Toulmin heeft de poging van de moderne denkers, om de heelheid van de
kosmopolis middels de rede te herstellen, de ‘verborgen agenda’ van de moderniteit
genoemd. Het rationalisme leek voldoende zekerheid en stevigheid te bieden om het

                                                                                                                                       
sche gedachte dat menselijke aangelegenheden worden beïnvloed door en in de pas lopen met he-
melse aangelegenheden, gaat over in de filosofische gedachte dat de structuur van de natuur een ra-
tionele sociale orde versterkt.’ Vgl. i.v.m. het begrip kosmos en polis ook Dupré a.w., resp. 18v. en
132.

34 A.w., 249.
35 A.w., 79.
36 Dupré a.w., 84 beantwoordt deze vraag ontkennend: ‘the quest for absolute certainty has driven a

wedge between immediate evidence and the rational foundation of evidence. It has weakenend the
bond that links the mind to the outside world, from perception to the thought of perceiving.’

37 Zie voor een beschrijving van deze periode Placher 1996, 34v.
38 Zie Dupré a.w., 12 en Toulmin 1990 (1992), 129vv.
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herstel van harmonie tussen de natuurlijke en sociale orde te ondersteunen. Toulmin
schrijft hierover:

‘Gangbare veronderstellingen over de voorwaarden voor sociale orde en stabiliteit
verschaften een matrix voor overeenkomstige ideeën over de natuur, en in het nieuwe
‘wereldbeeld’ dat na 1700 overtuigingskracht bezat, werden natuur en samenleving
behandeld als bij elkaar behorende, en in gelijke mate rationele “ordes”.’39

Zo kan volgens hem de rationele methode van Descartes gezien worden als een
poging om politieke en godsdienstige tegenstellingen en de daarmee samenhangende
epistemologische crisis te overwinnen.40 Toulmin noemt twee redenen waarom de
methode om theorieën te baseren op heldere en duidelijke begrippen moderne den-
kers als Descartes zo zou hebben aangetrokken. In de eerste plaats was er een in-
strumentele reden. De sterk in opkomst zijnde empirische wetenschappen hadden
behoefte aan heldere en rationele methoden om natuurkundige problemen op te
kunnen lossen. Daarnaast was er, aldus Toulmin, ook nog een intrinsieke reden
waarom men in de wetenschap op zoek ging naar harde argumenten, die even on-
weerlegbaar waren als harde meetkundige bewijzen. In een wereld van ongebreideld
scepticisme wilde men graag met een schone lei beginnen en was er een enorm
verlangen naar oorspronkelijke zekerheden.41

In feite valt er, aldus Toulmin, in de zeventiende eeuw een verschuiving waar te
nemen op vier verschillende gebieden:42

- Een verschuiving van mondelinge naar schriftelijke kennis. Retorica werd ver-
dacht gemaakt, men was niet geïnteresseerd in de vraag ‘Wie gebruikt dit argu-
ment ten overstaan van wie, in welk debat en met welke voorbeelden?’ Daarvoor
in de plaats kwam de formele logica. Geschreven beweringen moesten los van de
context altijd geldig zijn.

- Een verschuiving van bijzondere naar universele kennis. Met name in de ethiek
werd de gedachte gehuldigd dat het goede en rechtvaardige - net als God en vrij-
heid, of geest en materie - voldoen aan tijdloze en universele principes.

- Een verschuiving van plaatsgebonden naar algemene kennis. Niet de lokale
gegevens van etnografen of historici waren van belang maar algemene principes
die overal en altijd geldig zijn. De eisen van de rationaliteit leggen aan de filoso-
fie de noodzaak op te zoeken naar abstracte, algemene ideeën en beginselen,
waardoor bijzonderheden aan elkaar kunnen worden geknoopt.

- Een verschuiving van tijdgebonden naar tijdloze kennis. Tijdgebonden zaken
waren niet - zoals in de Middeleeuwen en de zestiende eeuw - interessant voor
de filosofie. Veeleer trachtte men, aldus Toulmin, blijvende structuren achter alle


39 Toulmin a.w., 139.
40 Zie Dupré a.w.: ‘He (Descartes, fap) hoped to restore the foundations of human knowledge by

converting moral uncertainty into philosophical doubt and doubt itself into a method for attaining
certainty.’

41 A.w., 108. Vgl. ook Dupré a.w., 101 die laat zien hoe ook dichters en kunstenaars op deze wijze te
werk gingen, bijvoorbeeld n.a.v. Cervantes’ Don Quichotte: ‘When meaning is no longer given with
existence, existence itself becomes a quest for meaning.’

42 A.w., 51vv. (engels 30vv.).
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veranderlijke natuurverschijnselen aan het licht te brengen. Het blijvende was in,
het voorbijgaande uit.

Gemeenschappelijke factor in deze verschuivingen was, volgens Toulmin, de over-
gang van een praktische naar een theoretische filosofie waarbij men zich steeds meer
ging toeleggen op abstracte, tijdloze methoden om algemene oplossingen te vinden
voor universele problemen.

2.5 SECULARISATIE EN GESCHIEDENIS

Het is een algemeen gedeelde opvatting dat het secularisatiediscours vooral aan het
begin van de negentiende eeuw gekenmerkt wordt door het opgaan van het ruimte-
lijk denken over de verhouding tussen profaan en religieus in een meer historiseren-
de benadering. Anders gezegd: het onderscheid tussen profaan en religieus wordt
niet opgeheven maar in een historisch kader geplaatst.43 En ook de gedachte dat de
wereld beantwoordt aan tijdloze wetmatigheden wordt steeds meer losgelaten.

Het is niet zo dat men in de voorafgaande periode van de Verlichting geen oog
had voor het historisch aspect van de wereld. En het is ook niet juist dat de historise-
ring van het wereldbegrip pas is doorgedrongen met de ontwikkeling van het negen-
tiende eeuwse historisme. Reeds eerder had men in de Verlichting begrepen dat het
denken, ook het denken over de wereld, een ontstaansgeschiedenis heeft en aan
verandering onderhevig is. Men trachtte echter deze veranderingen, de chaotische
gebeurtenissen van de wereldgeschiedenis, te systematiseren in altijd geldig geachte
universele principes. Het bijzondere van de ontwikkelingen aan het begin van de
negentiende eeuw is dat men het universele principe uit de verandering zelf afleidde.
De zin van de geschiedenis lag dus niet in een onveranderlijke essentie buiten die
geschiedenis, maar was gelegen in haar voortgang en verandering als zodanig.44

Wat veel filosofen in de negentiende eeuw gemeenschappelijk hebben is de
overtuiging dat de wereldgeschiedenis niet alleen de problemen van de mens zicht-
baar maakt, maar dat in de loop van de geschiedenis ook de oplossingen hiervoor
aan het licht zullen worden gebracht, dit al dan niet met medewerking of door toe-
doen van de mens.45

G.F.W. Hegel (1770-1831)
Exponent van deze manier van denken is G.F.W. Hegel,46 belangrijke vertegen-
woordiger van het logisch of absoluut idealisme. Omdat Hegel nadrukkelijk heeft
gesproken over de zin van de wereldgeschiedenis en hij één van de laatste denkers
van de moderniteit is geweest die een allesomvattend historisch wereldbegrip ge-


43 Vgl. Marramao a.a., 1135 die opmerkt dat het dualisme tijdens en na de negentiende eeuw niet

wordt opgeheven maar op een bepaalde manier blijft voortbestaan. Hij noemt J. von Eichendorf, L.
Feuerbach en K. Marx als voorbeelden.

44 Zie Slootweg 2000, 38v., m.n. n.1.
45 Zie Marramao t.a.p. en bijv. Corneth 1987, 62-67, 422-427, 688-697.
46 Zie i.v.m. Hegel en de betekenis van het historisch besef bijv.: Slootweg 2000, m.n. 38-89 en

Schmidt 1964, 161vv.
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formuleerd heeft waarbij geloof en moderne rationaliteit met elkaar verzoend wer-
den47 voeren wij hem hier nu apart ten tonele. We zullen zijn visie illustreren aan de
hand van zijn Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte.48 Voor Hegel
vormen individuen, volken en tijdperken slechts noodzakelijke doorgangsstadia in
één groot, de wereld omspannend, historisch proces.49 Het zijn overigens wel nood-
zakelijke stadia. Enkelingen en volken doen hun intrede in de geschiedenis en ge-
ven, nadat zij hun doel bereikt hebben, het estafettestokje door aan een volgende
generatie. Echter, op het moment dat zij hun werk doen in de wereldgeschiedenis,
zijn zij datgene wat op dat ogenblik de historische wereldgeest bedoelt te bewerken.
Het proces van de Wereldgeest is ook geen herhaling van hetzelfde, maar ontwikke-
ling, permanente verandering in de richting van een doel.

‘Unter der Sonne geschieht nichts Neues. Aber mit der Sonne des Geistes ist es an-
ders. Deren Gang, Bewegung ist nicht eine Selbstwiederholung, sondern das wech-
selnde Ansehen, das der Geist sich in immer andern Gebilden macht, ist wesentlich
Fortschreiten.’50

De geschiedenis is volgens Hegel zozeer zelfontplooiing van de geest dat zij alle
plannenmakerij van de mens te boven gaat en deze zelfs in haar tegendeel kan doen
verkeren.51 De ideale, de gevormde, mens is dan ook diegene die zijn particuliere
verlangens en gevoelens ingebracht, maar uiteindelijk ook opgegeven heeft ten
gunste van algemene universele ontwikkelingen.52 Ook de volkeren en hun geschie-
denis moeten vanuit dit perspectief begrepen worden. Zodra individuen of volkeren
zich onttrekken aan de werking van de wereldgeest stopt het dialectisch proces van
vereniging en valt alles in tegenstellingen uiteen. Hegel schrijft hierover: ‘In dem
Gegensatze kann (...) der Geist nicht bleiben, er sucht eine Vereinigung, und in der
Vereinigung liegt das höhere Prinzip. Dieser Prozeß, dem Geist zu seinem Selbst, zu
seinem Begriffe zu helfen, ist die Geschichte.’ Wanneer een volk zó ten onder gaat
in de gang van de geschiedenis, is haar bestaan zeker niet voor niets geweest. Iedere
nieuwe volksgeest is een nieuwe trede van de ladder waarlangs de wereldgeest uit-
eindelijk haar doel bereikt, haar vrijheid ontwikkelt.53 Voorwaarde voor de ‘bruik-

47 Na Hegel keerde men zich steeds meer af van metafysische speculaties en zette men zich steeds

meer tot de bestudering van de exacte en empirische feiten.
48 Hegel 1955.
49 Vgl. Hegel 1955, 73: ‘Der Gesichtspunkt der philosophischen Weltgeschichte ist also nicht einer

von vielen allgemeinen Gesichtspunkte, abstrakt herausgehoben, so daß von den andern abgesehen
würde. Ihr geistiges Prinzip ist die Totalität aller Gesichtspunkte. Sie betrachtet das konkrete, geisti-
ge Prinzip der Völker und seine Geschichte und beschäftigt sich nicht mit einzelnen Situationen,
sondern mit einem allgemeinen Gedanken, der sich durch das Ganze hindurchzieht.’

50 A.w., 93.
51 A.w., 98: ‘Es kann auch sein, daß dem Individuum Unrecht geschieht; aber das geht die Weltge-

schichte nichts an, der die Individuen als Mittel in ihrem Fortschreiten dienen.’
52 A.w., 89: ‘Der gebildete Mensch ist der, der allem seinem Tun den Stempel der Allgemeinheit

aufzudrücken weiß, der seine Partikularität aufgegeben hat, der nach allgemeine Grundsätzen han-
delt.’

53 A.w., 95: ‘Der Tod eines Volksgeistes ist Übergang ins Leben, und zwar nicht so wie in der Natur,
wo der Tod des einen ein anderes Gleiches ins Dasein ruft. Sondern der Weltgeist schreitet aus
niedern Bestimmungen zu höhern Prinzipien, Begriffen seiner selbst, zu entwickelteren Darstellun-
gen seiner Idee vor.’
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baarheid’ van de volksgeest is dat ze zich ‘vernünftig’ organiseert in de vorm van de
staat.54 Alleen de volkeren die een staat gevormd hebben spelen volgens Hegel een
rol in de wereldgeschiedenis.55 Middels een geografisch overzicht laat Hegel zien
hoe de wereldgeschiedenis zich ontwikkeld heeft.56 Het is daarbij opvallend dat de
ruimtelijke verscheidenheid van culturen en godsdiensten samengehouden wordt
door de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis en dat de christelijke religie, als
meest zuivere en ware godsdienst, het voorlopige eindpunt van deze ontwikkeling
vormt. De verschillende tijdperken zijn als het ware op een wereldkaart uit te teke-
nen. Chronologie en geografie vallen samen: daar waar de zon opgaat is de wereld-
geschiedenis begonnen en daar waar ze ondergaat vindt ze haar voleinding.

De uiteindelijke vervolmaking zal volgens Hegel plaatsvinden op het moment
dat de menselijke subjectiviteit en het goddelijke met elkaar verzoend zijn in het rijk
van de Geest. Met andere woorden: Hegel is niet alleen van mening dat de wereld-
geschiedenis zichzelf gaandeweg rechtvaardigt, maar dat in dit proces ook het nega-
tieve en onzuivere zal worden opgelost. De geschiedenis is in de gedachtegang van
Hegel dus ook wereldgericht. Het komend koninkrijk dringt niet van buiten de ge-
schiedenis binnen, maar ontstaat immanent binnen het zinsverband van de geschie-
denis als zodanig. Voor Hegel is dit de werkelijke theodicee: de verwerkelijking en
de verwereldlijking van de christelijke Geest in de wereldgeschiedenis.

In feite kan Hegel het geheel van de geschiedenis overzien omdat het geheel hem
bekend is. Hegels geschiedenis is universele geschiedenis, en in zekere zin ook
voltooide geschiedenis. Hiermee bedoelen we niet, dat door zijn filosofie het denken
tot een afsluiting is gekomen zodat alles wat daar op volgt een variant daarvan zou
zijn. Wat we bedoelen is dat Hegel in zijn gedachtegang de poging heeft gedaan om
het gebeuren van de Geest in zijn opeenvolgende etappen tot uitdrukking te brengen
en dat hij van gedachte is dat hij daarmee het wezen van de wereld en de wereldge-
schiedenis begrepen heeft.

2.6 SECULARISATIETHEOLOGIE

Voordat we ons, na een korte evaluatie, gaan verdiepen in het begrip wereld in het
missionaire discours willen we ons nu eerste verdiepen in de receptie van het secula-
risatiediscours in de theologie. We zien dan enkele theologen die het mondig wor-
den van de mens en de teruglopende invloed van kerkelijke instituten positief heb-
ben trachten te verwerken en die zelfs geprobeerd hebben om secularisatie en chris-
telijk geloof in het verlengde van elkaar te plaatsen. In feite knoopt deze paragraaf

54 De revolutie en de reformatie bewerken volgens Hegel in de wereldgeschiedenis dezelfde noodza-

kelijke omwentelingen. Rond 1820 schrijft hij dat het herstellen van de monarchie in Frankrijk niet
de rust heeft gebracht die men ervan verwachtte, dat in de landen van de reformatie daarentegen
kerk en staat zijn samengegaan door ‘Einsicht und Bildung’ (a.w., 165). Vgl. ook Schmidt 1964,
m.n. 161vv.

55 Hij gaat zelfs zo ver dat hij de staat ‘die näher bestimmte Gegenstand der Weltgeschichte überhaupt’
noemt ‘worin die Freiheit ihre Objektivität erhält und in dem Genusse dieser Objektivität lebt’ (a.w.,
105).

56 Zie a.w., 111vv.
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inhoudelijk aan bij de visie die Pannenberg in zijn discussie met Blumenberg ont-
wikkelt. Men tracht de tegenstelling tussen geloof en moderniteit te overwinnen
door een radicale keuze voor laatstgenoemde en door een theologische legitimatie
van secularisatie. Ondanks alle individuele verschillen heeft de groep secularisatie-
theologen die nu de revue passeert minstens één grote overeenkomst in de bezinning
op de betekenis van het christelijk geloof in een moderne wereld. Secularisatie
wordt misschien niet als het belangrijkste thema of het hoofddoel van de theologie
gezien, maar wel als een noodzakelijke voorwaarde om tot de bron van het christe-
lijk geloof te kunnen komen. Met andere woorden: door het secularisatieproces
wordt het christelijk geloof gezuiverd van oneigenlijke elementen en wordt de weg
vrijgemaakt naar de echte, dat is christelijke, vrijheid en mondigheid.

Dietrich Bonhoeffer
Als eerste moet in dit verband Dietrich Bonhoeffer57 genoemd worden. Binnen het
bestek van ons onderzoek is het niet mogelijk om hier een eigen Bonhoeffer-
interpretatie te geven. We noemen hem hier, omdat hij door veel secularisatietheolo-
gen als schutspatroon genoemd en geroemd is. Of hij ook werkelijk alleen een se-
cularisatietheoloog is geweest, is nog maar de vraag. We zouden hem waarschijnlijk
tekort doen als we de betekenis van zijn nalatenschap tot het secularisatiediscours
zouden beperken. In verband met dit onderzoek gaat het echter wel om de ‘Wir-
kungsgeschichte’ die zijn werk gehad in de secularisatietheologie in de zestiger jaren
van de vorige eeuw. Wat in deze ‘Bonhoeffer-renaissance’58 is blijven doorklinken
is diens gedachte dat er een fundamenteel verband is tussen het evangelie en de
kritiek op onmondig makende religieuze denk- en leefmanieren. Vooral in zijn ge-
vangenisbrieven is Bonhoeffer nadrukkelijk bezig geweest met vragen die te maken
hadden met de betekenis van het christelijk geloof in een moderne westerse samen-
leving.59 Het erfgoed van de Verlichting wordt door hem positief kritisch60 bena-
derd. Positief in die zin dat hij van mening is dat de mondige wereld God niet nodig
heeft als metafysische vooronderstelling en evenmin als ‘gatenvuller’,61 daar waar
het moderne denken tekort schiet.62 De wereld wordt door Bonhoeffer dan ook gede-
finieerd als de ‘zum Bewußtsein ihrer selbst und ihrer Lebensgesetze gekommene


57 Zie i.v.m. het wereldbegrip van Bonhoeffer vooral Müller 1966 en voor de ecclesiologische conse-

quenties Holtrop 1994.
58 Zie Rothuizen 1969, 253vv.
59 Bonhoeffer 1951, 180: ‘Die zu beantwortenden Fragen wären doch: was bedeutet Kirche, eine

Gemeinde, eine Predigt, eine Liturgie, ein christliches Leben in einer religionslosen Welt? Wie spre-
chen wir von Gott - ohne Religion, d.h. eben ohne die zeitbedingten Voraussetzungen der Metaphy-
sik, der Innerlichkeit etc. etc.? Wie sprechen (...) wir “weltlich” von “Gott”, wie sind wir “religi-
onslos-weltlich” Christen, wie sind wir ek-klesia, Herausgerufene, ohne uns religiös als Bevorzugte
zu verstehen, sondern vielmehr als ganz zur Welt Gehörige?’

60 Aldus Müller a.w., 359.
61 Zie idem, 362.
62 Bonhoeffer a.w., 236: ‘Ich will also darauf hinaus, daß man Gott nicht noch an irgendeiner aller-

letzten heimlichen Stelle hineinschmuggelt, sondern daß man die Mündigkeit der Welt und des
Menschen einfach anerkennt, daß man den Menschen in seiner Weltlichkeit nicht “madig macht”,
sondern ihn an seiner stärksten Stelle mit Gott konfrontiert (...).’
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Welt’.63 In zekere zin herhaalt Bonhoeffer de negentiende eeuwse poging om het
moderne denken en het moderne bewustzijn te verzoenen met het christelijk geloof.
Echter, hij doet het veel radicaler, in die zin dat hij aan de christelijke openbaring
ook een kritische functie toekent bij de beoordeling van de moderniteit. Verlichting
en moderne rationaliteit mogen geen doel in zich gaan vormen. Het gaat in het se-
cularisatieproces om de bevrijding van de méns. Hanfried Müller schrijft hierover:
‘Es geht ihm (Bonhoeffer, fap) nicht um den Gebrauch der autonomen Vernunft
sondern um den autonomen Gebrauch der Vernunft. Der Mensch ist autonom, nicht
die Vernunft.’64

De mensen moeten door God vrijgemaakt worden om de wereld als ruimte van
menswording te betreden. Het christelijk geloof kan deze bevrijding bewerken. En
daarom moet de christen er ‘voor de ander’ zijn, in navolging van Christus, de lij-
dende Knecht.65 De ecclesiologische consequentie die Bonhoeffer trok uit deze
herinterpretatie wordt door hem samengevat met de lapidaire zin: ‘Die Kirche ist nur
Kirche, wenn sie für andere da ist.’66 Deze slagzin, ‘Kerk-voor-anderen’, werd in de
zestiger jaren, zoals P.N. Holtrop het geformuleerd heeft, ‘de vlag boven het we-
reldwijd streven naar vernieuwing van kerk en theologie op grond van en gericht op
politieke, sociale en culturele solidariteit van de kerk met de wereld’. Waar het
Bonhoeffer om ging was de ‘Diesseitigkeit des Christentums’, de ervaring van het
transcendente in de ruimte van de wereld, in de ontmoeting met de ander. Vanuit de
gevangenis schrijft hij:

‘Unser Verhältnis zu Gott ist kein ‘religiöses’ zu einem denkbar höchsten, mächtig-
sten, besten Wesen - dies ist keine echte Transzendenz, - sondern unser Verhältnis zu
Gott ist ein neues Leben im ‘Dasein-für-andere’, in der Teilnahme am Sein Jesu.
Nicht die unendlichen, unerreichbaren Aufgaben, sondern der jeweils gegebene er-
reichbare Nächste ist das Transzendente.’67

Friedrich Gogarten
In 1922 beginnen Karl Barth en F. Gogarten met enkele andere theologen (onder
wie E. Thurneysen) met het uitgeven van het tijdschrift Zwischen den Zeiten. Deze
gebeurtenis kan gezien worden als de geboorte van de dialectische theologie On-
danks alle individuele verschillen had deze groep theologen, die wilde afrekenen
met de liberale theologie van de achttiende  en de negentiende eeuw, gemeenschap-
pelijk dat men in het theologisch ontwerp God en wereld onderscheidde. Dat wat in
cultuurprotestantisme en liberale theologie door elkaar was gehaald moest uiteen
getrokken worden om de juiste verhoudingen in de configuratie God-mens-wereld
terug te vinden. Secularisatie werd daarbij gezien als middel waarmee puin geruimd


63 Idem, 216.
64 Müller a.w.: 359v.
65 Wat in de latere secularisatietheologie onvoldoende is opgemerkt, is dat secularisatie door Bonhoef-

fer niet alleen begroet werd als een bevrijding uit onmondigheid, maar ook als een opdracht en een
opgave waaronder de christen, in navolging van Christus, gebukt kan gaan. Zie bijv. Bonhoeffer
a.w., 257v.

66 Bonhoeffer a.w., 261. Vgl. Holtrop 1994, 164.
67 Bonhoeffer a.w., 259v.
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kon worden en waardoor de bronnen van het christelijk geloof opnieuw teruggevon-
den zouden kunnen worden. Gogarten heeft deze opvatting in haast elk van zijn
geschriften uitgewerkt.68 Kortweg kan zijn ontwerp worden samengevat met de titel
van één van zijn belangrijkste werken: ‘de mens is het wezen dat tussen God en
wereld staat’.69 Heel de problematiek van het bestaan ligt, aldus Gogarten, hierin
vervat dat de mens in de juiste verhouding komt te staan tot deze twee polen - God
en wereld - en op die manier God God laat zijn en wereld wereld.70 Dit betekent
voor Gogarten niet dat enerzijds de Godsverhouding en anderzijds de wereldverhou-
ding met de mens als twee afzonderlijke delen uit elkaar vallen. Deze twee relaties
gaan steeds samen: de juiste plaatsbepaling van de mens voor God betekent ook zijn
juiste plaatsbepaling in de wereld en omgekeerd. Er is geen weg naar God die aan de
wereld voorbijgaat, en men kan ook alleen de wereld ter sprake brengen, wanneer
men dat doet coram Deo, voor God. Het juiste begrijpen van God en het juiste be-
grijpen van de wereld zijn dus volgens Gogarten twee kanten van dezelfde zaak.
Tegenover God moet de mens staan in radicale afhankelijkheid, tegenover de wereld
in even radicale autonomie. Nijk vat de positie van Gogarten als volgt samen: ‘de
mens is in het geloof geroepen om vrij tegenover de wereld te staan, om zich geheel
zakelijk tot de wereld te verhouden, om de wereld “wereld” te laten zijn en niets
meer dan dat. De wereld wordt door het christelijk geloof verwereldlijkt (...).’71

Bij Gogarten vinden we ook voor het eerst het later vaak gebruikte onderscheid
tussen secularisatie en secularisme terug.72 Secularisatie kan volgens Gogarten in
secularisme ontaarden wanneer de mens de dialectische spanning van het vragende
niet-weten en het op de toekomst gericht zijn laat varen, en vervolgens vlucht in
nihilisme of voorbarig idealisme.

Samenvattend kan worden gesteld dat secularisatie en christelijk geloof naar het
inzicht van Gogarten bij elkaar horen. Secularisatie is een noodzakelijk en legitiem
gevolg van het christelijk geloof. Secularisatie is ‘Verweltlichung der Welt, das
heißt, daß diese unter allen Umständen und in jeder Hinsicht und im allen was zu ihr
gehört, ist und bleibt, was sie ist, eben Welt.’73

Harvey Cox
Inmiddels zijn we terechtgekomen in de eerste helft van de spannende en opstandige
zestiger jaren van de vorige eeuw. We wezen reeds op de invloed die Bonhoeffer
gehad heeft op de secularisatietheologie die in deze periode is ontstaan. Deze her-
ontdekking van Bonhoeffer is met name door J.A.T. Robinson in gang gezet.74 Ove-
rigens heeft Robinson ook niet veel méér gedaan dan opnieuw aandacht vragen voor
Bonhoeffer. Omdat hij geen secularisatietheoloog genoemd kan worden in het ver-


68 M.n. in Der Mensch zwischen Gott und Welt (1952) en Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit

(1953).
69 Gogarten 1952.
70 Zie idem, 231.
71 Nijk a.w., 56.
72 Vgl. Gogarten 1953, 134vv.
73 Gogarten 1953, 12, citaat gevonden bij Nijk a.w., 56.
74 Zie Robinson 1963.
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lengde van Bonhoeffer of Gogarten laten wij hem hier verder buiten beschouwing.75

Wel willen we hier H. Cox kort bespreken. Cox maant tot voorzichtigheid als het
gaat om het noemen en benoemen van God.76 Hij ziet een verband tussen de ontken-
ning van God van het atheïsme en de bijbelse notie van de verborgen God, want de
wáre God, zo redeneert hij, openbaart zich niet op tijden en plaatsen die de mensen
uitkiezen. Daarom ook zou het niet verkeerd zijn om het spreken over God een
tijdlang stop te zetten. Vooral ook opdat deze ware God, die zich in Christus open-
baart, niet verwisseld wordt met de goden van de mythologie of de goden die de
filosofen naar voren hebben geschoven.77 Anders en meer positief geformuleerd:
omdat hij de verborgen God aan het werk ziet in de geschiedenis van de mensheid
en omdat hij mensen wil oproepen om met deze God mee te werken, pleit Cox voor
een theologie die God onder woorden brengt in seculiere termen, dat wil zeggen in
hedendaagse politieke termen. Want de politiek heeft volgens hem in de geseculari-
seerde wereld dezelfde functie als de godsdienst in vroeger tijden; ze verleent een-
heid en zin aan het denken van de mens.78 Om de bijbelse boodschap te kunnen
bemiddelen in de geseculariseerde wereld moet men volgens Cox niet alleen aan-
kloppen bij de politiek, maar ook bij de sociologie. Geen enkele taal is immers uit de
hemel komen vallen, ze is altijd sociaal cultureel bemiddeld. En wanneer bepaalde
woorden, ook theologische begrippen, problematisch worden, dan is een sociale of
culturele verandering vaak de oorzaak, aldus Cox. Daarom: wil men adequaat over
God spreken in een geseculariseerde wereld dan zal men het sociale kader waarbin-
nen men dit doet, moeten veranderen. Cox schrijft: ‘If metaphysical talk of God has
been made equivocal both by historical change and by social differentiation, then it
cannot be discarded until the break with Christendom is accepted and the subcultural
enclave is left behind.’79

Arend Th. van Leeuwen
Als laatste vertegenwoordiger van het radicale secularisatiedenken willen we A.Th.
van Leeuwen noemen. Van de drie gestalten die wij hier de revue hebben laten pas-
seren, is hij, waar het de benadering van secularisatie betreft, waarschijnlijk het
meeste door Gogarten beïnvloed. Wat Van Leeuwen vooral heeft aangesproken in
het ontwerp van Gogarten is diens omschrijving van secularisatie als de ‘Verge-


75 Terecht wijst Rothuizen op het feit dat de verschillen tussen Robinson en Bonhoeffer groter zijn dan

de overeenkomsten. Zie a.w., 256vv. en 268v. En Berkhof, in Berkhof 1981, is van mening dat de
verwantschap tussen Bonhoeffer en Robinson slechts oppervlakkig is. Idem, 63: ‘Robinsons boekje
(Honest to God, fap) is veeleer een popularisering van Tillich. Tegenover de God “daarboven” stelt
hij geen ontkenning van God, maar de visie op God als de “diepte van ons bestaan”. Robinson is niet
atheïstisch, maar religieus, in een zin die aan het negentiende eeuwse idealisme doet denken.’

76 Zie Cox 1967, 266.
77 Cox a.w., 258: ‘It is his utter hiddeness which distinguishes God from the tribal deities man coaxes

and expiates, and from the metaphysical deity man grandly includes in a rounded system of thought.
Using God for the kingpin in an ontological system is not much different from wheedling Him into
watering my corn. The hidden God of the Bible will not be utilized in either way.’

78 Idem, 254: ‘(...) in secular society politics does what metaphysics once did. It brings unity and
meaning to human life and thought.’

79 Idem, 248.
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schichtlichung der menschlichen Existenz’.80 Van Leeuwen zelf legt ook grote na-
druk op de betekenis van geschiedenis. Hij beschrijft de revolutionaire geschiedenis
van het Westen als ‘één steeds voortgaand, onstuitbaar en onomkeerbaar secularisa-
tieproces’.81 De bijbelse boodschap en de bijbelse geschiedenis vormen zijns inziens
de oorsprong van dit proces en hebben volgens hem aan deze historische gang ook
zijn beslissende impuls gegeven.82 De bijbel plaatst de mens in de wereld als in een
open veld van vrijheid en verantwoordelijkheid. De toekomst is radicaal open voor
de verbeeldingskracht en creativiteit van de mens, voor de uitoefening van zijn
morele wil en zijn vermogen om keuzes te maken. Met het binnendringen van het
westen in de niet-westerse wereld begint, aldus Van Leeuwen, een nieuw hoofdstuk
in dit proces van secularisatie, van de historische verwezenlijking van het menselijk
bestaan. Deze dynamiek heeft echter ook een schaduwzijde, zij is niet alleen een
uitdrukking van de bedoeling die God met de wereld heeft, maar ook van de eigen-
zinnigheid van de mens en het overdreven vertrouwen in eigen mogelijkheden.83

Deze vorm van secularisatie, in aansluiting op Gogarten maakt Van Leeuwen het
onderscheid tussen secularisatie en secularisme, leidt op de doodlopende weg van de
‘gefixeerde en verabsoluteerde ideologie, die tendeert naar heidens of nihilistisch
totalitarisme’.84 De kerk moet en kan naar de mening van Van Leeuwen hier een
kritische functie uitoefenen:

‘De christelijke kerk heeft tot de voortschrijdende geschiedenis der secularisatie in ie-
der geval een positieve relatie; zij is er mede verantwoordelijk voor en is ten nauwste
betrokken bij de rijke beloften en de ontzettende dreigingen en gevaren, die deze ge-
schiedenis begeleiden.’85

Het ‘onweer van de zestiger jaren’
Wat Cox en Van Leeuwen gemeenschappelijk hebben is de betekenis die zij aan
secularisatie toekennen en de noodzaak die zij voelen om metafysische vooronder-
stellingen los te laten ten gunste van een historische interpretatie van de werkelijk-
heid. In zijn overzicht ‘over een kwarteeuw theologie’86 (1950-1975, fap) schrijft H.
Berkhof over deze radicale theologie (‘het onweer dat zich in de jaren 1963-1966’
ontlaadde):

‘Wat de ‘nieuwlichters’ gemeen hadden was: de ontdekking dat de naoorlogse periode
met haar zekerheden voorbij was, en dat we nu leven in enerzijds een welvarende
diesseitige godloze cultuur en anderzijds een wereld die vloekt met de meest elemen-
taire geboden van het Evangelie.’87


80 Zie bijv. vLeeuwen 1964, 279 en 281.
81 Idem, 278.
82 Zie ibidem.
83 Zie vLeeuwen 1968.
84 vLeeuwen 1964, 281.
85 Ibidem.
86 In: Berkhof a.w., 155-169.
87 Idem, 162.
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Tegelijkertijd constateert hij dat er binnen deze beweging twee trends aan te wijzen
zijn:

‘Enerzijds overspoelt het moderne seculaire levensgevoel met volle kracht de polders
van kerk en theologie. Bonhoeffer krijgt gelijk: de wereld wordt mondig en religie-
loos. God wordt marginaal en sterft op den duur af. De vraag wordt nu, hoe nu nog
verantwoord en overtuigend over God kan worden gesproken. En het antwoord is: al-
leen dan, als ook wij niet langer van boven af denken, maar mee opwandelen in het
empirische historische en positivistische levensklimaat van de moderne mens. (...)
Anderzijds is daar als tweede trend de opstand tegen de gevestigde orde. De jongeren
die opstaan werden geboren toen Hitler onderging. Ze hebben gehoord, dat alles veel
erger kan dan het nu is, maar ze geloven dat alles ook veel beter kan. En voor zover ze
gelovigen of ook theologen zijn, knopen ze aan bij een bijbels ethos dat ook steeds
weer op gespannen voet blijkt te staan met de gevestigde orde.’88

Twee stromingen die uiteengaan wanneer de vraag gesteld wordt naar de mogelijk-
heden en de zin van het spreken over ‘God’, maar die samenvloeien in de opvatting
dat de wereld geschiedenis is, dat het secularisatieproces de zin van die geschiedenis
zichtbaar zal maken en dat de secularisatie van de theologie noodzakelijk is om
zinvol over de wereld te kunnen spreken.

Evaluatie
De secularisatietheologie kan gezien worden als een poging om een doorbraak te
forceren vanuit de theologie naar de moderne wereldervaring. In dat opzicht kunnen
we spreken van een soort ‘aggiornamento’. De mondig geworden mens en het mon-
dig makende secularisatieproces worden niet theologisch afgewezen of geneutrali-
seerd, maar vormen het uitgangspunt van theologische bezinning. Dat kan, vergele-
ken met de antithetische opstelling van bepaalde groepen binnen kerk en christen-
dom, gezien worden als een enorme stap vooruit. Uit de opkomst van de secularisa-
tietheologie kan worden opgemaakt dat men in de theologie oog kreeg voor de on-
echte en onmondig makende religie die verscholen lag in kerk en christendom. Bo-
vendien werd de emancipatoire betekenis van het evangelie als het ware herontdekt.

Tegelijkertijd kan echter de vraag gesteld worden of de kern van het secularisa-
tiediscours, namelijk dat de wereld niet meer begrepen kan worden binnen een meta-
fysisch kader, door de benadering van de secularisatietheologen werkelijk goed in
beeld komt en of dit gegeven ook adequaat verwerkt is. Want in feite werd in de
secularisatietheologie de gangbare benadering van de klassieke secularisatiethese
alleen maar ‘omgekeerd’. De onttovering van de wereld en de ontmythologisering
van de religie worden toegejuicht, de autonomie van de mens en de ontplooiing van
de menselijke subjectiviteit worden zeer belangrijk gevonden, maar dat alles als
vrucht van christelijk geloof. De in deze benadering veronderstelde competitie tus-
sen wereld en religie wordt integraal overgenomen en overgedoopt, maar niet kri-
tisch geëvalueerd. Dat het in het gebruik van de term secularisatie  ook gaat om een
constructie van wereld en een poging om de heelheid van de wereld te opnieuw te


88 Ibidem.
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funderen werd over het hoofd gezien. Het verdwijnen van God in de geschiedenis
werd bijbels gefundeerd en aannemelijk gemaakt, het ‘grote verhaal’ achter de se-
cularisatiethese werd niet kritisch bevraagd maar theologisch gelegitimeerd. De
sociologie werd ingeschakeld als hulpwetenschap om deze wending naar de wereld
mogelijk te maken. Secularisatie is in de secularisatietheologie in feite een theolo-
goumenon geworden. De afwezigheid van God werd theologisch onderbouwd. Deze
contradictie, zo zullen we in het vervolg van dit onderzoek laten zien, werkt ook
door in de theorievorming van Hoekendijk, Margull en Lange.

2.7 TERUGBLIK EN VOORLOPIGE CONCLUSIE

Terugblikkend over dit gehele hoofdstuk kunnen we vaststellen dat de term seculari-
satie vooral gefunctioneerd heeft als instrument om de spanning, die zich in de loop
van de geschiedenis ontwikkeld heeft tussen geloof en moderne rationaliteit, te
neutraliseren. We hebben gezien dat een benadering van secularisatie die analoog
aan de oorspronkelijke betekenis van het begrip uitgaat van een veronderstelde
tegenstelling tussen kerk en wereld, tussen geloof en moderne rationaliteit, weinig
vruchtbaar is. We hebben vervolgens geconstateerd dat een meer zinvolle benade-
ring van secularisatie uitgaat van de vraag naar de betekenis van de moderniteit. Ook
hier gaat het om een beschrijving van wat er gebeurde in het spanningsveld van
geloof en moderne rationaliteit maar nu met het oog op een veel fundamenteler
probleem, namelijk de crisis waaruit de moderne cultuur als zodanig is ontstaan.
Door het wegvallen van de onto-theologische samenhang tussen God, mens en we-
reld raakt niet alleen het geloof ondermijnd, maar worden ook de fundamentele
zekerheden van de westerse samenleving ondergraven. Het gedachtegoed van de
Verlichting kan begrepen worden als een poging om deze samenhang opnieuw te
construeren. Er werd gezocht naar universele altijd geldende principes op grond
waarvan men de wereld trachtte te begrijpen. Aan het begin van de negentiende
eeuw zien we dat het accent vooral komt te liggen op de betekenis van de wereldge-
schiedenis. Als voorbeeld hebben we de filosoof Hegel genoemd die in zijn denken
God, mens en wereld in één geschiedfilosofisch model heeft proberen onder te bren-
gen. Hoewel ‘God’ in dit ontwerp zeker een eigen plaats heeft, hebben feitelijk de
geschiedenis en de vooruitgang de functie overgenomen die aanvankelijk door de
Godsidee vervuld werd. In het algemeen kunnen we constateren dat op het moment
dat God in de filosofische systemen van de achttiende  en negentiende eeuw wordt
ingevoerd, Hij tegelijkertijd overbodig is geworden. Zoals gezegd: dit heeft niet
alleen grote gevolgen gehad voor kerk en godsdienst maar zeker ook voor de manier
waarop de mens zichzelf in relatie tot de wereld ging verstaan.

We hebben laten zien dat men ook vanuit de theologie geprobeerd heeft om de
spanning tussen religie en moderne rationaliteit op te heffen door een verandering
van standpunt. Men begroette het secularisatieproces en de bevrijding uit de onmon-
digheid als vrucht van het christelijk geloof. Door deze positiekeuze werd een speci-
fieke benadering, waarin secularisatie vooral gezien wordt als een strijd tussen twee
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invloedssferen, tussen wereld en religie, feitelijk omgekeerd en inhoudelijk dus ook
gehandhaafd. Secularisatie werd beschreven als een historische ontwikkeling die
wortelde in de oorsprong van het christelijk geloof en als een proces waardoor kerk
en christendom gezuiverd zouden worden van valse religie en de mens bevrijd zou
worden tot ware menselijkheid en mondigheid. De eenheid en de heelheid van de
mensheid, de droom van de Verlichting en de diepere bedoeling van de moderniteit,
werden geprojecteerd in de toekomst als een bijbelse belofte, een eschatologisch
perspectief. De functie van deze constructie was niet zozeer om secularisatie vanuit
een specifiek theologisch meta-perspectief te evalueren, maar veeleer om dit per-
spectief in te passen in een modern universeel geldig geacht wereldbegrip. Dit we-
reldbegrip was vooral historisch: het secularisatieproces zou alle ruimtelijke, con-
textuele verschillen teniet doen en leiden tot een gerationaliseerde wereldsamenle-
ving, de polis, de ‘secular city’.



3. Zending

3.1 INLEIDING

In aansluiting op de schets van het secularisatiediscours vestigen wij nu de aandacht
op enkele belangrijke aspecten van het wereldbegrip dat zich in de (moderne pro-
testantse) zendingsbeweging ontwikkelde.1

We hebben een tweetal redenen om ons in deze analyse te beperken tot de pro-
testantse beweging2 en de rooms-katholieke zendingsbeweging daarbij niet te be-
trekken. De eerste reden ligt erg voor de hand. Hoekendijk, Margull en Lange ver-
wijzen in hun werk nadrukkelijk naar deze traditie. De oecumenische beweging
waar zij deel van uitmaken kan ook alleen begrepen worden tegen de achtergrond
van de moderne protestantse zendingsbeweging.3 Een tweede reden waarom we de
katholieke zendingsbeweging buiten beschouwing laten is gelegen in het gegeven
dat deze zich in de achttiende  en negentiende eeuw in veel opzichten ook anders
ontwikkeld heeft dan de protestantse beweging. Hoewel de katholieke zending ook
wel los van de congregationele kerkelijke zending aan bepaalde nationaliteiten
(Spanje, Portugal, Frankrijk) gebonden was, bleef ze toch altijd rooms-katholieke
zending. Dat wil zeggen: het bleef zending onder mandaat van de ene katholieke
wereldkerk. In protestantse kring waren het juist de niet kerkelijke en onafhankelijke
zendingsbewegingen die zochten naar een andere verhouding tussen christendom en
wereld. De vanzelfsprekende relatie met het corpus christianum werd losgelaten en
de oude geïnstitutionaliseerde vormen van het christendom werden doorbroken op
zoek naar een directe relatie met het heil. Ongetwijfeld zijn er ook binnen de katho-
lieke zendingsbeweging ontwikkelingen aan te wijzen waarbij een nieuwe spiritua-
liteit leidde tot een ander missionair bewustzijn. Voorzover wij hebben kunnen
nagaan, vonden deze echter altijd plaats binnen de organisatorische kaders van de
rooms-katholieke wereldkerk.4

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk analyseren we een zendingstraktaat uit
1792, geschreven door William Carey. Uit deze analyse zal blijken dat de moderne
zendingsbeweging, ondanks haar verzet tegen allerlei ontwikkelingen in de toenma-
lige samenleving, zeker modern genoemd mag worden. Ook zullen we aan de hand
van dit geschrift wijzen op een belangrijke verschuiving in het missionaire discours
tussen de achttiende  en de negentiende eeuw.

In paragraaf twee blikken we, vanuit de hierboven omschreven positie, eerst
terug naar het zendingsdiscours in de achttiende eeuw. We bespreken leven en werk
van graaf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf, die aan de wieg heeft gestaan van de


1 Over het algemeen is men van mening dat deze beweging onder invloed van de Verlichting in de

achttiende eeuw is ontstaan. Zie OIM, 233vv. en OAL, 47.
2 Voor een overzicht van de moderne katholieke zendingsbeweging zie bijv.: OIM, 236-242.
3 Zie voor de relatie tussen oecumenische beweging en zendingsbeweging: OAL, 47vv.
4 Vgl. OIM, 236-241 en OAL, 50vv.
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moderne zendingsbeweging. In het bijzonder gaan we na welk wereldbegrip er in
zijn missionaire benadering opgesloten ligt.

In paragraaf drie laten we zien dat er onder invloed van het negentiende eeuwse
positivisme en Anglo-Amerikaanse opwekkingsbewegingen binnen het missionair
discours een verschuiving optreedt in de manier waarop er over ‘wereld’ gesproken
wordt. We willen laten zien dat het perspectief van het komend Rijk in deze periode
naar de achtergrond verdwijnt en dat daarvoor in de plaats een sterk vooruitgangs-
geloof en grote nadruk op het menselijk handelen gaat overheersen. Deze verande-
ring blijkt grote gevolgen te hebben voor het wereldbegrip.

In paragraaf vier laten we vervolgens zien dat de Duitse missiologie een eigen
positie heeft behouden ten opzichte van de Anglo-Amerikaanse zendingsspirituali-
teit.

In paragraaf vijf blikken we terug en evalueren we dit hoofdstuk.

3.2 DE MODERNE PROTESTANTSE ZENDINGSBEWEGING

Voordat we in vogelvlucht de ontwikkeling van het wereldbegrip binnen het moder-
ne missionair discours gaan beschrijven willen we eerst nagaan in hoeverre de pro-
testantse zendingsbeweging van de achttiende  in de negentiende eeuw ook werke-
lijk modern genoemd mag worden. We nemen als het ware een positie op de grens
van beide eeuwen en door de bestudering van een traktaat dat aan het eind van de
achttiende eeuw verscheen van de hand van de baptistenzendeling William Carey
(1761-1834):5 An Enquiry into the Obligations of Christians to Use Means for the
Conversion of the Heathens.6 Met behulp van dit geschrift willen we niet alleen
laten zien hoe men zich in het algemeen binnen zendingskringen van de achttiende
en negentiende eeuw opstelde ten opzichte van de moderniteit. We zullen ook wij-
zen op een ontwikkeling die we in het vervolg van het hoofdstuk verder zullen be-
schrijven, namelijk een veranderende visie op de betekenis van de tijd binnen het
missionaire taalveld. Eerst zullen we de inhoud van ‘An Enquiry’ kort weergeven en
vervolgens zullen we de inhoud analyseren.

An Enquiry
Carey tracht in dit geschrift, op grond van verschillende argumenten, aan te tonen
dat het bijbelse zendingsbevel om het evangelie overal en aan iedereen te verkondi-
gen niet alleen als verantwoordelijkheid is meegegeven aan de apostelen, maar dat
dit bevel verplichtend is voor alle christenen van alle tijden. In de introductie schrijft

5 Zie algemeen: Wind 1984, 12v.; DuBose 1979, 23v.; Carey, die aanvankelijk opgeleid was als

schoenmaker, ontpopte zich op het zendingsveld als een moderne ‘homo universalis’. Ondanks vele
belemmeringen, vooral veroorzaakt door gezondheidsproblemen en de moeite van zware zendings-
arbeid, is hij zeer productief geweest. Hij heeft de bijbel, en belangrijke gedeelten ervan, vertaald in
zevenendertig (!) verschillende talen. Hij stichtte een opleiding voor predikanten in India en ver-
schillende botanische tuinen in de buurt van Calcutta. Hij doceerde Sanskriet en Bengalees en speel-
de in India een belangrijke rol in de strijd tegen ‘suttee’, het hindoe-gebruik om een weduwe met het
lijk van haar man op de brandstapel te verbranden.

6 Het traktaat is gepubliceerd in 1792, wij citeren uit DuBose a.w.
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hij dat de beden ‘Uw koninkrijk kome’ en ‘Uw wil geschiede in de hemel zowel als
op de aarde’ op zich al aanleiding zijn om alle wettige middelen aan te wenden om
de kennis van Gods naam wereldwijd te verspreiden. Om dit op een effectieve wijze
te kunnen doen moet men, aldus Carey, wel vertrouwd zijn met de religieuze toe-
stand van de wereld. Niet alleen het evangelie, maar ook de ‘feelings of humanity’
vragen als het ware om deze betrokkenheid op de wereld, want daardoor kan ook
zichtbaar gemaakt worden dat de geest van universele menslievendheid ten diepste
aan God zelf ontspringt.7 In een kort bijbelhistorisch overzicht laat Carey eerst zien
dat de zondeval in verschillende gestalten de kennis van God heeft verduisterd. In
duistere tijden waren vooral onverschilligheid, vergetelheid en barbarisme de oor-
zaak van het verdwijnen van de Godskennis. Maar ook in meer verlichte tijden
raakte men bij God vandaan.

‘In one period, the grossest ignorance and barbarism prevailed in the world; and af-
terwards, in a more enlightened age, the most daring infidelity, and contempt of God;
so that the world which was overrun with ignorance, now by wisdom knew not God,
but changed the glory of the incorruptible God, as much as in the most barbarous
ages, into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts
and creeping things. Nay, as they increased in science and politeness, they ran into
more abundant and extravagant idolatries.’8

Het is duidelijk dat Carey hier tussen de zinnen door ook verwijst naar zijn eigen
‘verlichte’ tijd. Tegenover het verlichte denken dat in haar extravagante en idolate
afwijkingen universele dimensies heeft aangenomen plaatst Carey de boodschap van
het evangelie die door kruis en opstanding ook een wereldwijde betekenis heeft
gekregen. De discipelen werden naar de einden der aarde gestuurd om een verloren
wereld terug te brengen bij God. Deze opdracht werd ook wel door alle volgende
generaties christenen overgenomen, maar met wisselend succes. Bovendien werd het
zendingsbevel in de kerkgeschiedenis nooit door heel de christengemeenschap seri-
eus genomen. Er is zelfs, zo schrijft Carey, een opvatting die er van uitgaat dat de
opdracht die aan de discipelen is gegeven niet geldt voor andere christenen in andere
tijden. Carey is daarentegen van mening dat de opdracht van Christus voor alle
tijden en op alle plaatsen opgaat.
Hij laat ten aanzien van dit punt een aantal overwegingen de revue passeren.

Ten eerste: als het bevel van Jezus om het evangelie te verkondigen alleen aan de
apostelen was gegeven dan zou deze restrictie ook moeten gelden voor het doopbe-
vel.

Ten tweede: wanneer het bevel beperkt was gebleven tot de apostelen, dan zou-
den alle zendelingen die na hen kwamen zonder bevoegdheid zijn geweest.


7 A.w., 24: ‘In order to do this (het verspreiden van het evangelie, fap) it is necessary that we should

become, in some measure, acquainted with the religious state of the world; and as this is an object
we should be prompted to pursue, not only by the gospel of our Redeemer, but even by the feelings
of humanity, so an inclination to conscientious activity therein would form one of the strongest
proofs that we are the subjects of grace, and partakers of that spirit of universal benevolence and
genuine philantropy which appears so eminent in the character of God himself.’

8 A.w., 25.
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Ten derde: Christus heeft beloofd dat hij met de gezondenen zou zijn ‘tot aan de
voleinding van de wereld’. Omdat dit moment nog niet is aangebroken is ook de
opdracht nog steeds van kracht.

Carey geeft toe dat een bijbelse opdracht door de gevolgen van bepaalde wetten,
feiten of gebeurtenissen niet uitgevoerd kan worden of zelfs kan komen te verval-
len.9 Maar ten aanzien van het zendingsbevel kan daarvan volgens hem geen sprake
zijn. Omdat de voorzienigheid zo veel en zo vaak openingen en mogelijkheden biedt
om de wereld het evangelie te verkondigen is het volgens Carey zeer aannemelijk
dat het zendingsbevel nog steeds van kracht is. Ook de tegenwerping dat de tijd nog
niet gekomen zou zijn om de heidenen te bekeren wijst Carey van de hand. De op-
vatting dat de heidenen niet bekeerd mogen worden tot het moment van ‘de uitstor-
ting van de Heilige Geest in de laatste dagen’10 wordt volgens Carey weersproken
door het succes van de zending op vele plaatsen.

Het argument dat er velen in het eigen land zijn die vervreemd zijn geraakt van
het evangelie en dat die eerst bekeerd moeten worden is volgens Carey ook niet
steekhoudend. Onze landgenoten hebben de mogelijkheden en de kennis om God te
leren kennen en er zijn overal in het land voorgangers die het Woord kunnen ver-
kondigen. Bij de heidenen ligt dit anders, aldus Carey, zij hebben geen bijbel, geen
geschreven taal, geen predikanten en geen goede burgerlijke overheid, zij hebben
geen van de voordelen die wij hier in ons eigen land wel hebben. ‘Pity, therefore,
humanity, and much more, Christianity, call loudly for every possible exertion to
introduce the gospel amongst them.’11

Wanneer we ‘An Enquiry’ analyseren dan valt niet te ontkennen dat Carey zich
nadrukkelijk afzet tegen bepaalde ontwikkelingen in zijn tijd. Hij schrijft dat men
niet alleen door onwetendheid en barbarij los van God kan geraken, maar zeker ook
door Verlichting en kennis. Bovendien onderkent hij dat velen in zijn eigen land ver
bij God vandaan geraakt zijn en dat evangelisatie noodzakelijk is om het tij te keren.
In dat opzicht ademt dit traktaat een zekere sfeer van argwaan tegen de tijdgeest.

Toch is het ook en vooral een modern geschrift. We willen dit aantonen met
behulp van de reeds eerder genoemde kenmerken die Toulmin12 aan de moderniteit
heeft toegekend.

Een eerste kenmerk van de moderniteit is de nadruk op schriftelijke kennis en
geschreven beweringen. Deze werden hoog aangeslagen omdat ze een universele
geldigheid leken te hebben. De manier waarop Carey de bijbel als schriftelijk getui-
genis gebruikt als bewijsmateriaal, zijn schriftberoep, lijkt ons hiervan een sprekend
voorbeeld.


9 Carey somt een aantal van deze zaken op (a.w., 27): ‘(...) if it be repealed, as the ceremonial com-

mandements of the Jewish law; or if there be no subjects in the world for the commanded act to be
exercised upon, as in the law of Septennial Release (...) or if (...) we can produce a counter-
revelation (...) or if, in any case, there be a natural impossibility of putting it in execution’. (cursief
in oorspr. tekst, fap).

10 A.w., 29.
11 Ibidem.
12 Zie p. 17v. van dit onderzoek.
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Een ander kenmerk van de moderniteit is de grote nadruk op universele princi-
pes, met name op het gebied van de ethiek. Rechtvaardigheid en goedheid worden
gezien als waarden die altijd en overal geldig zijn. Ook deze gedachte klinkt in ‘An
Enquiry’ door. Carey schrijft dat zending niet alleen goed en belangrijk is vanwege
de opdracht die gegeven wordt vanuit het evangelie, maar ook vanwege een alge-
meen verlangen van de mensheid naar het goede en mensvriendelijke.

Een derde kenmerk van de moderniteit is de nadruk op altijd geldige kennis
waardoor bijzondere gebeurtenissen als het ware aan elkaar kunnen worden ge-
knoopt en zo teruggebracht tot een abstract universeel beginsel. Ook daarvan vinden
we in ‘An Enquiry’ sprekende voorbeelden. Carey tracht, aan de hand van concrete
daden en gebeurtenissen, inzichtelijk te maken dat de bekering van de heidenen een
altijd geldende verplichting is.

Een vierde kenmerk van het moderne denken is het loslaten van het tijdgebonde-
ne en een concentratie op het tijdloze. In het traktaat van Carey vinden we dit ken-
merk vooral terug in de manier waarop de voorzienigheid en de wil van God geïn-
terpreteerd worden. De wil van God, de zending onder de heidenen, is niet tijdge-
bonden, maar altijd en overal van toepassing.

Tot slot willen we in verband met de zendingsbeweging in de achttiende  en de
negentiende eeuw nog wijzen op een ander kenmerk van moderniteit. In een artikel
van Peter van Rooden: ‘Nineteenth-century representations of missionary conversi-
on and the transformation of western christianity’13 wordt op overtuigende wijze
aangetoond dat de zendingsorganisaties in de achttiende  en de negentiende eeuw
niet alleen grote invloed hebben gehad op de zendingsvelden, maar zeker ook heb-
ben bijgedragen tot de transformatie van het christendom in het Westen. Door de
reformatie was geloof niet langer vanzelfsprekend gekoppeld aan de kerk van Rome
als zichtbaar instituut, maar een zaak van het hart, voortkomend uit een individuele
keuze. Dit besef, de bewustwording van de moderne subjectiviteit, is door de niet
kerkelijke protestantse zendingorganisaties danig versterkt. Natuurlijk deelden zij
ook de overtuiging dat de gekoloniseerde gebieden moesten gaan delen in de waar-
den en normen van de moderne maatschappij, het traktaat van Carey is daar een
sprekend voorbeeld van. Maar het nadenken over en het betrokken zijn bij deze
zendingsactie bracht een kettingreactie op gang die belangrijk is geweest voor het
ontstaan van de moderne westerse samenleving en voor de plaats van de godsdienst
in die samenleving. Door de confrontatie met de ‘ander’14 leerde men de eigen
waarden en normen uitspellen in een wereldwijde context en door de nadruk op
bekering werd men zich bewust van het feit dat geloven te maken had met individu-
ele keuzes in de privé-sfeer. De verwijzing van Carey naar een ‘algemeen verlangen
van de mensheid naar het goede en het mensvriendelijke’ is een treffend voorbeeld
van de groeiende overtuiging in Europa dat de eigen waarden en normen universeel
geldig zijn. Dat bekering en geloven voor Europeanen aan het eind van de achttiende
eeuw een privé-kwestie is geworden kan ook aan de hand van het traktaat van Carey


13 In: vdVeer 1996, 65-87. Zie ook de inleiding in deze bundel van Van der Veer, 1-21.
14 Idem, 8: ‘The heathen “other” of the dark continent provided a language for talking about the rising

working classes, the “dark satanic” populations at home.’
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geïllustreerd worden. De noodzaak van evangelisatie in eigen land vindt hij minder
dringend, zo schrijft hij, want in Europa heeft men kerken en predikanten in over-
vloed en dus heeft men ook de mogelijkheid gehad om voor het geloof te kiezen. In
deze stellingname klinkt inderdaad het moderne levensbesef door dat bekering in
Europa een kwestie is geworden van kiezen, meer in het bijzonder: van het maken
van keuzes binnen de privé-sfeer.

Samenvattend kunnen we concluderen dat ‘An Enquiry’ getypeerd kan worden
als een modern geschrift. Weliswaar klinkt er grote bezorgdheid in door over de
geestelijke toestand van de westerse mens en wordt de wereld compartimentaal
opgedeeld in een christelijk en heidens deel. Maar voor het overige ademt het trak-
taat de sfeer van redelijk overleg, consensusvorming en het zoeken naar universeel
geldige principes. Immers, zo schrijft Carey: de Heer is de bron van ‘universele
goedwillendheid’ en ‘echte menslievendheid’.15

Op de drempel van de negentiende eeuw
In onze beschrijving van het secularisatiediscours hebben we er op gewezen dat er in
de negentiende eeuw een verschuiving optrad in het wereldbegrip en dat die ver-
schuiving vooral te maken had met een andere tijdsopvatting. Men zocht niet meer
naar een diepere (tijdloze) zin áchter de geschiedenis maar naar een diepere zin ín de
geschiedenis. Daardoor raakte de wereld als ruimte op de achtergrond en kreeg de
wereld als geschiedenis extra nadruk. In het vervolg van dit hoofdstuk willen we
laten zien dat deze historiserende benadering ook invloed heeft gehad op het we-
reldbegrip zoals dat binnen de moderne zendingbeweging gebruikt werd. En in het
traktaat wordt die verschuiving ook al enigszins zichtbaar. Waar we op doelen is het
volgende. In ‘An Enquiry’ valt het op dat het specifiek christelijke tijd-denken, het
tegendraadse eschatologische perspectief van een binnenbrekend Godsrijk, niet
strijdig wordt geacht met het menselijk handelen in de tijd. Gods wil en voorzienig-
heid vormen wel het motief voor de zending onder de heidenen, maar de eschatolo-
gische verwachting van de ‘universal downpouring of the Spirit’16 is voor Carey
geen aanleiding om het missionaire ongeduld te temperen. Het succes van de beke-
ringsactiviteiten in de zendingsgeschiedenis is voor hem juist aanleiding om een
pleidooi te voeren voor het intensiveren van dit werk. Met andere woorden: het
verloop van de zendingsgeschiedenis, het succes dat bereikt is, is naast de altijd
geldende wil van God, een argument geworden om de voortgang van missionaire
activiteiten te bepleiten. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen we laten zien dat hier
een waterscheiding zichtbaar wordt in het missionair discours ten aanzien van het
spreken over de wereld.

Om deze omslag scherper in beeld te krijgen blikken we nu eerst, vanaf de hier-
boven beschreven positie, terug naar de achttiende eeuw. We doen dat aan de hand
van Nicolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760), bij wie de menselijke acti-
viteit nog sterk gerelativeerd wordt met theologische argumenten. Vervolgens ver-
plaatsen we ons naar het eind van de negentiende eeuw en zien we dat de nadruk op


15 DuBose a.w., 24.
16 A.w., 29.
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het menselijk handelen in de geschiedenis steeds groter nadruk krijgt. In verband
hiermee voeren we John Raleigh Mott (1865-1955) ten tonele.

3.3 ZINZENDORF: DE RUIMTE VAN DE WERELD

Zinzendorf17 kan ongetwijfeld gerekend worden tot de meest originele persoonlijk-
heden van de kerkgeschiedenis. Hij is grondlegger geweest van de moderne protes-
tantse zendingsbeweging en pionier van de oecumene.18 Hij keerde zich tegen de
kerkelijke orthodoxie én tegen een zelfgenoegzaam rationalisme, maar ook tegen het
introverte piëtisme van zijn tijd. Zijn wereldbegrip was modern, maar tegelijkertijd
oorspronkelijk missionair en contextueel. Daarom is het belangrijk dat wij hem hier
de nodige aandacht geven.

Leven
Zinzendorf werd geboren in Dresden. Als kind van adellijke ouders groeide hij op
bij zijn moeder, Charlotte gravin von Gersdorf (zijn vader overleed kort na de ge-
boorte van Zinzendorf) en zijn grootmoeder Henriette Catharina gravin von Gers-
dorf, die een vrome en ontwikkelde vrouw was en grote invloed op hem heeft gehad.
Toen hij tien jaar oud was stuurde zij hem naar het internaat van August Hermann
Francke19 (1663-1727) in Halle. Daar richtte hij een genootschap op met de naam
‘De orde van het mosterdzaadje’. De leden van dit genootschap wilden Jezus als hun
Heer en meester dienen door de volkeren op te zoeken en hen de boodschap van
Gods liefde en genade te brengen. Als teken van hun verbondenheid droegen zij een
ring of amulet met de inscriptie ‘niemand onzer leeft voor zichzelf alleen’.20

Van 1716 tot 1721 reisde hij door Europa21 en studeerde rechten aan de univer-
siteit van Wittenberg. In 1721 werd hij, min of meer gedwongen door zijn adellijke
afkomst en de wens van zijn familie, juridisch adviseur van het Saksische hof in
Dresden.

Van zijn grootmoeder Von Gersdorf kocht hij in 1727 het landgoed Berthelsdorf,
waar later de Moravische broeders asiel zouden zoeken ‘onder de hoede des Heren’
(Herrnhut). Vanaf dat jaar weidde hij zijn leven aan wat hij als zijn roeping be-
schouwde: leiding geven aan deze broederschap, zielen winnen voor het ‘Lam Gods’
en gemeenschap onder hen stichten.22 De Hernhutter beweging was een oecumeni-
sche en missionaire beweging binnen een Europese samenleving die gekenmerkt


17 Zie voor Zinzendorf algemeen: BDCM, 762, ZZG (Zeister Zendingsgenootschap) 2000, Lewis

1962, Steinberg 1960, Aalen 1955.
18 ‘The ecumenical pioneer’, Lewis 1962, is de titel van ‘a study in the Moravian Contribution to

Christian Mission and Unity’.
19 Zie BDCM, 222.
20 Zie ZZG 2000, 4.
21 In deze periode onderhield hij intensieve contacten met de kardinaal en aartsbisschop van Parijs,

Louis-Antoine de Noailles (1651-1729). De Noailles verzette zich tegen de oppervlakkigheid en de
leegheid van het katholicisme van zijn tijd en trachtte de jansenisten, een hervormingsbeweging bin-
nen de rooms-katholieke kerk, de hand boven het hoofd te houden, zie vdLinde 1960, 148.

22 Zie Steinberg 1960, 13.
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werd door politieke instabiliteit en geestelijk indifferentisme. Ze trachtte door haar
enthousiasme een opwekking te bewerken in deze onzekere tijd. Overigens was dit
reveil één van de geestelijke reacties naast de vele andere, die varieerden van kerke-
lijk conservatisme tot filosofisch cynisme.

In de dertiger jaren van de zeventiende eeuw werd het apostolaat van de Moravi-
sche broederschap uitgebreid tot de niet christelijke volkeren van de wereld. Onder
de bezielende leiding van Zinzendorf werd Herrnhut de bakermat van de moderne
protestantse zendingsbeweging. In 1739 en in 1741 maakte Zinzendorf zelf twee
zendingsreizen naar St. Thomas (Antillen)23 en Philadelpia (Noord-Amerika). Intus-
sen waren, door politieke strijd en de overgang van de keurvorst van Saksen naar het
rooms-katholicisme, Zinzendorf en zijn genootschap niet meer welkom in Berthels-
dorf. Deze verbanning vormde de opmaat naar een periode van reizen en rondtrek-
ken.

Vanaf 1736 verbleef Zinzendorf op verschillende plaatsen in Nederland24 en in
1747 vestigde hij zich met zijn staf in Herrnhaag nabij Frankfurt. Toen hij ook hier
uitgewezen werd kwam hij in 1749 in Londen terecht. In Engeland werd zijn ge-
loofsgemeenschap erkend als een ‘oude protestantse episcopale kerk’.25 Het politie-
ke tij in Saksen keerde echter en Zinzendorf kon, aan het eind van zijn leven, terug-
keren naar Herrnhut. Daar overleed hij op 9 mei 1760.

Piëtisme26

In bijna alle studies over het Duitse piëtisme wordt de naam van Zinzendorf ge-
noemd. En het is een feit dat hij vooral in zijn jeugd sterk door deze beweging is
beïnvloed. Zijn gedachten kunnen niet begrepen worden buiten het piëtisme om.
Vooral de nadruk op de persoonlijke geloofsbeleving en het sterke individualisme
verbinden Zinzendorf met deze geestelijke opwekkingsbeweging. Zeker tot zijn
negenentwintigste gedroeg Zinzendorf zich ook als een piëtist die, zoals J.M. van
der Linde het formuleerde, ‘constant de vinger aan de geestelijke pols hield en vast-
stelbare data en kenmerken van genade en bekering moest noteren’.27

Illustratief is in dit verband het verhaal over de ‘sleutelervaring’, die Zinzendorf op-
deed op weg naar Parijs.28 In Düsseldorf bezoekt hij een kunstgalerie en ziet daar een
schilderij hangen van Domenico Feti, getiteld ‘Ecce Homo’. Het is een enigszins sen-
timentele afbeelding van de man van smarten met doornenkroon met als onderschrift:
‘Ego pro te haec passus sum; Tu vero, quid fecististi pro me’ (Dit heb ik voor jou ge-
leden, wat heb jij waarachtig voor mij gedaan?). Zinzendorf: ‘Mir schoß das Blut, daß
ich hier auch nicht viel würde antworten können und bat meinen Heiland, mich in die


23 Zie a.a, 32v.
24 Waar hij ook in zijn jeugd was geweest, zie ZZG a.w., 5 en 12vv.
25 A.w., 10.
26 Zie voor een definitie van piëtisme: Lehmann 1969 en voor de betekenis van het piëtisme in relatie

tot de oecumene: HEM I, 82vv., i.h.b. 84.
27 VdLinde 1980, 189.
28 Zie Beyreuther 1965, 46. Overigens is volgens Beyreuther de betekenis die aan deze ervaring wordt

toegekend in de Zinzendorf-literatuur sterk overtrokken.
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Gemeinschaft seines Leidens mit Gewalt zu reißen, wenn mein Sinn nicht hinein-
wollte.’29

Toch heeft Zinzendorf zich, vooral in later jaren, ook sterk tegen het piëtisme afge-
zet. Deze gewijzigde opstelling is te verklaren uit ontwikkelingen die Zinzendorf
zelf heeft doorgemaakt, maar ook uit veranderingen die zich binnen het piëtisme zelf
voordeden. A.J. Lewis schrijft dat er zich ergens voor de dood van August Francke
in 1927 bepaalde veranderingen in het piëtisme voordeden, waardoor deze beweging
meer rigide en wettisch werd. Deze opmerking ligt in het verlengde van de analyse
die William Placher van het piëtisme heeft gemaakt. De piëtisten van de zeventiende
en de achttiende eeuw leken wel heel vroom op God gericht, aldus Placher, maar in
feite waren ze meer gericht op de subjectieve toe-eigening van de vergeving dan op
de objectieve heilsdaden van God in de wereld. ‘For assurance of salvation, they
looked within themselves, and they looked systematically.’30 Door het moderne
subjectivisme van de piëtisten werd het transcendente, de godservaring, verinnerlijkt
en, zoals Placher het noemt, ‘getemd’.31 De bekering was doel in zich geworden.
Tegen deze ontwikkeling heeft Zinzendorf zich heftig verzet. Niet de bekering en de
weg daar naartoe, maar de levende relatie met Christus is voor hem bepalend voor
het persoonlijk heil.

‘Mit der Lutherischen Religion (Konfession) haben wir eigentlich keinen Streit, aber
vom Pietismo sind wir direkt das Oppositum, und in unsern Grundplanen sind wir
ganz uneins. Die differentia specifica zwischen uns und den Pietisten ist: Sie dringen
auf eine Veränderung der Sitten oder des Gottesdienstes oder beides zugleich. Wir
predigen nichts als den gekreuzigten Jesum ins Herz und lassen die Lehre wirken.
Und da ists uns einerlei, ob die Arznei laxiert (beruhigt) oder Schweiß treibt oder Fie-
ber macht oder sanften Schlaf verursacht, suffizit (es genügt), der patient ist gesund.
(...) Sie (de piëtisten, fap) haben eine gewisse Skalam und sogar gewisse Symptomata,
und wenn die da nicht gewesen sind, so urteilen sie der Patient ist nicht genesen. Und
wenn sie hingegen die Symptomata sehen, so halten sie einen für gesund und geben
ihm den Gesundheitpaß, wenn er auch schon die Krankheit im Halse hat und dran
stirbt.’32

Toch kunnen de gedachten van Zinzendorf niet begrepen worden buiten het piëtisme
om. Vooral als godsdienst van het hart heeft het grote invloed gehad op zijn denken.
Door de directe betrokkenheid op het Rijk Gods werd de benauwende statische
indeling van de wereld in kerkelijke denominaties of invloedssferen als overbodig
ervaren. De piëtisten maakten zich ook niet druk over kerkelijke aangelegenheden of
over de leer, maar wel over de wereld en de wereldbevolking en de vraag of en in
hoeverre deze bekeerd was. In deze persoonlijke godsdienst van het hart liggen veel
van de wortels van Zinzendorfs missionaire en oecumenische benadering van de
wereld.33


29 Ibidem.
30 Placher 1996.
31 Zie de titel van het boek: ‘The domestication of transcendence’.
32 Zinzendorf geciteerd uit Hahn 1977, 122v.
33 Vgl. Lewis a.w., 24v. en vdLinde 1960, 137v.
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Verlichting
Ook ten aanzien van het moderne rationalisme van zijn tijd nam Zinzendorf een
ambivalente houding in.

We kunnen dit heel duidelijk zien wanneer we zijn positie ten opzichte van de
filosoof Pierre Bayle (1647-1706) beschrijven.34 Zinzendorf kwam met hem in aan-
raking tijdens zijn eerste Nederlandse reis, via de oude Waalse predikant, historicus
en diplomaat Jacques Basnage de Beauval in Den Haag.35 Op het eerste gezicht wekt
het nogal verbazing dat Zinzendorf naast de bijbel het meest in het werk van de
criticus en scepticus Bayle heeft gelezen en dat hij de dikke delen van diens ‘Dictio-
naire’ overal meezeulde. E. Beyreuther noemt deze filosoof de stormvogel die de
radicale Franse Verlichting aankondigde.36 Vanuit een grote onafhankelijkheid
ontwikkelde Bayle een kritische en historische benadering van de religie en verkon-
digde dat zedelijke ideeën onafhankelijk van de godsdienst zijn. Scherpzinnig den-
ker als hij was, zag hij dat, uit het oogpunt van de rede, veel christelijke dogmata
berusten op vooronderstellingen die met elkaar in tegenspraak zijn. Dit dogmatisch
bijgeloof is, aldus Bayle, de ‘duivel in de geest van de mens’37 en veel ‘christelijke
bijgelovigen’ staan volgens hem dichter bij de duivel dan een atheïst.38 Maar daar-
naast stelde hij ook vast dat, hoe schitterend en harmonisch gesloten het gebouw van
de rede ook is, het rationalisme over de religie geen oordeel kan geven. Bayle ver-
zette zich dus ook tegen het optimistische mensbeeld van zijn tijd, tegen het eenzij-
dige vertrouwen op de rede, waardoor men zich losmaakte van de oorspronkelijke
christelijke boodschap van zonde en genade.39

Op het eerste gezicht lijkt het niet aannemelijk dat de vrome Zinzendorf, die in
zijn jonge jaren nog in vervoering kon raken bij het aanschouwen van een schilderij
van de lijdende Christus en die over het geloof kon spreken met woorden als ‘mir ist
es so’, zich tot deze scepticus en criticus aangetrokken voelde. Toch is er een grote
verwantschap tussen beiden aan te wijzen.

Volgens Beyreuther is de overeenkomst tussen Bayle en Zinzendorf vooral gele-
gen in hun existentiële grondhouding tegenover geloof en moderne rationaliteit. Hij
wijst er op dat Zinzendorf intuïtief bij Bayle zal hebben aangevoeld dat het scepti-
cisme van deze Fransman niet uit ongeloof, maar veeleer uit religieuze twijfel en
onzekerheid voortkwam. De aanvechting, die ontstond in het spanningsveld tussen
rede en openbaring, filosofie en theologie, heeft, aldus Beyreuther, ook Zinzendorf
gekend.40


34 Zoals E. Beyreuther dat heeft gedaan in Beyreuther 1962. Zie voor een korte biografie a.a., 354 n.1.
35 Zie Beyreuther a.a., 375v.; vdLinde a.a., 145.
36 Beyreuther a.a., 354.
37 Geciteerd uit a.a., 355.
38 Bayle schrijft: ‘Als het Franse hof atheïstisch geweest was, zou het dan zo met het calvinisme

omgegaan zijn als het nu gedaan heeft? Zou het ooit een Bartholomeüsnacht gevierd hebben?’ Ge-
citeerd uit a.a., 362.

39 Zie a.a., 364.
40 In 1724 schrijft Zinzendorf: ‘Es ist ein Wesen vorhanden, das keines anderen bedarf und so uner-

meßlich ist, daß es, man nenne es Gott oder Nichts, etwas ist, woran wir nicht reichen können, wenn
wir auch alle Klugheit der Philosophen aller Zeiten zusammenkauften. Darum ist es Raserei und
keine Weisheit, sich in den gyrum continuum divinitatis (de goddelijke grondeloze afrond, fap) zu
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Zowel Zinzendorf als Bayle zagen weinig heil in pogingen om de spanning
tussen geloof en rationaliteit op te heffen door middel van een soort dogmatische
vroomheid. Niet alleen omdat zo’n onderneming strijdig werd geacht met de wetten
van de rede, maar vooral ook omdat de boodschap van de bijbel zich daartegen
verzette. Het evangelie is dwaasheid in de ogen van wereldwijzen. Zinzendorf
schrijft, in de stijl van Bayle, over de rationalistische pogingen om de autoriteit van
de bijbel te funderen het volgende:

‘Het is een onverantwoordelijke dwaasheid, de Bijbel zo uit te pluizen dat men, tegen
alle zin en verstand in geloven moet, dat zij geleerd, samenhangend en op onze ma-
nier methodisch geschreven is. Haar goddelijke Geest en leven is immer in de gestalte
van een miserabele herders-, vissers- en visitatorenstijl of wat nog onaangenamer in
de oren klinkt, in een klassieke duisterheid en schoolterminologie der oude rabbijnen
gewikkeld, waaruit onze tijd nooit wijs zou worden, indien niet de Geest, die de heili-
ge getuige deed schrijven, ons ook doet lezen en horen en Zijn Woord Zelf verklaar-
de.’41

Zowel bij Bayle als bij Zinzendorf horen we Luther doorklinken,42 vooral op het
punt van de christologie en de antropologie. ‘De zin: het Woord is vlees geworden,
is voor theologen waarheid, voor filosofen onmogelijkheid, tegenspraak.’ schrijft
Bayle.43 Met andere woorden: God kennen is alleen mogelijk door het geloof in het
vleesgeworden Woord, Jezus Christus. Iedere poging om God te kennen middels
menselijke voorstellingen of religieuze inspanningen is gedoemd te mislukken.
Zinzendorf heeft deze visie verder uitgewerkt dan Bayle,44 maar inhoudelijk gaan
deze beiden ook hier hand in hand. De vragen die vanuit de rede worden opgewor-
pen zijn, in de woorden van Zinzendorf, ‘nur ein Vorwand, den das Herz sucht, um
den tiefsten Grund seiner Unglaublichkeit zu cachieren (te verbergen, fap)’.45 De
mens die zich in zijn hersenspinsels verbergt is de ‘homo incurvatus in se’46 van
Luther, de mens die zich, los van God, door zijn eigen redeneringen en verbeelding
als een schroef in het hout laat vastdraaien.

De theologie van Luther heeft Zinzendorf en Bayle ook behoed voor een gren-
zeloos mysticisme.47 Hoewel er zeker mystieke tonen in het gedachtegoed van Zin-
zendorf te horen zijn, en ook zijn ‘Herzenstheologie’ zwaar leunt op de mystiek, is
hij nooit een mysticus geworden. Dat blijkt juist als we kijken naar zijn wereldbe-
                                                                                                                                       

wagen.’ In 1726 schrijft hij: ‘Gottes unsichtbares Wesen wird entweder gar nicht oder nur halb oder
mit Zittern erkannt.’ Citaat uit Beyreuther a.a., 376v.

41 VdLinde a.a., 145v. Zie ook Beyreuther a.a., 378. Men kan de bijbel niet louter rationalistisch
verstaan, deze blijft dan ‘ein Chaos von Nonsensen’. De boodschap van de Heilige Schrift kan de
mens echter wel uit zijn godloosheid bevrijden door de werking van de Heilige Geest. Op grond van
deze visie ontwikkelde Zinzendorf ook zijn lekentheologie en apostolaatstheologie. Omdat het uit-
leggen en verstaan van de bijbel niet in de eerste plaats een kwestie is van het verstand, maar van de
Geest en van het hart kon hij zonder aarzeling de Moravische lekenbroeders over de wereld uitzen-
den om zielen voor Christus te winnen.

42 Vgl. Beyreuther a.a., 388v. en vdLinde a.a., 133, 139, 150v.
43 Citaat van Bayle in Beyreuther a.a., 381.
44 Zie a.a., 383.
45 A.w., 385.
46 Zie ibidem.
47 Aldus Beyreuther. Volgens hem vooral door de Luther-interpretatie van Bayle. Zie a.a., 389.
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grip. Voor Zinzendorf blijft de wereld altijd een geschapen werkelijkheid. En net als
Bayle wijst hij de religieuze oerzonde van de mystiek - de gedachte dat de schepping
zelf goddelijk is - van de hand. De wereld kan God niet openbaren, want alleen in de
Gekruisigde laat Hij zich kennen. En de Gekruisigde kon men alleen door de Schrift
kennen. Hier ligt de grens tussen schepper en schepsel.

Samenvattend kunnen we constateren dat Zinzendorf een ambivalente houding
heeft gehad ten opzichte van de Verlichting. Enerzijds verzet hij zich tegen het
atheïstisch rationalisme en tegen het rationalistisch deïsme. Anderzijds wijst hij het
gebruik van de rede niet van de hand en ook in zijn geschriften argumenteert en
redeneert hij op een moderne manier. Hij wil geloof en rationaliteit echter niet met
elkaar verzoenen. Wat hij daarentegen telkens weer en telkens anders wil benadruk-
ken is dat aan filosofie noch aan theologie het laatste woord is. Het laatste woord is
aan de Gekruisigde en Opgestane. Het laatste woord wordt gesproken bij Zijn we-
derkomst. Zinzendorf wil zelfs zo ver gaan dat hij, om aan speculaties van het ratio-
nalisme en deïsme te ontkomen, in zijn theologie de drie-eenheid laat opgaan in de
persoon en het werk van Christus en zodoende dus God volledig met Jezus identifi-
ceert.48 De volheid van God is in de mens Jezus Christus geopenbaard:

‘In Gott dem menschen Jesus Christ
der aller dingen schöpfer ist
liegts kleine Gottes-sytema’49

Het Rijk en de Wereld
Het geloof van Zinzendorf kan in enkele kernwoorden50 worden weergegeven en in
twee woorden samengevat: Jezus Christus. Maar de betekenis van dat geloof is
omvangrijk als de wereld zelf. De kernachtige belijdenis over Jezus als Heiland
heeft betrekking op alle mensen op alle plaatsen. Zinzendorf heeft het zelf ooit zo
verwoord:

‘Onder de stukken van de christelijke leer, heb ik mij in hoofdzaak aan de volgende
twee vastgeklemd: de algenoegzame God-mensheid van onze Heer Jezus Christus, dit
is het voornaamste stuk der theologie, en de leer van Zijn verdiensten, dat is het hand-
geld van alle theologische waarheid. Deze beide stukken heb ik, door de gelegenheid
van de bijzondere leiding van mijn leven, die mij met vele duizenden mensen niet al-
leen uit bijkans alle christelijke kerken, maar ook met joden, heidenen en naturalisten
van meer nabij bekend gemaakt heeft dan mij soms lief was, zonder omwegen op een
en dezelfde wijze aan hun hart gelegd.’51

De eenvoudige Christus-belijdenis leidt bij Zinzendorf niet tot een strakke ecclesio-
logie of een strenge orthodoxie. De wereld wordt ook niet geografisch ingedeeld in


48 Zie vdLinde 1980, 195v.
49 Lied van Zinzendorf geciteerd uit a.a., 194.
50 ‘Wij geloven, dat de gehele theologie, waarmee wij voor de engelen kunnen bestaan, zonder dat wij

ons behoeven te schamen, op een blaadje van octaafformaat geschreven kan worden met grote let-
ters.’ Citaat van Zinzendorf in Schütz 1960, 62.

51 Citaat uit vdLinde 1960, 131.
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een christelijk en niet-christelijk deel. Er bestaat bij Zinzendorf geen voorgegeven
samenhang tussen het evangelie en een bepaalde cultuur of een bepaalde ruimte,
want het evangelie draagt als het ware de ruimte van de hele wereld, ze gaat er aan
vooraf. En juist vanwege de universele dimensies van het evangelie heeft de wereld-
als-wereld haar betekenis in het heilsplan van God. Omdat de wereld haar eenheid
ontvangen heeft in Christus krijgt ze van Zinzendorf in al haar verscheidenheid de
ruimte. Voor Zinzendorf vormt heel het spectrum van kerkelijke denominaties,
nationale en culturele verschillen, een scala van mogelijkheden, van aanknopings-
punten om het evangelie te verkondigen. God gebruikt daarom ook de verschillende
tropoi paideias, de verschillende manieren en mogelijkheden van opvoeden en leren,
om het geloof in de ene Heer Jezus Christus in de wereld te brengen. De volkeren52

en de confessies hebben naar eigen land en aard, eigen taal en temperament, een
eigen opnamevermogen gekregen om het evangelie te ontvangen, maar ook een
eigen mogelijkheid om het evangelie door te geven.53 Daarbij staan zowel de bren-
ger als de ontvanger van het evangelie met lege handen voor God. Stuurt de Heiland
mensen ergens heen dan kunnen zij met mensenwoorden alleen dat uitspreken waar
God zelf in de ziel van mensen al op geduid heeft. Al lang voordat binnen de missi-
onaire beweging het begrip ‘presentie’ in zwang kwam54 sprak Zinzendorf over de
zendeling, die alleen iets begeert uit te stralen van dat wat hij zelf heeft ontvangen:

‘Er ontbreken onder ons nog glimwormpjes. Dat zijn niet mensen die als getuigen
uittrekken, het evangelie verkondigen, gemeenten stichten enz. Zoals johanneskevers
in een struikgewas zullen en willen zij veeleer heel gewoon onder de andere mensen
wonen. Maar er gaat een glimmen van hen uit, en dat zien de andere mensen en willen
weten hoe dat kan. Dan kan het glimwormpje vertellen hoe hij of zij de liefde van de
Heiland heeft mogen ervaren en hoe hij allen liefheeft en allen wil doen delen in Zijn
licht.’55

Door de christologie kwam er in het denken van Zinzendorf ruimte voor de wereld.
Het betrof hier niet een statische ruimtelijkheid, een premodern compartimentaal
denken waarbij de wereld geografisch opgedeeld wordt in een christelijk en een niet-
christelijk deel. Integendeel. Het wereldbegrip van Zinzendorf wordt gekenmerkt

52 Zinzendorf gaat zelfs zo ver dat hij de natuurlijk atmosfeer ordent volgens het moderne principe van

de nationale staten, we zullen deze indeling in invloedssferen later ook bij de Duitse missioloog
Frick tegenkomen. Zinzendorf schrijft: ‘(...) bij de Engelse lucht past juist de Engelse kerk, bij de
Spaanse en Portugese de katholieke, bij de Franse lucht wil deze al niet meer zo passen. Daar is de
Gallicaanse kerk uit gekomen, een vermenging van katholieken en gereformeerden, waar meer vrij-
heid is dan in andere katholieke landen. Duitsland past tamelijk goed bij het protestantisme, de
noordelijke landen nog meer, daarom vindt men deze kerken in de noordelijke landen. Ja, de ideeën
ontstaan menigmaal uit de spijs en de drank, die men gebruikt.’ Citaat van Zinzendorf uit: vdLinde
a.a., 154.

53 Zie ibidem: ‘De verscheidenheid en veelkleurigheid van de mensen in hun landen en hun geschiede-
nis beantwoorden aan de veelkleurige wijsheid Gods die zich uit in de verbazend ver gaande aan-
passing van de trouwe Zieleherder voor Zijn schapen naar hun verschillende klimaten, humeuren,
ideeën, temperaturen en dergelijke. De een zoekt Hij van dichtbij te benaderen, de ander uit de verte
en bij het gestelde doel krijgt Hij op die wijze alles in zijn handen, wat maar binnen wil komen en
met opzet niet ongezegend wil blijven.’ (cursief is citaat van Zinzendorf, fap).

54 Zie i.v.m. het gebruik van dit begrip: vdKolm 2001, 45vv., m.n. n. 31.
55 Citaat van Zinzendorf bij Steinberg a.a., 38.
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door een sterke ruimtelijk dynamiek, een principiële bewegelijkheid, die veroorzaakt
wordt door een bepaald aspect in zijn christologie, namelijk de wederkomst van
Christus. Door de verwachting van het Rijk, het eschatologisch perspectief, ontstaat
er een ‘bestendige activiteit’, een voortdurende beweeglijkheid in de wereld, waar-
door de komende heilsorde wordt aangekondigd. Van het Rijk geeft Zinzendorf de
volgende definitie:

‘Ik hoop (...) dat niemand op de gedachte zal komen het Rijk van God voor synoniem
met de onzichtbare kerk te houden (...) maar ik bedoel de bestendige activiteit waarin
de Heiland, de Vader en de Heilige Geest zich bevinden met de engelen en de uitver-
koren mensen, om de zaligheid algemener en de voorbereiding op de komende orde
van het heil lichter te maken, in alle opzichten de weg te banen voor de derde komst
van de Heiland, in de harten daartoe een verlangen wakker te roepen en de zielen in
een zekere dispositie te brengen waarin Hij hen gaarne zal willen vinden.’56

Door de ‘pulserende activiteit van het Rijk’ (Van der Linde) wordt de ruimte van de
wereld als het ware opengehouden. Er is wel sprake van een opdeling in twee ruim-
ten, maar de scheidslijn ligt niet in de wereld tussen verschillende geografisch of
confessioneel gekwalificeerde ruimten. In de visie van Zinzendorf ligt de grens aan
gene zijde van de wereld, tussen de ruimte van de wereld en de ruimte van het Rijk.
En de dynamiek, de bestendige activiteit wordt niet veroorzaakt door het doen of
laten van de mensen maar door de tegendraadse, tegemoetkomende beweging van
het Rijk naar de wereld toe. Deze tegenbeweging vindt plaats in ruimte én in tijd en
relativeert in zekere zin ook het (zendings)werk van mensen. Stuurt de Heiland
mensen ergens heen dan kunnen zij met mensenwoorden alleen dat uitspreken waar
God zelf in de ziel van mensen al op geduid heeft.57 En ook het menselijk oordeel
wordt tussen haakjes geplaatst.58

De dynamische ruimtelijkheid in het wereldbegrip van Zinzendorf is zeker het
gevolg van de mondialisering en pluralisering van het christendom, de confrontatie
met andere culturen en godsdiensten. Maar het is ook en vooral te verklaren vanuit
het meta-perspectief dat heel het ontwerp van Zinzendorf domineert, de verwachting
van het Rijk. Door dit eschatologisch perspectief ontstaat er een wereldbegrip waar-
door veelheid en heelheid, contextualiteit en universaliteit op een spannende manier
op elkaar betrokken worden. De eenheid in Christus transcendeert en relativeert alle
eenheidsconstructies die door mensen bedacht worden. De wereld vindt in Hem haar
zin. Hij oordeelt haar en in Hem ligt haar laatste hoop:

‘Alle die Creaturen, alle die Menschen die Ihn nicht wissen, die nur seinen Namen
wissen, aber Nicht seine Art und Natur, die stehen alle immediate unter Ihm. Er hat
ein genaues Auge auf sie, er hat Augen wie Feuer-Flammen die wie ein Blitz die gan-
ze Welt auf einmal durchleuchten: Er stehet mit seinem Gesicht über alle Lande, er
blickt auf alle. (...) Nun kommt, zu ihm: es ist alles um seinetwillen. Wenn wir eine
Meile gegangen sind in der Zeit, so gehen wir auf ihn zu, wenn wir hundert Meilen


56 Citaat van Zinzendorf bij vdLinde 1980, 192 (oorspr. Duitse tekst in n. 15, fap).
57 Zie i.v.m. de zgn. ‘Corneliuszielen’ a.a., 193.
58 Vgl. Zinzendorfs gedachten over ‘Allgemeine Menschenliebe-Weltbürgertum’ in: Hahn 1977,

305vv.
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gegangen sind, so gehen wir auf ihn zu: wenn wir tausend Jahre gegangen sind, so ge-
hen wir auf Ihn zu: und wenn wir eine Million Aeonen geflogen sind, wie das schnell-
ste Taublein fliegen kann, so heiszts immer: wir fliegen zu unserem Fenster. Begegnet
uns jemand in der zweiten Million der Aeonen unserer Währung, und fragt uns, wo
wir hinfliegen? So heiszts noch immer: zu unserem Fenster. - Er wird dein Herr seyn
und alle deine Begierde wird ohne Unterlasz zu Ihm wollen.’59

Zo is de Heer in oordeel - ‘ogen als vuurvlammen’ - en belofte - ‘het venster’ - het
tegenover van deze wereld. In ruimte, ook al zijn we honderd mijl gegaan, en in tijd,
ook al bevinden we ons in het tweede millennium van deze wereldtijd, we zijn op
weg naar Hem toe.

3.4 MOTT: DE WERELD ALS STRATEGISCH VELD

Vanuit de positie van Carey kijken we nu vooruit naar de negentiende eeuw. We
zien dat het missionaire elan en enthousiasme in deze periode enorm zijn. De ne-
gentiende eeuw wordt daarom ook wel de ‘zendingseeuw’ genoemd. John Mott60 is
de man die in veel opzichten deze missionaire spiritualiteit belichaamd heeft. Een
kaart van de wereld lag onder een glasplaat op Motts bureau in zijn kantoor in New
York,61 hetgeen welhaast als een metafoor voor zijn wereldbegrip gezien kan wor-
den. Eerst geven we een korte biografische schets. Vervolgens beschrijven we de
context van waaruit het wereldbegrip van Mott kon ontstaan: het cultuuroptimisme
en vooruitgangsgeloof van de negentiende eeuw en het ‘revivalisme’ en ‘millennia-
lisme’ binnen de moderne protestantse zendingsbeweging. Vervolgens geven we een
beschrijving van het wereldbegrip van Mott.

Leven
Mott werd geboren in Livingston Manor in de staat New York als zoon van metho-
distische ouders. Hij groeide op in Iowa en studeerde vanaf 1885 aan de Cornell
University in de stad Ithaca (staat New York). Daar behaalde hij in 1888 zijn ‘ba-
chelor of philosophy degree’. In deze periode vinden een tweetal belangrijke ge-
beurtenissen plaats die zijn levensloop beslissend zullen beïnvloeden. Vooral het
jaar 1886 is een jaar van bekering en verandering. In januari van dat jaar woont Mott
een spreekbeurt bij van een in die tijd beroemde cricketspeler J.K. Studd,62 één van
de zogenaamde ‘Cambridge Seven’ die status en rijkdom afwezen en zich in dienst
stelden van de verkondiging van het evangelie. De YMCA (Young Men’s Christian
Association) had een tour voor deze beroemde atleet georganiseerd in de hoop dat
hij veel studenten zou bereiken met zijn missionaire boodschap. Bij Mott had de
spreekbeurt van Studd inderdaad het beoogde resultaat.


59 Citaat van Zinzendorf bij vdLinde a.a., 197.
60 Zie voor Mott algemeen: BDCM, 476; Hopkins 1979; Mackay 1955; Oldham 1955; Mathews 1934.
61 Zie APJM VI, 536.
62 Zie Hopkins a.w., 19 en Mathews a.w., 33v., vgl. HEM I, 331.
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ting van de eerste assemblee van de Wereldraad in 1948 op 82-jarige leeftijd de
kansel beklom, was hij nog steeds dezelfde gedreven pionier van zending en oecu-
mene. Het moet een ontroerend moment geweest zijn toen hij verklaarde: ‘Nooit
klopte mijn hart zo onstuimig van verwachting en hoop, als het nu en hier doet.’67

Tijdens deze bijeenkomst werd Mott geëerd met het erevoorzitterschap van de We-
reldraad. Zeven jaar later overleed hij en werd hij begraven in de kathedraal van St.
Peter and St. Paul in Washington, D.C.

De negentiende eeuw als context
De ontwikkelingen binnen de moderne protestantse zendingsbeweging, die geleid
hebben tot de oecumenische beweging en ook van invloed zijn geweest op het ge-
dachtegoed van John Mott, zijn niet goed te begrijpen wanneer ze niet eerst geplaatst
worden tegen de achtergrond van de maatschappelijke en culturele situatie van de
negentiende eeuw.

In de negentiende eeuw doet het positivisme zijn intrede. In de periode na Hegel keert
men zich in toenemende mate af van de speculatieve elementen in diens ontwerp en
wordt er een steeds grotere nadruk gelegd op de resultaten van exact empirisch onder-
zoek. Door dit onderzoek, zo meende men, zal de mens uiteindelijk in staat zijn om de
natuur te beheersen en de toekomst wiskundig te berekenen. De moraal en ook de
psychologie leunden op deze gedachtegang. De ethiek wordt overwegend utilistisch
en in de psychologie gaat men voornamelijk volgens natuurkundige principes te
werk.68 Ook in de techniek wordt optimaal gebruik gemaakt van de exacte weten-
schappen. De communicatiemogelijkheden vermenigvuldigen zich in razend tempo.
Er heerst een geest van liberalisme en cultuuroptimisme. In de laatste helft van de ne-
gentiende eeuw komt het positivisme tot het hoogtepunt, dat door de aanhoudende
bloei van de techniek en in de betrekkelijke rust in de wereld was voorbereid. Men
komt in toenemende mate in de greep van het mechaniseringproces. Als goed en waar
geldt slechts datgene wat in de ‘struggle for life’ ook werkelijk effect heeft. In de we-
reldsamenleving zet zich de laatste fase van het kolonialisme door, het kapitalistisch
imperialisme.69 Philip Potter heeft deze periode getypeerd als de tijd van ‘the white
man’s burden’:70 men ging uit van het ‘sociaal Darwinisme’. Potter verwijst met deze
termen naar de engelse socioloog Herbert Spencer die de term van Darwin, de ‘survi-
val of the fittest’ vanuit mondiaal perspectief geduid heeft als de drang van sterke na-
ties om hun wil en manier van leven op te leggen aan andere volkeren. In het minst
slechte geval zag men het als een missie, aldus Potter, om de westerse beschaving
naar de ‘achterlijke volkeren’ te brengen.71 Binnen deze context ontwikkelde zich de
‘spirituality of conquest’ die de protestantse zendingsbeweging in de negentiende
eeuw, de ‘zendingseeuw’, kenmerkte. Deze context is ook van grote invloed geweest
op de missionaire initiatieven van John Mott.


67 Citaat bij idem, 185.
68 Zie bijv. Husserl 1954, i.h.b. 216vv.
69 Zie OAL, 55.
70 Potter 1980, 9: ‘the title of a poem by Richard Kipling adressed to the USA to take up their respon-

sibilities as they joined the imperialistic club at the end of the nineteenth century’.
71 Potter a.a., 9v.: ‘(...) the necessity of the stronger nations, through their industrial, financial and

military power, imposing their will and way over other peoples. At best, these western empires felt
they had a mission, as advanced peoples, to bring civilization to the backward peoples.’
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De oproep van Studd, ‘seekest thou great things for thyself; seek them not. Seek
ye first the Kingdom of God’, werd door Mott ervaren als direct aan hem persoonlijk
gericht. Na een slapeloze nacht klopte Mott bij Studd aan en deze leidde hem, in de
daarop volgende gesprekken, naar een ‘reasonable and vital faith’.63

In juli 1886 bezocht Mott de zomerconferentie van de evangelist D.L. Moody
(1837-1899).64 Deze architect van een enorm transatlantisch evangelisch netwerk
bracht hem op de weg naar het internationale zendingswerk. Samen met 99 andere
studenten tekende Mott voor de ‘Student Volunteer Movement for Missions’ en gaf
daarmee aan dat ‘It is my purpose, if God permit, to become a foreign missionary’.65

Het ging hier dus niet alleen om een persoonlijke verklaring van bekering, maar ook
om de bereidheid om een leven lang in dienst van de zending te gaan werken. Intus-
sen bouwde Mott de Cornell University Christian Association uit tot een grote orga-
nisatie in het YMCA netwerk.

Van 1988 tot 1915 was Mott secretaris van de studentenafdeling van de interna-
tionale YMCA en van 1915 tot 1933 algemeen secretaris van deze organisatie. De
Student Volunteer Movement, de YMCA en de YWCA (Young Women’s Christian
Association) worden algemeen beschouwd als de oecumenische ‘voorlopers’ van de
World Student Christian Federation66 waarvan Mott één van de belangrijkste
grondleggers en inspiratores was. Deze federatie, die in 1895 werd opgericht, beli-
chaamde het missionaire enthousiasme van Mott en gaf gestalte aan zijn overtuiging
dat juist een internationale christelijke studentenbeweging een ideaal instrument kan
zijn om mensen dichter bij God te brengen. Met de oprichting van de WSCF ont-
stond er niet alleen een missionair netwerk, maar ook een sterk oecumenisch net-
werk dat bruikbaar bleek tot diep in de twintigste eeuw.

Mott is ook één van de grondleggers geweest van de Foreign Missions Confe-
rence of North America, die in 1893 gehouden werd. Deze conferentie vormde het
aarzelende begin van een gemeenschappelijke Noord-Amerikaanse zendingsactie,
maar vormde, na vervolgbijeenkomsten in 1894, 1896 en 1900, ook een belangrijke
aanzet tot de eerste grote wereldzendingsconferentie in Edinburgh 1910. Van deze
laatstgenoemde conferentie was Mott de deskundige voorzitter. Hij heeft ook leiding
gegeven aan het ‘Continuation Commitee’ dat tijdens deze conferentie was ingesteld
en dat in 1921 werd omgevormd tot de Internationale Zendingsraad (IZR). Van de
Internationale Zendingsraad was Mott voorzitter van 1928 tot 1946. Door deze
organisatie stimuleerde hij de internationale samenwerking tussen de verschillende
zendingsorganisaties, maar bracht hij ook de leiders van kerken met elkaar in con-
tact. Ook hier gingen zending en oecumene hand in hand.

Daarom kan Mott terecht de geestelijke vader van de Wereldraad van Kerken
genoemd worden. Hij speelde een belangrijke rol bij de eerste wereldconferenties
van ‘Faith and Order’ (Lausanne 1927; Edinburgh 1938) en bij de bijeenkomsten
van ‘Life and Work’ (Stockholm 1925; Oxford 1937). Toen hij op de openingszit-


63 Hopkins t.a.p.
64 Voor een korte biografie zie BDCM, 470.
65 BDCM, 476.
66 Zie Wind 1984, 17v.; BDCM, idem en OAL, 63.
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Mott kan zeker een kind van zijn tijd genoemd worden. Zijn visie ademt de sfeer van
het positivisme en cultuuroptimisme van de negentiende eeuw en zijn strategieën
illustreren treffend de algemeen heersende overtuiging dat de wereld ‘maakbaar’ is.

Maar we moeten dit beeld ook nuanceren. Want met zijn praktische strategische
benadering had Mott zeker niet in de eerste plaats de bedoeling om het westers
imperialisme te dienen, hij wilde mensen voor Christus winnen. Daardoor kreeg zijn
inzet ook iets tegendraads. De opwekkingsbeweging waar hij uit voortkwam, waar-
over hieronder uitvoeriger, had zeker ook cultuurkritische kenmerken. We zouden
Mott zelf ook tekort doen wanneer we hem hier simpelweg als westers imperialist
zouden neerzetten. J.H. Oldham heeft er op gewezen dat het in belangrijke mate aan
de oecumenische visie van Mott te danken is dat de WSCF van het begin interraciaal
van opzet is geweest. En het was Mott, aldus Oldham, die tegen de conservatieve
oppositie in, vasthield aan een vertegenwoordiging van de ‘jonge kerken’ op de
eerste conferentie van de Wereldraad in Edinburgh.72

Spiritualiteit van verovering
De visie van Mott kan niet alleen begrepen worden vanuit de externe invloeden die
er vanuit de samenleving op de zendingsbeweging werden uitgeoefend. Of anders en
beter gezegd: in de gedachtegang van Mott komt de erfenis samen van verschillende
missionaire bewegingen die ontstonden in reactie op de ontwikkelingen in de sa-
menleving. Deze reacties lagen in het verlengde van de maatschappelijke ontwikke-
lingen, maar waren ook tegengesteld. Binnen de zendingsbeweging als zodanig
waren er dus verschillende motieven en stromingen die slechts in hun onderlinge
samenhang zouden leiden tot wat men een ‘spiritualiteit van verovering’73 genoemd
heeft.

De wortels van de spiritualiteit van verovering reiken tot in de achttiende eeuw.
Zij is deels een erfenis van het piëtisme en de hierboven beschreven gedachtewereld
van Zinzendorf, maar zij komt ook voort uit opwekkingsbewegingen die in dezelfde
eeuw in Noord-Amerika opbloeiden. Belangrijk kenmerk van de ‘Great Awakening’
was dat men de overtuiging kreeg dat ‘bekering’ niet maar iets is dat je ‘overkomt’,
maar dat het een gebeurtenis is die ingeleid en bevorderd kan worden door krachtda-
dige zending en evangelisatie.74 Er werd dus een grote waarde toegekend aan men-
selijk activiteit in het geheel van Gods zending. Dit ‘revivalisme’ was niet kerkelijk
gebonden en leidde in Amerika en later ook in Europa tot het ontstaan van allerlei
zendingsverenigingen.75 William Carey, wiens persoon en werk wij hierboven reeds
beschreven, kan gezien worden als één van de eerste pleitbezorgers voor een onaf-
hankelijke oecumenische zendingsbeweging.76


72 Zie Oldham a.a., 258.
73 We volgen in grote lijnen de beschrijving die Hoedemaker gegeven heeft in a.w., 59vv.
74 A.w., 59: ‘“Revivalisme” betekende: geloof dat de mensheid (individueel én sociaal) getransfor-

meerd kon worden in een “schare” van door Christus verloste mensen.’
75 Zie Wind a.w., 12v. en OAL, 59.
76 In 1806 stelde hij al voor om regelmatig zendingsconferenties te houden ‘of all denominations of

Christians from the four quarters of the world’. Geciteerd bij Wind a.w., 13.
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Aan het eind van de negentiende eeuw horen we binnen de opwekkingsbeweging
steeds vaker kritische geluiden over de toenmalige samenleving. En ook het wan-
trouwen tegenover de kerken begon haast structureel te worden. De burgeroorlog in
de VS en de vervreemding van de mens ten gevolge van industrialisatie en mechani-
satie, begonnen hun tol te eisen. Er werden steeds vaker pessimistische geluiden
gehoord in kringen van zending en evangelisatie over het verloop van de wereldge-
schiedenis. Ook was men teleurgesteld over bepaalde ontwikkelingen binnen het
wereldchristendom dat enerzijds oppervlakkig leek geworden onder invloed van het
moderne denken en anderzijds bleef steken in interconfessionele theologische dis-
cussies.

Deze geestelijke klimaatverandering in bepaalde delen van vooral de Anglo-
Amerikaanse zendingsbeweging, had in bepaalde conservatieve kringen ook invloed
op het wereldbegrip en visie op de kerk. De ruimte van de wereld was geen voorveld
voor het koninkrijk, geen ontmoetingsplaats van christenen ‘van het hart’, maar ‘het
Babylon waar het uitverkoren volk zich in ballingschap bevond’.77 De wereldge-
schiedenis werd ingedeeld in zogenaamde bedelingen, tijdperken die voorafgaan aan
de wederkomst van Christus. Volgens het dispensationalisme zou de huidige bede-
ling, de bedeling van de kerk, voorbij gaan en alleen de uitverkorenen, de bekeerden,
zouden gered worden.78 Hierdoor werd de bekeringsdrift nog sterker. De haast die
men voelde wordt precies uitgedrukt in wat ook wel ‘het wachtwoord’ van de zen-
dingseeuw genoemd wordt: ‘evangelisatie van de wereld in deze generatie’.

In andere kringen ontstond er een sterk sociaal engagement.79 Het werd van
groot belang geacht dat God geëerd werd in het praktische leven van alledag en het
geloof moest niet alleen rechtvaardigen maar ook heiligen.

Beslissend voor het opbloeien van de veroveringsspiritualiteit aan het eind van
de negentiende eeuw is echter het samengaan van de hierboven beschreven opwek-
kingsbeweging met de studentenbeweging. Aan de universiteit heerste nog een sterk
vertrouwen in de mogelijkheden van de moderne samenleving. In feite belichaam-
den de jeugd- en studentenbewegingen de christelijke variant van het vooruitgangs-
geloof zoals dat zich in de wereldsamenleving van de achttiende  en negentiende
eeuw ontwikkeld had en zoals wij dat hierboven reeds beschreven hebben. Dit opti-
misme sloot weer aan bij een visie op zending die vooral in Noord-Amerika vrij
gangbaar was. Men voelde daar in bepaalde zendingskringen een roeping ten op-
zichte van de rest van de wereld; niet alleen om het evangelie te verkondigen, maar
ook om andere ‘achtergebleven’ samenlevingen te modelleren naar Amerikaans
voorbeeld. G.H. Anderson schreef hierover: ‘There was a conviction that the United
States was a nation divinely chosen or predestined to be the ‘primary agent’ of
God’s meaningful activity in history’.80

De ‘spirituality of conquest’ was dus in feite een synthese van twee reacties op
de Verlichting: één conservatief, antithetisch en cultuurkritisch en één liberaal,


77 OAL, 62.
78 Zie ibidem.
79 Zie HEM I, 331v.
80 Geciteerd bij OAL, 60. Zie ook t.a.p. n. 10.
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intellectueel en gedreven door een sterk vooruitgangsgeloof. Hoedemaker schrijft:
‘In de wederzijdse versterking van deze twee reacties ontstond de oecumenische
kracht van de zendingsbeweging rond de eeuwwisseling; tegelijk was hun onver-
enigbaarheid de oorsprong van veel latere complicaties en tegenstellingen.’81

Het wereldbegrip van Mott
Wanneer we terugblikken dan blijkt dat de spiritualiteit van verovering zowel libe-
rale optimistische als conservatieve pessimistische aspecten kent. En juist door de
combinatie van deze tegenovergestelde elementen kreeg het die kracht en uitwerking
die het gehad heeft in de missionaire strategie van Mott. De ‘spirituality of conquest’
was in zekere zin ook een reactie op confessionele verstarring en tegelijk een poging
om de interkerkelijke tegenstellingen te overstijgen. Daardoor werd de zendingsbe-
weging één van de belangrijkste drijfveren van de oecumenische beweging. We
zouden zelfs kunnen stellen, dat het oecumenische karakter van de zendingsbewe-
ging voor een deel is ontstaan vanuit het diepgewortelde wantrouwen dat in sommi-
ge zendingskringen tegen de kerken leefde. Dit wantrouwen werd als het ware om-
gezet in een streven dat gericht was op het overstijgen van confessionele denomina-
ties. Het is één van de grote verdiensten van Mott geweest dat hij de veroveringsspi-
ritualiteit van de negentiende eeuw wist om te zetten in oecumenisch engagement, in
een betrokkenheid van kerken op elkaar en op de zending. Deze betrokkenheid was
overigens wel uit nood geboren. In het zendingsveld werd de confessionele ver-
scheidenheid ervaren als een ondermijning van de geloofwaardigheid van het chris-
tendom. Zending vroeg als het ware om een eensgezind optreden van de kerken.
Omdat Mott vooral een strateeg was en veel minder een theoloog, was hij meer
geïnteresseerd in de eenheid van het wereldchristendom dan in de verscheidenheid
ervan. Deze eenheid werd nodig geacht omdat men veronderstelde dat de wereld op
zich ook een geheel, een totaliteit was. In verband met de wereldzendingsconferentie
in Edinburgh drukte Mott het als volgt uit: ‘The Edinburgh Conference has familia-
rized Christians of our day with this idea of looking steadily at the world as a whole,
of confronting the world as a unit by the Christian Church as a unit.’82

Met andere woorden: omdat het tijdsperspectief ging overheersen werd de ruimte
van de wereld te veroveren ruimte. De haast van de zendingsbeweging was hier geen
eschatologische haast meer, maar de gejaagdheid van een veroveraar die werkt op
het tempo van de eigen klok. Het gebruik van militaire terminologie was daarbij
vanzelfsprekend. Wat Mott voor ogen had was ‘a base of aggressive, world-wide
operations on behalf of the Kingdom’.83 Dat Mott de kaart van de wereld als onder-
legger onder een glasplaat op zijn bureau had is dan ook typisch voor zijn wereldbe-
grip.84 De zendeling was niet langer iemand die in de concrete context van het zen-


81 Idem, 63. Vgl. HEM I, 325 waar de tegenstellingen tussen de verschillende oecumenische eenheids-

concepten ‘eenheid in waarheid’ en ‘eenheid in leven en werk’ besproken worden.
82 Mott geciteerd bij HEM I, 329 (cursief van ons, fap).
83 Mott geciteerd bij OAL, 63, zie ook 64 n. 12.
84 Vgl. ook de opmerking van Hoedemaker in a.w., 64: ‘Mott was een strateeg en veroveraar, hij

concentreerde zich op het bezetten van open plekken, en nauwelijks op de inhoudelijke problematiek
van het pluriforme wereldchristendom.’



49

dingsveld zich aanpaste aan de situatie om de boodschap van het evangelie door te
kunnen geven en daarbij de verscheidenheid van de wereldsamenleving als uit-
gangspunt nam. De zendeling was een oecumenisch manager geworden die vanuit
een werkkamer mondiale strategieën ontwikkelde met vlaggetjes op een wereldkaart
die de vorderingen op het zendingsveld aangaven. In feite was er sprake van een
grote vervreemding van de wereld. Zij verloor ook haar goddelijke glans want zij
was een strijdtoneel geworden een veld waarop strategieën uitgestippeld werden.
Hoedemaker beschrijft het als volgt: ‘Nu is de tijd rijp voor wereldzending! - dat
slaat bij Mott meer op de openliggende wereld dan op het op handen zijnde oordeel
Gods, ook al blijft dat laatste er in meeklinken.’85

Daarmee is in feite ook aangegeven dat er met en onder deze andere benadering
van de wereld tevens een ander historisch besef was ingeslopen, welke typisch ge-
noemd mag worden voor het Anglo-Amerikaanse zendingselan aan het einde van de
negentiende eeuw. De factor tijd verloor haar specifiek theologische, eschatologi-
sche lading en de nadruk kwam vooral te liggen op het menselijk handelen. Het
wachtwoord ‘evangelisatie van de wereld in deze generatie’ dat aanvankelijk ook bij
Mott nog een sterk pre-millennialistische en apocalyptische betekenis had,86 werd
steeds meer afgezwakt en uitgehold tot een algemeen en altijd geldig uitgangspunt.
Mott vertaalde het wachtwoord in een later stadium dan ook als volgt: ‘The evange-
lization of the world in this generation (...) means the preaching of the gospel to
those who are now living’.87 De tijd was ontdaan van haar kritisch eschatologische
betekenis en werd als het ware gedomesticeerd tot een soort hulplijn waarmee een
bepaalde strategie kon worden uitgestippeld.

3.5 DE MODERNE DUITSE ZENDINGSBEWEGING

Om het beeld van de moderne zendingsbeweging meer volledig te maken, moeten
we nu aan het eind van dit hoofdstuk ook nog kort aandacht besteden aan de ont-
wikkelingen die zich binnen het Duitse missionaire discours vanaf Zinzendorf heb-
ben voorgedaan. We willen hier geen historisch overzicht geven maar een signale-
ment van een tegenbeweging tegenover de Anglo-Amerikaanse beweging zoals we
die hierboven hebben beschreven. Wat in het kader van ons onderzoek meteen op-
valt is dat ook de Duitse zendingsbeweging modern is geweest, in die zin dat in het
begrip ‘Volk’ gezocht werd naar een samenbindend en tegelijk ordenend principe,
een constructie waarmee de veelheid van culturen en volkeren tegelijkertijd als een
universele totaliteit begrepen kon worden. Het gaat in de Duitse zendingsbeweging

85 Ibidem.
86 Ibidem: ‘Die accenten waren nog wel volop aanwezig bij de volgens velen eerste gebruiker van het

wachtwoord als wachtwoord: de Amerikaan Arthur T. Pierson. In een lezing op een van Moodys
‘summer school’ bijeenkomsten in 1886 verbond Pierson een pre-millenialistische visie op geschie-
denis, wederkomst en zending met een concreet plan ‘to divide the world according to comity
agreement’: bij een zorgvuldig geplande inzet van mensen en middelen (300.000 zendelingen en 30
miljoen dollar per jaar) zou dan de hele aarde in 1900 geëvangeliseerd zijn, d.w.z.: het evangelie zou
overal verkondigd zijn.’

87 Mott geciteerd bij idem, 65.
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om een alternatieve maar eveneens moderne constructie van ‘wereld’. Een beschrij-
ving vanuit dit gezichtspunt lijkt ons zinvol omdat de meeste studies over de moder-
ne Duitse zendingsbeweging zich slechts concentreren op de dramatische verbinding
met het nationaal-socialisme en te weinig aandacht geven aan het specifiek moderne
van deze beweging.

Natuurlijk moet hier de dissertatie van Hoekendijk ‘Kerk en volk in de Duitse
Zendingswetenschap’88 genoemd worden, maar ook onlangs nog heeft Werner
Ustorf, hoogleraar missiologie in Birmingham, de Duitse zendingswetenschap be-
schreven in haar relatie tot de nazi-ideologie van het Derde Rijk.89 Deze relatie
wordt door hem wel in een breder kader geplaatst dan Hoekendijk dat gedaan heeft.
Bij Ustorf gaat het niet alleen om de verbinding tussen zending en nationaal-
socialisme, maar vooral om de achtergrond en de diepere motieven van dit samen-
gaan, namelijk de strijd van het christendom om een eigen plaats binnen de moderne
westerse cultuur. Daarbij wordt de protestantse zendingsbeweging in Duitsland ook
door Ustorf, net als door Hoekendijk, gezien als een premoderne of anti-moderne
reactie. Hoedemaker heeft hier, ons inziens terecht, bezwaar tegen aangetekend.90

Christendom en moderniteit zijn vaak rivalen geweest, maar ook geallieerden; niet
alleen op het zendingsveld, maar ook in de theorievorming. Het Volk-principe is als
zodanig een poging om een modern wereldbeeld te construeren.

Gustav Warneck (1834-1910)
We nemen Gustav Warneck hier als voorbeeld omdat hij zich uitdrukkelijk verzet
heeft tegen de dominante zendingsstrategieën van bijvoorbeeld Mott.91 Om Warneck
te begrijpen moeten we opnieuw terug naar Zinzendorf.

Bij Zinzendorf bemerkten we al een grote voorzichtigheid waar het gaat om het
zendingswerk in de wereld. Deze voorzichtigheid kwam in de eerste plaats voort uit
een sterke eschatologische gerichtheid en een groot vertrouwen in de werking van de
Heilige Geest, hij gaf ruimte aan de wereld vanuit de verwachting van het Konink-
rijk. Daardoor kon Zinzendorf ook oog hebben voor de pluraliteit van volkeren en
culturen. Dit besef, dat de wereld veelvormig is en dat men haar dus met een mini-
mum aan voorschriften en vooronderstellingen tegemoet moet treden, was ook ken-
merkend voor de Duitse zendingsbeweging, zoals deze in de ‘Missionslehre’ van
Warneck is uitgewerkt. Centraal staat de gedachte dat men in het zendingsveld met
veel geduld en vooral ook pedagogisch te werk moet gaan. Voor de praktijk van het
zendingswerk geeft Warneck de volgende aanwijzingen:92

1. Gebruiken van de volkstaal.
2. Respecteren en bewaren van elke natuurlijke gemeenschapsvorm: in het bijzon-

der het gezin als het fundament van de volksgemeenschap.


88 HB1.
89 Ustorf 2000.
90 Bij de presentatie van het boek van Ustorf (niet gepubliceerd): ‘it (het boek van Ustorf, fap) under-

estimates the extent to which Volk-thinking is itself a variety of modernization’.
91 Zie bijv. OAL 66v.
92 We geven hier de samenvatting van Hoekendijk weer, HB1, 92v.
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3. Stichten van christelijke scholen om de jeugd (‘het zaaibed voor de oogst in de
toekomst’) te bereiken.

4. Geen isolement van de christenen in de volksgemeenschap: daarom bij voorkeur
‘singularisch taufen’ en ook de gemeenten niet uit het natuurlijk volksverband
losrukken.

Wel vindt er binnen de Duitse zendingbeweging een verschuiving ten opzichte van
Zinzendorf plaats ten aanzien van het zendingsobject. Als doel van de zending staan
nu niet langer de enkelingen centraal maar de volkeren (hoewel ‘Einzelbekehrung’
door Warneck niet uitgesloten wordt). Door de kerstening van volkeren ontstaan
volkskerken, waarbinnen idealiter de identiteit van het volk en de kerk samenval-
len.93 Hoekendijk constateert echter dat hier een manco is opgetreden in de dogmati-
sche fundering die Warneck aan de zending geeft. Het eschatologisch perspectief en
het pneumatologisch uitgangspunt met betrekking tot de bekering van de mensheid
aan het eind van de geschiedenis worden, aldus Hoekendijk in zijn kritiek op War-
neck, losgelaten ten gunste van een sociologische manier van werken. ‘Omdat’, zo
concludeert Hoekendijk, ‘de eschatologische visie zo geïsoleerd werd van de histori-
sche, kon niet uitblijven, dat het “volk” in al zijn massiviteit zich een betekenisvolle
plaats in Warnecks zendingsleer ging verwerven.’94 Gaandeweg maakte de ver-
wachting van het Rijk plaats voor het romantische ‘etno-pathos’. Ustorf heeft de
kritiek van Hoekendijk op het Volk-principe als volgt samengevat:

‘One could say that the structure of missionary hope (in de Duitse missiologie, fap)
was no longer time, but space. God’s promised transformation of creation had been
anticipated and secularized into a global pragmatic operation. The object of this ope-
ration was the Volk - a term that obscured rather than revealed the factual sociologi-
cal, cultural and theological distinctions.’95

Hoekendijk zelf heeft ons inziens de intenties achter het ‘volksgemäsz’ handelen en
prediken en de bedoelingen achter het begrip Volk in de moderne Duitse zendings-
beweging diep gepeild.96 ‘Allereerst’, zo schrijft hij, ‘betekende volksgemäsz een-
voudig een wisselwoord voor universeel. Niet slechts geografisch (alle volkeren)
maar ook dimensioneel.’ Verder dacht men in de Duitse missiologie met het Volk-
principe een instrument in handen te hebben om christianiseren en ‘europeïseren’ te
kunnen onderscheiden, aldus Hoekendijk. Mogelijk deed men dat omdat Duitsland
zelf haast geen koloniën had, maar mogelijk ook omdat men werkelijk de aard van
andere volkeren wilde respecteren. Daarnaast was men in Duitse zendingskringen
van mening dat bij de Angelsaksische zendingsbeweging dit respect ontbrak.97 Voor
het eigen zendingswerk wist men de term volksgemäsz voor veel doeleinden te kun-
nen gebruiken, aldus Hoekendijk. ‘In vele gevallen bleek “volk” eenvoudig een
negentiende eeuws masker-woord voor “natuur” of “gemeenschap”, die men zich

93 Zie Ustorf a.w., 20.
94 Hoekendijk a.w., 95.
95 Ustorf a.w., 20.
96 Zie Hoekendijk a.w., 100vv.
97 Hoekendijk hierover (idem, 100): ‘Met deze kritiek (op de Angelsaksische zendingsmethode, fap)

ging echter een hinderlijke zelfoverschatting gepaard.’
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beide niet anders dan volksmatig geordend denken kon.’98 Het Volk in de Duitse
zendingswetenschap omvatte volgens Hoekendijk zeker méér dan de ruimte waarin
de boodschap gebracht wordt, het ‘levert tevens materiaal, het wordt constitutief
voor de opbouw der kerk’.99

Wij zullen in deze excurs niet verder gaan op de lijn van Hoekendijk, maar deze
lijn verder doortrekken in de richting van ons eigen betoog over het wereldbegrip in
het missionaire discours. De hierboven weergegeven peiling van Hoekendijk is niet
alleen interessant met betrekking tot de relatie kerk-volk of de relatie tussen de
Duitse zendingsbeweging en het nationaal-socialisme. Zij biedt ook een boeiend
perspectief op het Duitse missionair discours en het wereldbegrip zoals dat daarbin-
nen ontwikkeld werd in een tijd van verandering. De analyse van Hoekendijk krijgt
extra betekenis wanneer we het Volk-principe gaan verstaan als een poging om
structuur aan te brengen in een wereld die aan pluralisering onderhevig is. Met ande-
re woorden: het ruimtelijke Volk-idee krijgt nog meer reliëf wanneer we het niet
(alleen) verstaan als ethno-pathetische romantiek of als uiting van antirevolutionair
en anti-modern verzet, maar (ook) als authentieke poging om een modern wereldbe-
grip te construeren. Dit wereldbegrip ontstond dan wel als alternatief voor het we-
reldbegrip dat binnen het Anglo-Amerikaanse missionaire discours ontwikkeld
werd. Ter illustratie van deze benadering willen we de aandacht vestigen op een
aantal elementen uit de missiologie van Heinrich Frick.

Heinrich Frick (1893-1952)
Frick wordt door Ustorf omschreven als de missioloog ‘who could have become the
missiologist of the de-Christianized masses in the West’.100 Frick heeft zich intensief
bezig gehouden met de onderlinge relatie tussen de wereldreligies en hun betekenis.
In zijn boek ‘Deutschland innerhalb der religiösen Weltlage’101 probeert hij op een
ruimtelijke geopolitieke102 manier de religieuze en culturele pluraliteit van de volke-
ren te ordenen.103 Wat hem voor ogen staat is het volgende:

‘Deutschland “innerhalb der religiösen Weltlage” zu betrachten, als betroffen von
menschheitlichem Geschick, als beteiligt an einem planetarischen Geschehen, als
verpflichtet einer universalen Sendung. Es ist ein Versuch, den wir wagen. Wir
emfinden ihn als einen ersten Schritt in der Richtung auf eine “geopolitische Religi-
onskunde” der Gegenwart.’104

Met behulp van een uitgebreide cartografie en statistieken zet hij deze religieuze
wereldsituatie uiteen. Hierbij heeft hij in het bijzonder aandacht voor de positie van
Duitsland in het krachtenspel van godsdiensten en andere invloedssferen. Onder


98 Idem, 101v.
99 Idem, 102.
100 Ustorf a.w., 219.
101 Frick 1936, hier afgekort met ‘Weltlage’.
102 Zie Ustorf a.w., 215.
103 Frick zoekt heel nadrukkelijk naar een ruimtelijke, empirische manier om de wereldsituatie te

verstaan. Zie Frick a.w., 4.
104 Idem, V.
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invloed van de Britse geograaf H.J. Mackinder en diens Duitse leerling K. Hausho-
fer105 werkt Frick de gedachte uit dat de geografische ligging van een land grote
gevolgen heeft voor zijn betekenis in en invloed op de wereldsituatie. Duitsland
vormt het centrum van verschillende invloedssferen,106 aldus Frick, het is de plaats
waar de verschillende krachten op elkaar botsen.107 De geschiedenis van Duitsland
wordt volgens hem dan ook bepaald door het transformatieproces waarin die krach-
ten op elkaar betrokken worden. Het is volgens Frick ook de roeping en (zen-
dings)opdracht van Duitsland om die transformatie in haar geschiedenis te voltrek-
ken. Hij bedoelt met deze omvorming niet een harmonisatie of neutralisatie van de
culturele en religieuze verschillen. De spanning tussen de verschillende invloedssfe-
ren mag niet opgeheven worden, maar moet in creatieve syntheses tot radicale alter-
natieven leiden. En deze creatieve synthese kan op haar beurt weer alleen tot stand
gebracht worden als het Duitse christendom als katalysator en samenbindend ele-
ment functioneert.108

‘Denn, daß die innere Not im Religiösen wesentlich mit dem Christentum zusammen-
hängt, berechtigt keineswegs zu der Folge, also lasse man das Christentum fahren und
komme damit aus der Not heraus, sondern es zwingt zu dem genau entgegengesetzten
Schluß. Der Not haben wir als unserem spezifischen, schicksalhaften Auftrag mutig
ins Auge zu sehen.’109

Daarom wacht Duitsland volgens Frick nog een belangrijke rol in de wereldsamen-
leving en een grootse geschiedenis juist als christelijk volk.

De nieuwe wereld waar hij van droomde werd volgens hem echter bedreigd door
een tweetal andere universele ontwikkelingen. In de eerste plaats het secularisme.
Frick verstaat daaronder:

‘(...) sowohl die Abfallserscheinungen innerhalb der religiösen Kulturen, als auch die
latente Unchristlichkeit im Abendland, als auch die bewußte und kämpferische Reli-
gionsfeindschaft im Zeichen Moskaus. Säkularismus gibt es heute nicht mehr bloß als
ein atmosphärisches Element, sondern es gibt ihn heute als lokalisierbare Gegen-
Religion.’110

Maar waar Frick zich evenzeer tegen verzet is de ‘eur-amerikaanse cultuuruitbrei-
ding’, die later onder andere door Hoekendijk zal worden aangeduid met de term
‘Great Society’. Frick is van mening dat het bij deze uitbreiding niet gaat om het
verspreiden van christelijk geloof, integendeel, het gaat hier volgens hem om een
dominante cultuur die andere culturen onder de voet probeert te lopen.111 Uiteinde-

105 Zie idem, 6, n. 1.
106 Ustorf a.w., 215: ‘Germany ( de ‘interior crescent’, fap) was supposed to be under the influence of

the exterior crescent of the maritime powers on the one hand, and from the central land mass of the
Asiatic continent on the other.’ (cursief van Ustorf, fap).

107 Zie idem, 216.
108 Frick bedoelde dus niet een soort ‘Deutsche Glaubensbewegung’ zoals J. W. Hauer. Vgl. idem,

127vv. en Ustorf a.w., 53vv.
109 Frick a.w., 162.
110 Idem, 31.
111 Zie idem, 48vv.
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lijk kan dit alleen leiden tot een totale desintegratie en leegte. Frick schrijft: ‘Die
Frage ist hier gar nicht mehr, wie viel oder wie wenig vom Herkommen sich halten
läszt, sondern in weiten Gegenden der Erde handelt es sich um die Radikale Ent-
scheidungsfrage nach der Möglichkeit menschlichen Weiterlebens überhaupt.’112

Omdat ook Frick in zijn ruimtelijke geopolitieke benadering dicht tegen het
nationaal-socialisme aankroop, heeft zijn voorstel het spervuur van de naoorlogse
kritiek niet overleefd. Het was en is te sterk verbonden met een Duits-christelijk
superioriteitsgevoel. Toch draagt het probleem waar hij mee geworsteld heeft - hoe
kan een veelheid van religies en culturen vruchtbaar als heelheid gedacht worden -
de kiem in zich van vragen die in onze tijd steeds klemmender worden: op basis van
welke eenheid of heelheid kan er een interculturele en interreligieuze dialoog ge-
voerd worden?

Evaluatie
Voordat we de hoofdlijn van ons onderzoek weer oppakken willen we kort de bete-
kenis van de moderne Duitse zendingsbeweging aan het eind van de negentiende en
het begin van de twintigste eeuw evalueren. We hebben geconstateerd dat er duide-
lijk een verbinding is met Zinzendorf. De wereld in al haar verscheidenheid, de
wereld als ruimte, lijkt een belangrijk uitgangspunt te blijven het Duitse zendings-
denken. Ook de geduldige pedagogische houding, die in het Duitse missionaire
discours gepropageerd wordt, komt uit de erfenis van Zinzendorf. Daarnaast hebben
we geconstateerd dat de Volk-idee modern genoemd mag worden. Misschien niet
modern in de negentiende eeuwse zin, de wereld wordt immers niet (alleen) in histo-
rische categorieën begrepen. Maar wel modern in de oorspronkelijke zeventiende  en
achttiende eeuwse zin. Er wordt een overkoepelend paradigma ontwikkeld waarmee
de veelheid van religieuze en culturele contexten onder één noemer gebracht wordt
en verzoend met de identiteit van het wereldchristendom. Het interessante van het
Duitse project is dat men zo dicht mogelijk bij de feitelijke en empirische werkelijk-
heid probeerde te blijven (de kaarten en statistieken van Frick!) en de verscheiden-
heid van culturen en godsdiensten niet beschouwde als iets dat in de loop van de
geschiedenis wel op zal lossen.

Natuurlijk is de hele ontwikkeling van de Volk-idee een betreurenswaardige
ontwikkeling. Ten eerste willen we niet vergeten dat de Duitse zendingsbeweging op
een zijspoor terechtgekomen is dat gevaarlijk dicht langs het spoor van het natio-
naal-socialisme liep, er zelfs in overliep. De les die uit deze geschiedenis geleerd is
mag nooit vergeten worden. Maar ook in theologische zin is er sprake van perverte-
ring. Hoewel bepaalde elementen uit het denken van Zinzendorf zijn overgenomen,
is men op andere punten ver bij hem vandaan geraakt. De enkeling, het individu
verdween grotendeels achter de collectiviteit van ‘het Volk’. En ook het eschatolo-
gisch perspectief werd als het ware opgesloten in het ‘Volkstum’. Het Rijk van God
was niet meer een ‘tegenover’ van een werkelijkheid die, onafhankelijk van het
menselijk handelen, binnenbreekt in deze werkelijkheid, maar ontstaat door het


112 Frick geciteerd bij Hoekendijk a.w., 132.
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samenvallen van stammen en volkeren,113 het is, zoals Hoekendijk het geformuleerd
heeft, ‘kroon en vervulling van de volks-structuur’ geworden. Daarbij wordt er een
bedenkelijke en kunstmatige kortsluiting geforceerd tussen de lokale contextuele
werkelijkheid van het volk en het eschatologisch perspectief van de ene mensheid.

3.6 TERUGBLIK EN VOORLOPIGE CONCLUSIE

De moderne zendingsbeweging - die niet alleen een exponent van westerse koloniale
expansie, maar ook een experiment van intergodsdienstige en interculturele commu-
nicatie is geweest114 - heeft grote invloed gehad op het denken van de drie hoofdper-
sonen in dit boek: Hoekendijk, Margull en Lange. Bij de beschrijving van de mo-
derne zendingsbeweging hebben wij rekening gehouden met twee belangrijke facto-
ren: enerzijds het - moderne - proces van mondialisering en pluralisering van het
christendom en anderzijds de dynamische kracht van de opwekkingsspiritualiteit van
de negentiende eeuw.115 De wisselwerking van deze twee factoren heeft - en dat is
van groot belang voor ons onderzoek - geleid tot een ander wereldbegrip. ‘De we-
reld’ werd een sleutelwoord toen het piëtisme in Europa en de opwekkingsbewegin-
gen in Noord Amerika het ecclesiocentrisme trachtten te doorbreken en te overstij-
gen. Het missionair discours is voor een deel ontstaan als een reactie op de moder-
niteit, maar kan voor een belangrijk deel ook begrepen worden in het verlengde van
het moderne denken. Enerzijds diende de wereld zich aan als probleem, telkens daar
waar men ging nadenken over de wijze waarop het christelijk geloof zich tegenover
andere godsdiensten en culturen moest verhouden. Ook ten opzichte van de eigen
godsdienstigheid en cultuur was er een zekere distantie en soms ook kritiek. Ander-
zijds bleek de wereld ook steeds meer een mogelijkheid; een strategisch veld waarop
men een geografische verdeling van christelijk en (nog) niet-christelijk kon maken.
We hebben de moderne zendingsbeweging beschreven vanuit haar ontstaan in
Duitsland als een spontane uiting van het hernhutter geloof en eindigend in Amerika
als een goed geolied oecumenisch bedrijf. Maar er kunnen ook andere lijnen getrok-
ken worden. Want de latere Duitse zendingsbeweging heeft ook bepaalde elementen
uit de erfenis van Zinzendorf overgenomen.

Als eerste spreker in het missionair discours hebben we Zinzendorf ten tonele
gevoerd. We zagen dat door het eschatologisch perspectief van het komend Godsrijk
een wereldbegrip ontstaat dat wij hebben gedefinieerd met de term ‘dynamische
ruimtelijkheid’. Het transcendentale in Zinzendorfs wereldbegrip, het eschatologisch
perspectief, maakt dat hij in feite heel contextueel over de wereld kon spreken. De
universele dimensies van de ene wereld fundeert hij niet ‘binnenwereldlijk’, maar
transcendentaal aan ‘gene zijde’ in het rijk Gods. Daardoor krijgt de wereld in al
haar verscheidenheid de ruimte.


113 Frick 1938, 51. Hier geciteerd bij Hoekendijk a.w., 133: ‘Das Gottesreich ist gekennzeichnet als die

vollendete Sippenverbundenheit.’
114 Zie OAL, 48.
115 Zie a.w., 50.
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Op de drempel van de negentiende eeuw zien we binnen het zendingsdiscours
een aantal wezenlijke verschuivingen in het wereldbegrip optreden. We hebben dat
aan het begin van dit hoofdstuk laten zien aan de hand van een traktaat van William
Carey, dat aan het eind van de achttiende eeuw geschreven is. Opvallend is dat zich
daar een soort haast begint te ontwikkelen die niet voortkomt vanuit een eschatolo-
gische verwachting van het Rijk, maar vanuit een ontwakende veroveringsspiritua-
liteit die later in de negentiende eeuw dominant zal worden in het Anglo-
Amerikaanse missionaire discours. Het gaat niet meer om het bundelen van de zie-
len, maar om de bekering van de heidenen. De wereld als veld waarop de eerstelin-
gen geoogst worden, wordt steeds meer een strategisch veld waarop de lege plekken
moeten worden ingevuld.

Om deze ontwikkeling nader toe te lichten hebben we het leven en werk van
Mott nader geanalyseerd. De conclusie was dat, onder invloed van het negentiende
eeuwse optimisme en de druk van de typisch missionaire ‘spirituality of conquest’,
het specifiek transcendentaal eschatologische bewustzijn uit het zendingsdiscours
verdween en dat een militante en strategische benadering van de wereld gangbaar
werd. In het gewaad van een moderne tijdsopvatting (het vooruitgangsgeloof) keer-
de een premodern statisch wereldbegrip terug. De wereld werd opnieuw ingedeeld in
een christelijk en niet-christelijk deel. In feite is er echter sprake van een grote ver-
vreemding van de wereld in haar concrete pluraliteit. Deze vervreemding kon vooral
ontstaan doordat men uitging van de veronderstelling dat in en door de tijd de ver-
scheidenheid gaandeweg zou verdwijnen. Door dit optimistisch vooruitgangsgeloof
kon een universeel wereldbegrip op de tekentafel van Mott gestalte krijgen.

Een analyse van de moderne Duitse zendingsbeweging heeft ons duidelijk ge-
maakt dat daar wel rekening werd gehouden met de religieuze en culturele pluraliteit
van de wereld. Maar ook hier leidde een moderne constructie (Volk-idee) tot ver-
duistering van het eschatologisch perspectief en een kunstmatige statische ruimte-
lijkheid.

Een eschatologische kritiek op het negentiende eeuwse wereldbegrip ontstaat pas
in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. De bloedige gevolgen van deze oorlog leid-
den tot een sterke ontnuchtering en tot een ander mondialiteitsconcept, een ander
wereldbegrip waarin het zendingsdiscours en het secularisatiediscours opnieuw en
op een andere manier met elkaar verbonden werden.



4. Missio Dei

4.1 INLEIDING

We zijn nu aangekomen op het punt waar het secularisatiediscours en het zendings-
discours elkaar zijn gaan beïnvloeden op een manier die van grote invloed is ge-
weest voor het wereldbegrip in de missionaire ecclesiologieën van Hoekendijk,
Margull en Lange. Deze wisselwerking kan het beste aangeduid worden met een
sleutelwoord dat veel gebruikt werd en wordt, namelijk de term Missio Dei.1

Door middel van dit begrip heeft men gezocht naar een formulering waarmee de
relatie ven kerk en zending met een veranderende wereld opnieuw onder woorden
gebracht kon worden. Het was een poging om een missiologisch antwoord te vinden
op de verwarrende ervaringen en de fundamentele vragen die met het mondiale
secularisatieproces meekwamen. En het ging om een specifiek missiologisch ant-
woord, omdat de vragen vanuit het secularisatiediscours de vooronderstellingen van
het vertrouwde christendom fundamenteel ter discussie stelden en de betekenis van
het evangelie als het ware opnieuw vertolkt moest worden. Kortom: het Missio Dei-
paradigma was een poging tot inculturatie die niet alleen de niet-westerse wereld
aanging, maar de hele wereld, omdat heel de wereld in aanraking was gekomen met
het proces van secularisatie.

Historisch moeten we het ontstaan van dit paradigma situeren tussen en na de
twee wereldoorlogen van de vorige eeuw: een periode waarin het wereldbegrip sterk
aan verandering onderhevig was, het einde van het koloniale tijdperk aanbrak, de
‘jonge kerken’ volwassen werden en de integratie van zending en oecumene zich
definitief doorzette.

In dit hoofdstuk willen we eerst, in paragraaf twee, het ontstaan van dit paradig-
ma schetsen en de betekenis die men eraan toekende. Daarna laten we in paragraaf
drie zien dat er een verschuiving optreedt. Missio Dei wordt een begrip waarin be-
paalde ervaringen niet alleen geïnterpreteerd worden, maar ook verwerkt worden in
een nieuwe missiologische en moderne constructie van ‘wereld’.

4.2 CONTEXT

Na de Eerste Wereldoorlog is het wereldbeeld van de westerse samenleving tot in de
diepste fundamenten geschokt. Ook in kerk en theologie moet men zichzelf opnieuw
leren verstaan in verhouding tot het gedachtegoed van de moderniteit. Op het terrein
van de zending worden de vragen niet alleen opgeworpen vanuit de westerse sa-
menleving maar ook heel nadrukkelijk vanuit de niet-westerse wereld. Kritische
geluiden worden vernomen over het ‘religieus imperialisme’ van het westers chris-


1 Zie voor de term algemeen: Rosin 1972; OIM, 171-180.
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tendom en de al te vanzelfsprekende verbinding van zending met politieke en eco-
nomische belangen.

Deze periode vormt als het ware het kraambed van het Missio Dei denken. We
willen dit laten zien aan de hand van twee zendingsconferenties.

Jeruzalem (1928) 2

De wereldzendingsconferentie in Jeruzalem is een sprekend voorbeeld van de crisis
waarin het wereldchristendom was terechtgekomen. Met een schok was men tot de
ontdekking gekomen dat het christendom mogelijk meer bedreigd werd door het
secularisatieproces dan door de niet-christelijke godsdiensten. Van de triomfalisti-
sche houding in Edinburgh (1910) was in ieder geval weinig meer over.3 In Jeruza-
lem werd vooral daarom gezocht naar vormen van samenwerking met andere reli-
gies in een poging om de gevolgen van het secularisatieproces in te dammen.4

De Amerikaanse quaker Rufus M. Jones besluit zijn bijdrage ter voorbereiding
op deze conferentie als volgt:

‘Go to Jerusalem, then, not as members of a Christian nation to convert other nations
which are not christian, but as Christians within a nation far too largely non-Christian,
who face within their own borders the competition of a rival movement as powerful,
as dangerous, as insidious as any of the great historic religions. We meet our fellow
christians in these other countries on terms of equality, as fellow workers engaged in a
common task. More than this, we go as those, who find in the other religions which
secularism attacks, as it attacks Christianity, witnesses of man’s need of God and al-
lies in our quest of perfection.’5

In Jeruzalem was het geografische denken, dat tot dan toe zo kenmerkend was voor
het missionaire discours, niet meer zo dominant als voorheen. Op grond van de
aanspraak dat Jezus Christus Heer is op alle terreinen van het menselijk leven werd
een ‘comprehensive approach’6 bepleit, een benadering van het individu waarbij
men niet alleen diens persoonlijke bekering voor ogen had, maar ook de verandering
van maatschappelijke en sociale structuren. Ook was er aandacht voor de sociale
problemen met name in Azië en Afrika, die op zich weer het gevolg waren van de
westerse expansie.


2 Algemeen: Werner 1993, 273v.; Wind a.w., 70vv.; OAL, 73v.
3 Zie OAL, 70: ‘“Edinburgh” documenteert een manier van kijken naar de wereld - het verwarde, naar

God hunkerende Oosten en het voor de keus tussen atheïsme en Christus gestelde Westen - die zeer
spoedig door de grimmige feiten zou worden achterhaald.’

4 Terecht maakt Hoedemaker OAL, 76 een kritische kanttekening over de houding in Jeruzalem en
Tambaram ten opzichte van de niet-christelijke religies. Religies waren ‘(...) van meet af aan - hoe
principieel er ook over gediscussieerd werd - niet meer dan objecten, interessante gegevens, factoren
waar men rekening mee moest houden omdat en voorzover men mondiale problemen had’. Met an-
dere woorden: men dacht na over de betekenis van andere godsdiensten in het kader van een overle-
vingsstrategie.

5 Geciteerd bij Wind 1984, 74v.
6 Zie idem, 75; zie ook OAL, 73.
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Tambaram (1938)7

De wereldzendingsconferentie in Tambaram zette de kritische inzet van Jeruzalem
voort maar met eigen accenten. Drie thema’s stonden centraal:8 de betekenis van de
‘jonge kerken’ bij het opbouwen van een sterk internationaal oecumenisch netwerk,
het ‘nieuwe heidendom’ - nationalisme (fascisme) en communisme - en de betekenis
van de niet-christelijke religies.

Achter deze onderwerpen lag ten diepste de vraag verscholen welke koers de
moderne zendingsbeweging zou moeten varen nu de moderniteit zelf in een diepe
crisis terecht was gekomen. Christendom en moderniteit gingen niet meer vanzelf-
sprekend samen. De crisis waarin de moderniteit door de twee wereldoorlogen aan
het begin van de twintigste eeuw terechtkwam vroeg ook om een nieuwe positiebe-
paling van het wereldchristendom. Veel reacties op deze crisis zoals verwoord in de
ideologieën van het nationaal-socialisme en het communisme, kwamen voort uit de
secularisatiecultuur die de wereld leek te overspoelen. En ook de reacties vanuit het
wereldchristendom waren divers.9 Aan het begin van de twintigste eeuw was men er
binnen de oecumenische beweging echter in het algemeen van overtuigd dat het
secularisme een concurrerende beweging was, die een bedreiging vormde voor het
specifiek christelijke eenheidsideaal. Vandaar de grote nadruk op de wereldwijde
samenwerking van kerken. Door de oecumene moest immers het christelijke ant-
woord gegeven worden op de mondiale pretenties van seculiere ideologieën.

Conclusie
De verschrikkingen en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog verstoorden op
wrede wijze de negentiende eeuwse visie op de wereld, waarin christendom en wes-
terse beschaving nog hand in hand leken te gaan. Met en in het secularisme kwam
een nieuw en concurrerend wereldbegrip mee. De hierboven beschreven conferen-
ties vormen een goede illustratie voor het feit dat er allerlei pogingen gedaan werden
om de vloed van dit secularisatieproces te keren. De aandacht voor andere religies
en de concentratie op de betekenis die men toekende aan de kerk als een nieuwe,
representatieve wereldeenheid staan onder dit voorteken en zijn er in feite ook on-
dergeschikt aan gebleven. Omdat er een alternatief moest komen voor de geseculari-
seerde samenleving en om aan deze alternatieve, theologische constructie van we-
reld gestalte te geven moesten de krachten van ‘oude’ en ‘jonge’ kerken gebundeld
worden en moest men zich bezinnen op de positie ten opzichte van andere godsdien-
sten.10


7 Zie m.n. OAL, 74v. en verder: Wind a.w., 134vv.; Werner a.w., 276vv.
8 OAL, t.a.p.
9 Zie bijv. de reactie vanuit de Duitse zendingsbeweging, Ustorf 2000. a.w., 10: ‘Fascism to many

missiologists became the desired breaking point of modernity, a revival of the Volk’s deep emotions
and a breakthrough of the archaic spirituality they had long been waiting for. Upon this tide they
wanted to sail and conquer new territories for Christ - abroad and at home. The route to accommo-
dation with Nazi ideology was paved with hope.’

10 Zie OAL, 76.
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En in de theologische laboratoria werd gezocht naar een nieuw paradigma waar-
mee men een andere betekenis aan oude theologische sleutelbegrippen kon geven.
Het ontstaan van het Missio Dei-begrip moet vanuit deze context begrepen worden.

4.3 THEOLOGISCHE INTERPRETATIE EN CONSTRUCTIE

Men is het er in grote lijnen over eens dat het fundament voor de herbezinning op
een nieuwe systematische zendingstheologie in de eerste helft van de twintigste
eeuw gelegd is in de continentale bijbelse theologie en de eveneens continentale
dialectische theologie. Als representant van eerstgenoemde bespreken we hier Oscar
Cullmann en als representant van de tweede Karl Hartenstein. Daarnaast moet in
verband met het ontstaan van het Missio Dei-paradigma ook gewezen worden op de
conferentie van de Internationale Zendingsraad in Willingen (1952).

Cullmann (1902-1999)11

Cullmann staat met zijn ontwerp in een traditie waarbinnen men zich al sinds Albert
Schweitzer12 met vragen betreffende het eschatologisch motief in het Nieuwe Tes-
tament heeft bezig gehouden. Hij gaat er vanuit dat de essentie van het Nieuwe
Testament begrepen kan worden vanuit het perspectief van geschiedenis en tijd.13

Cullmann maakt daarbij een onderscheid tussen het Griekse cyclische denken en het
bijbelshistorisch concept volgens welke de tijd lineair en teleologisch verloopt.
Bijzondere betekenis hebben de bijbelse begrippen καιρος , waarmee volgens Cull-
mann een bepaald beslissend moment in de tijd wordt aangegeven en αιων , waar-
mee op de duur of de spanne van een bepaalde tijd wordt geduid. De geschiedenis,
vanuit bijbels perspectief beschreven, begint, aldus Cullmann, met de schepping en
beweegt zich via de lijn van een aantal beslissende gebeurtenissen naar het moment
van uiteindelijke en volledige verlossing.14

‘Der Weg geht zunächst von der Vielheit in progressiver Reduktion zum Einen, und
von diesem Einen, der die Mitte darstellt, zurück zur Vielheit: von der Schöpfung zur
Menschheit, von der Menschheit zu Israel, von Israel zum “Rest”, vom “Rest” zum
Inkarnierten; und nun vom Inkarnierten zu den Aposteln, von den Aposteln, zur Kir-
che, von der Kirche zur Welt und zur neuen Schöpfung.’15


11 Zie voor het eschatologisch motief en het tijdsdenken van Cullmann: Cullmann 1946. Algemeen

over de betekenis van Cullmann: OIM, 172; Wallace 1966; Wiedenmann 1963, 96vv. en 189.
12 Zie voor de invloed van Schweitzer op Cullmann: Wallace a.a., 164 en Wiedenmann a.w., 189.
13 Daarmee gaat hij in tegen Bultmann. In zijn existentialistische benadering gaat Bultmann er vanuit

dat de factor tijd slechts een raamwerk, een hulpmiddel of misschien alleen maar een mythisch ele-
ment is dat uiteindelijk overbodig is. Zie Wallace a.a., 169.

14 Zie Wallace a.a., 168: ‘Therefore history is (volgens Cullmann, fap) central to the biblical idea of
salvation, for time is the arena where God acts to accomplish man’s redemption. The succession of
individual saving-events constitutes the biblical time line, or pattern of Heilsgeschichte, which might
also be called the “history of revelation” (Offenbarungsgeschichte).’ (cursief van Wallace, fap).

15 Cullman 1957, geciteerd bij Wiedenmann a.w., 48.



61

Er mag hierbij geen onderscheid gemaakt worden tussen tijd en eeuwigheid, want de
eeuwigheid is kwalitatief niet verschillend van de tijd, ze is oneindige tijd. Eeuwig-
heid en tijd verschillen kwalitatief niet van elkaar. Aan deze vooronderstelling kop-
pelt Cullmann bovendien de these dat God niet buiten de geschiedenis om gekend
kan worden. Met andere woorden: er is in het ontwerp van Cullmann geen plaats
buiten de tijd waar God zou kunnen wonen. De bijbel legt volgens hem alle nadruk
op Gods heerschappij in en door de geschiedenis. Cullmann wijst de bijbelse tijdlijn
dan ook aan als het grondpatroon van de heilsgeschiedenis (‘Heilsgeschichte’), die
tevens openbaringsgeschiedenis (‘Offenbarungsgeschichte’) genoemd kan worden.
Hoewel Cullmann in zijn ontwerp grote nadruk legt op de betekenis van kruis en
opstanding en in die zin ook op de ‘gerealiseerde eschatologie’, is zijn beschrijving
van de heilsgeschiedenis toch vooral toekomstgericht en ook zijn eschatologie toe-
komstgericht.16 In ‘Christus und die Zeit’ schrijft hij:

‘Es ist das Grundmotiv aller neutestamentischen Ethik, daß der Mensch auf Grund des
Heiligen Geistes im Glauben an das von Christus vollbrachte Werk das ist, was er erst
in Zukunft sein wird, daß er schon sündlos, schon heilig ist, was doch erst in der Zu-
kunft Wirklichkeit wird.’17

Hartenstein (1894-1952)18

Een andere wegbereider van het Missio Dei-paradigma was Karl Hartenstein. Ook
zijn ontwerp kan alleen begrepen worden tegen de achtergrond van de ontnuchteren-
de ervaringen van de Eerste Wereldoorlog. Bij Hartenstein speelt het crisismotief
van de vroege dialectische theologie een belangrijke rol. Tegenover het theologische
liberalisme en cultuurprotestantisme van de negentiende eeuw moest de onafhanke-
lijkheid en de soevereiniteit van God opnieuw benadrukt worden. Hartenstein be-
toogde, in aansluiting op Karl Barth,19 dat zending opnieuw gefundeerd moet wor-
den in het handelen van de drie-enige God. God is het handelend subject in de we-
reldgeschiedenis, dat is wat Hartenstein ook met de term Missio Dei wil benadruk-
ken: ‘Das “Ich” echter Mission wie jeder echten christlichen Verkündigung ist das
Ich Gottes.’20 Naast Barth heeft ook Cullmann grote invloed gehad op het denken
van Hartenstein.21 Vooral in een later stadium krijgt de heilshistorische benadering
en het eschatologisch perspectief in de geschiedenis een steeds groter accent. Net als
Cullmann legt Hartenstein een soort raster over de geschiedenis, echter met meer
contrasten. Hartenstein deelt de heilsgeschiedenis in de huidige eon in drie stadia in,
die soms op elkaar volgen, maar ook naast elkaar bestaan: heidendom, christendom

16 Zie Wiedenmann a.w., 48v.
17 Cullmann geciteerd bij a.w., 49 (cursief van Cullmann, fap).
18 Algemeen: BDCM, 282. Hartenstein is degene geweest die het begrip als eerste expliciet gebruikt

heeft in een commentaar op de conferentie in Willingen (1952). Zie OIM, 171; Rosin 1972, 6 en
19vv.

19 Wiedenmann a.w., 67, merkt op dat er ook verschillen zijn tussen Barth en Hartenstein: ‘Seine
(Hartensteins, fap) theologischen Reflexionen, obwohl von Barth inspiriert, waren demnach positi-
ver, weniger eine lähmende “Infragestellung” als der Anfang einer reinigenden Neubesinnung (...).’
Vgl. ook a.w., 132.

20 Hartenstein 1933, 32.
21 Zie Wiedenmann a.w., 132.
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en antichristendom.22 Al met al geeft hij een somber beeld van de huidige tijd,
waarin de kerk als kerk in de minderheid de voorhoede van het komend Rijk verte-
genwoordigt en kritisch staat tegenover allerlei vormen van religie en vermenging
van christendom en cultuur. Het wachten is op de nieuwe eon, bij Hartenstein ei-
genlijk een apocalyptische gebeurtenis, die door God zelf wordt ingeleid. God zelf
brengt de komst van Zijn Rijk tot stand en in zending en evangelisatie wacht men
deze komst af, wijst men deze komst aan. Want zending is ten diepste niet een zaak
van mensen maar van God, aldus Hartenstein.23 In het Missio Dei concept van Har-
tenstein vallen, door de trinitarische verankering, kerk en zending bijna samen, in
die zin dat zending welhaast volledig opgaat in de kerk, want de kerk is voorhoede
van het koninkrijk. De kerk kan vervolgens alleen zendende kerk zijn op grond van
het zenden van God. De missio ecclesiae is gefundeerd in de Missio Dei. Met het
oog op de toekomst, de voleinding van de heilsgeschiedenis is zij afhankelijk van de
wederkomst van Christus.

‘Gemeinde heißt Vorhut des kommenden Gottesreiches. Alle Versöhnung zielt auf
Vollendung, alle Gemeinde auf das Reich. In der Erwartung des Reiches sammelt sich
die Gemeinde und von der Hoffnung auf das Reich lebt die Gemeinde. Damit ist die
eschatologische Begrenzung alles missionarischen Tuns, die große, von uns Men-
schen nicht zu schließende Lücke, durch die Christus als der Wiederkommende ein-
zieht, als letztes Ziel missionarischer Arbeit zu bezeichnen.’24

Willingen (1952)25

Door de Tweede Wereldoorlog kwam de wereld echter opnieuw dichtbij in al haar
verscheurdheid en ongelijkheid. De veroveringsspiritualiteit van de negentiende
eeuw leek voorgoed verdwenen. Het was maar zeer de vraag of de crisis van de
moderniteit, die zich nu in alle hevigheid leek door te zetten, theologisch kon wor-
den bezworen. Vooral in de zendingsbeweging zette de tendens zich door dat men
zich concentreerde op de kerken en de wereldwijde samenwerking van oude en
jonge kerken. Maar was zending nu het doel van de kerk of was de kerk het doel van
zending? De achterliggende vraag was opnieuw hoe men de relatie met de plurale
wereld (zending) kon denken vanuit een voorgegeven of gezochte eenheid (kerk).
Wat ging voorop? In dit spanningsveld werd het Missio Dei-perspectief verder ont-
wikkeld. De conferentie van de Internationale Zendingsraad (IZR) in Willingen
vervulde hierbij een sleutelrol.

Hoewel er achteraf veel scepsis is geweest over nut en effect van deze conferen-
tie, zijn de meeste critici toch ook van mening dat juist Willingen een keerpunt
betekende in de bezinning over de relatie tussen kerk en zending en over de vraag


22 Zie a.w., 133.
23 Deze betekenis van Missio Dei is door G.F. Vicedom overgenomen in zijn boek, Vicedom 1958, dat

als titel ook ‘Missio Dei’ draagt en waardoor de term ook algemene bekendheid kreeg. Vgl. Hoede-
maker a.a., 172 en Rosin a.w., 21.

24 Hartenstein a.w., 39.
25 Zie v.w.b. de verwachtingen en uitkomst van deze conferentie; Blauw1952; Lehmann 1952; Goodall

1953; Andersen 1955, m.n. 34vv; Fey 1970, 178-181; 155-177; Wind 1984, 212-233; vGurp 1989,
61; Hoedemaker 1995, m.n. 166v. en 170.
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hoe de kerk zich ten opzichte van de wereld zou moeten verhouden. Willingen kreeg
zijn specifieke betekenis door de verschuivingen in de wereldverhoudingen die zich
na de Tweede Wereldoorlog doorzetten. Had men op de commissievergadering van
de IZR in Whitby (1947) nog het idee dat ‘the most testing days of the Christian
mission at least for our generation lay behind’, in Willingen moest men vaststellen
dat ‘clouds and thick darkness surround the city and we know with complete cer-
tainty that the most testing days of the Christian mission in our generation lie just
ahead’.26 Met name het afbreken van de zending in China, de globale dekolonisatie
en een groeiend besef van wereldwijde afhankelijkheid veroorzaakten binnen het
wereldchristendom dit gevoel van verwarring. Daarnaast waren er ook allerlei vra-
gen en ontwikkelingen die als het ware om een gezamenlijke reactie van het wereld-
christendom vroegen: het (over)bevolkingsvraagstuk, de apartheidspolitiek en de
revivals van hindoeïsme, boeddhisme en islam. In het westen werd binnen het cultu-
reel-filosofisch gesprek vooral gevraagd wat de betekenis van de moderne subjecti-
viteit kon zijn voor het wereld- en mensbeeld; het existentialisme beleefde juist in
die dagen zijn grote bloei. In het materiaal dat verschenen is rond de conferentie in
Willingen vinden we een neerslag van dit tijdsbeeld.

Het centrale thema van Willingen - ‘The Missionary Obligation of the Church’ -
werd opgesplitst in een aantal doelstellingen,27 die binnen aparte groepen zouden
worden besproken. Ten aanzien van de plaats van de kerk in het geheel van het
zendingswerk kon men aardig tot overeenstemming komen. Het aanstaande huwelijk
tussen I.M.C. en de Wereldraad van Kerken had natuurlijk een grote invloed op de
besprekingen. Maar ook de tendens, die wij hierboven reeds beschreven hebben, om
het wereldwijde netwerk van kerken als alternatief voor een verscheurde en verdeel-
de wereldsamenleving naar voren te schuiven, zette zich verder door. Niet de ver-
binding tussen kerk en volk of het planten van kerken onder niet-christenen (zoals in
de Duitse zendingsbeweging was voorgesteld), maar de wereldwijde verbinding van
‘oude’ en ‘jonge’ kerken had men nu voor ogen. En zending betekende niet langer
een eenzijdig particulier initiatief (de zendingsverenigingen!) dat genomen werd
vanuit één deel van de wereld naar een ander deel. Nee, zending moest universeel


26 M.A.C. Warren geciteerd in Wind a.w., 213.
27 N.Goodall (IRM 39/1950, 257):

‘I. To restate the universal missionary obligation of the Church (i) as grounded in the eternal Gospel,
and (ii) in relation to the present historical situation.
II. To re-examine the nature and meaning of personal vocation to missionary service.
III. To assess the present position of the ‘western’ missionary societies and mission boards into the
Church’s fulfillment of its world mission.
IV. To define afresh the missionary task of the older and younger churches in terms which take into
account:
- the radically changed relationship between East and West;
- the pressure of new or revived forces in Africa and the Muslim world;
- the scale and urgency of the evangelistic task in the lands of the older churches themselves;
- the immediate possibilities and limitations of younger and older churches respectively;
- the ecumenical fellowship of the church.
V. To consider what changes in the policy and organization of missions are required in order that the
task defined above (IV) may be more speedily accomplished.’
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zijn. Het ging om wederkerigheid tussen kerken, ‘jong’ en ‘oud’. Het ging om een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.28

Drie stromingen
Ten aanzien van de betekenis van de eschatologie kon men het echter niet eens
worden. In hoeverre vallen Christus’ heerschappij en het komend koninkrijk met
elkaar samen? Hoe verhouden zich wereldgeschiedenis en heilsgeschiedenis? Uit de
wirwar van opvattingen en posities willen wij er hier drie uit lichten. Allereerst zien
we de tegenstelling tussen de Amerikaanse zendingsbeweging en de continentale
beweging29 herleven.

Het Amerikaanse voorrapport30 voor deze conferentie tendeerde naar een elimi-
nering van de eschatologie ten gunste van een grote nadruk op de concrete geschie-
denis en de politieke verantwoordelijkheid van de kerk. In zekere zin ging het hier
om ‘geseculariseerde eschatologie’ - God spreekt door de gebeurtenissen van het
alledaagse leven - en er werd grote waarde gehecht aan de ‘tekenen der tijden’,31

zoals de overwinning van het communisme.
De leden van de Europees continentale groep, zoals Hartenstein, namen groten-

deels de positie van de dialectische theologie over met een heilshistorisch-
eschatologische visie op kerk, zending en wereld. Het begrip Missio Dei bedoelde
vooral een verwijzing te zijn naar de doorlopende heilsgeschiedenis waarin God het
subject is.

Een derde positie werd ingenomen door één persoon: Hoekendijk.32 Ook hij
denkt grotendeels in begrippen van tijd, van (heils)geschiedenis. Echter de tijdfactor
heeft bij hem, op het eerste gezicht, veel meer een oorspronkelijk eschatologische,
dat wil zeggen kritische, functie: het koninkrijk dat zich baanbreekt in de wereldge-
schiedenis betekent oordeel en belofte voor kerk en wereld. En ten diepste gaat het
hier niet om de kerk maar om de wereld. ‘Kingdom and world belong together (...)
there can be no question about it: in the New Testament the world-as-a-unity is
confronted with the kingdom.’33 Het is nu dus niet meer de kerk die als een ‘unit’
met de wereld geconfronteerd moet worden, maar het koninkrijk dat als een geheel
met wereld én kerk geconfronteerd zal worden. Aan het komend koninkrijk ontleent
de wereld ten diepste haar eenheid. De kerk krijgt ook bij Hoekendijk, geheel in de
lijn van Willingen, veel aandacht, maar dan wel op een, voor Hoekendijk kenmer-
kende, kritische manier! Voor zover de kerk geen onderdeel is van Gods zenden, van
Zijn apostolaat, valt zij onder het oordeel van het komend Rijk. In het volgende
hoofdstuk gaan wij op deze positie van Hoekendijk nog uitgebreid in.


28 Zie bijv. HB4.
29 Met name de Duitse zendingsbeweging zoals we die beschreven hebben in de posities van Cullmann

en Hartenstein.
30 ‘Why missions?’ zie de samenvatting in Lehmann 1952.
31 Zie Hoedemaker 1995, 167. Hij schrijft, t.a.p: ‘In a sense, this position was also echatology, but it

was an eschatology geared toward interpreting contemporary history (traces perhaps of the strong
millennial tradition in American missionary thinking?).’

32 Zie voor de positie van Hoekendijk in Willingen: HB9.
33 Idem, 333.
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Wanneer we de drie hierboven geschetste posities evalueren binnen het kader van
ons onderzoek dan valt ons op dat zij in alle verscheidenheid op één punt overeen-
komen. Het secularisatiediscours wordt enerzijds nog wel bekritiseerd maar inhou-
delijk feitelijk overgenomen. De Amerikaanse positie is daarin het meest duidelijk:
Missio Dei moet in de wereldgeschiedenis worden waargenomen in de dubbele
betekenis van het woord: het moet daarin opgemerkt worden en het moet daarin
concreet gemaakt worden. De Duits continentale positie lijkt, in het verlengde van
de visie van Barth,34 kritischer ten opzichte van het secularisme. Wanneer het echter
om de concrete uitwerking van een zendingsleer gaat dan doet men eerder een be-
roep op Gogarten of Brunner dan op Barth. Bovendien is ook hier, net zoals in het
secularisatiediscours, de wereld vooral geschiedenis. Bij Hoekendijk lijkt het dat het
eschaton wél kritisch inbreekt op het bestaande. Maar de concrete gestalte van de
nieuwe wereld die hij verwacht is, zo zal verderop ook duidelijk worden, de moder-
ne Great Society.

Evaluatie
De ontwikkeling van het Missio Dei-begrip was een theologische vondst, maar ook
een verlegenheidsoplossing. Het was een moderne theologische constructie waarmee
men een wereld, die door tegenstellingen en conflicten in stukken uiteen was geval-
len, toch als eenheid probeerde te denken. Het was in zekere zin ook een vlucht:
juist in de zendingsbeweging werd men, in de ruimte van de wereld, geconfronteerd
met de weerbarstigheid van de werkelijkheid, de concrete ‘andersheid’ van vreemde
culturen en religies. De Amerikaanse veroveringsspiritualiteit bleek daar niet tegen
opgewassen. En ook de Duitse vooroorlogse constructie van kerk en volk was niet
levensvatbaar. Ze was teveel belast door de verbinding met het nationaal-socialisme.
Daarom werd het accent definitief verlegd van de einden der aarde naar het einde
der tijden. Om vast te kunnen houden aan de zekerheid dat men precies wist waarin
de eenheid van de wereld gelegen is moest men de toevlucht nemen tot een idee.

We zien dat de oorsprong van het Missio Dei-begrip vooral te maken heeft met
de terugtrekkende beweging die men in de onzekere tijd na de twee wereldbranden
maakte ten opzichte van de moderniteit om een alternatief christelijk metaperspec-
tief op de wereld te ontwikkelen. Tegelijkertijd waren de elementen die men voor
deze constructie gebruikte uitgesproken modern. Het Missio Dei-begrip wordt een
alles overkoepelend paradigma waarin de grond en het doel van de wereld en de
wereldgeschiedenis uitgetekend worden. Bovendien wordt de geschiedenis als heils-
geschiedenis nu volledig dominant ten koste van het denken in ruimtelijke catego-
rieën. Het gaat niet om ‘de einden der aarde’, maar om het einde der tijden. De we-
reld wordt geschiedenis, de tijd is de grondstructuur van het zijn. Deze verandering
van het oorspronkelijke missionaire, ruimtelijke naar het moderne, abstraherende
historische denken heeft ook een zekere vervreemding ten opzichte van de concrete
empirische werkelijkheid tot gevolg gehad. De concentratie op de heilsgeschiedenis
als zin van de wereldgeschiedenis en op de kerk als voorhoede van het koninkrijk


34 Vgl. Barth 1932. Vgl. ook Manecke 1972.
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kan gezien worden als poging om een theologisch alternatief te bieden voor andere
moderne constructies van wereld.

De geboorte van het Missio Dei-begrip past helemaal in de moderniteit, ook al is
het afkomstig uit het missionaire discours waarbinnen vaak nog pre-modern en
statisch-ruimtelijk over wereld gesproken werd, dat wil zeggen in geografische
termen. Het Missio Dei-begrip is historisch, dat wil zeggen, modern van structuur en
het werd mede daarom gemakkelijk gecombineerd met het secularisatiediscours en
meer in het bijzonder met de kernbegrippen van de secularisatietheologie. Dat is, zo
willen wij in het vervolg van onze studie aantonen, precies wat er in de ontwerpen
van Hoekendijk, Margull en Lange gebeurd is.



5. Evaluatie

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

5.1 SAMENVATTING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 PROBLEEMSTELLING

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

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

5.3 VRAAGSTELLING

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

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

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

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

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



DEEL 2:  HOEKENDIJK, MARGULL EN LANGE





6. Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975)

6.1 INLEIDING

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

van elementen moeten zoeken: enerzijds het op elkaar betrokken zijn van rijk Gods en wereld, en
daarom apocalyptische haast; anderzijds, juist in samenhang daarmee, het realistische ongekleurde
waarnemen van wereld.’ Zie ook: HB8, 349; HB12, 7.
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6.1.1 Biografische schets5

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.2 Geschriften

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

Kerk en volk in de Duitse Zendingswetenschap40

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


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

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

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


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

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

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

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

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

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

Anhang: Zur Frage einer missionarischen Existenz50

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

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

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

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


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

The Church in missionary thinking53

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

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

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

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

53 HB9.
54 Idem, 324.
55 Idem, 326.



86

wereld, want het evangelie zet aan tot apostolaat. En over het apostolaat schrijft
Hoekendijk vervolgens:

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

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

Wereld als horizon57

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

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


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

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

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

6.1.3 Voorlopige positiebepaling

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

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


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

6.2 ANALYSE: WERELD EN KERK

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

6.2.1 Methode

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

6.2.2 De wereld

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

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


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

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

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

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


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

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

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

Secularisatie86

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

Geschiedenis en revolutie98

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

En even later zegt hij:

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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


146 A.w., 330.
147 Zie HB12, 10.
148 Zie HB30, 343.
149 HB29.
150 A.w., 12vv.
151 A.w., 13.
152 A.w., 27.
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Sjaloom en eschaton
In zijn wereldgerichte en kerkkritische benadering wil Hoekendijk vooral ruimte
maken voor de oorspronkelijke boodschap van heil. Alleen daardoor krijgt het spre-
ken over kerk en wereld zin en alleen daardoor kan dit spreken ook volledig zijn. In
het evangelie dringt het Rijk de wereld binnen, de nieuwe dingen overweldigen de
oude: dit gebeuren is onze voortgaande geschiedenis. De inbraak van het Rijk bete-
kent sjaloom, dat wil zeggen: herstel van de mensheid als echte mensheid. Met
andere woorden: volgens Hoekendijk is de tijd met de komst van de Messias ge-
kwalificeerd. Waar de Messias handelt daar worden tekenen gevonden van sjaloom,
daar wordt heilsgeschiedenis zichtbaar te midden van de profane geschiedenis, daar
krijgt het nieuwe macht over het oude. We horen in deze gedachtegang van Hoeken-
dijk ook de geschiedenisopvatting van Cullmann doorklinken bij wie de heilsge-
schiedenis het grondpatroon vormt van de wereldgeschiedenis.

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

6.4 KERK EN WERELD IN HET LICHT VAN DE MISSIO DEI

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

6.4.1 De kerk


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

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

6.3 VERDIEPING: SJALOOM

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


178 Vgl. HB5, 5v. en HB6, 171vv.
179 HB6, 175.
180 Ibidem.
181 Zie HB7, 296v.
182 Vgl. HB10, 565, HB12, 11 en HB30 (Anhang), 349.
183 Vgl. HB10, 565.
184 MaS, 208vv.
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vorhandenen eigenen Kräfte sehen, welche Gruppen (Gemeinden) sie braucht und in
welcher Reihenfolge sie diese ins Leben rufen oder fördern muss.’185

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

6.4.2 De Wereld als horizon

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

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


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

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

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



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.



119

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
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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



124

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?’



127

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.



128

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.



8. Ernst Lange (1927-1974)

8.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk verdiepen wij ons in de persoon en het werk van Ernst Lange, oe-
cumenisch theoloog, ecclesioloog en homileet, die evenals Hoekendijk en Margull
heeft deelgenomen aan het studieproject ‘missionary structures of the congregation’
van de WRK. We gaan ons vooral concentreren op de oecumenische aspecten in het
werk van Lange, en op de manier waarop het begrip ‘wereld’ in zijn ontwerp ge-
functioneerd heeft.

In het vervolg van deze inleiding (8.1) zullen we eerst een korte biografische
schets geven en een aantal geschriften van de hand van Lange bespreken. Tot slot
van deze paragraaf, willen we, op grond van deze eerste kennismaking, voorlopig de
positie van het werk van Lange plaatsen, binnen het geheel van ons onderzoek.

In paragraaf 2 geven we in hoofdlijnen de analyse weer, die Lange gemaakt heeft
van wereld en kerk tegen de achtergrond van het secularisatiediscours. Bij de be-
schrijving van ‘wereld’ nemen sociologie en antropologie een belangrijke plaats in.
De analyse van de kerk loopt vooral uit op een sociologische kritiek op de premo-
derne parochiale symbiose waarin het instituut gevangen zit. Aan het eind van para-
graaf 2 blikken we terug: we vatten Langes analyse van wereld en kerk samen en
geven weer hoe hij zijn waarneming theologisch geduid heeft met behulp van het
begrip ‘aanvechting’.

In paragraaf 3 komen we tot een verdieping. De vraag naar eenheid en heelheid
is in het denken van Lange ten diepste een vraag naar het borg-staan voor de toe-
komst van de ene mensheid. In en door de borg Jezus Christus wordt achter de veel-
heid een dieper gelegen eenheid zichtbaar en wordt een hermeneutiek mogelijk
waardoor de situatie, die voorheen gekenmerkt werd met de term ‘aanvechting’, nu
(opnieuw) gezien kan worden in het licht van de belofte.

In paragraaf 4 onderzoeken we hoe Lange dit principe van het borg-staan heeft
uitgewerkt in een strategie voor kerkelijk, oecumenisch handelen. We laten zien dat
hij in de religie en in de moraal aanknopingspunten heeft gezien om de kerk bij de
universele (wereld)tijd te brengen. De missionaire ecclesiologie die hij met deze
aanknopingspunten verbindt is, zo zullen we zien, vooral een oecumenische ecclesi-
ologie welke de pluraliteit als uitgangspunt neemt bij het zoeken naar eenheid. In het
zo genoemde conciliaire model worden universaliteit en particulariteit, continuïteit
en verandering, eenheid en veelheid bij elkaar gehouden met het oog op de uiteinde-
lijke universele vrede.

In paragraaf 5 blikken we terug en plaatsen we de resultaten van dit hoofdstuk
binnen het kader van ons totale onderzoek.
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8.1.1 Biografische schets

Bij het schrijven van deze biografische schets kunnen we putten uit een grote hoe-
veelheid materiaal dat over Lange gepubliceerd is. Er is een tweetal dissertaties over
zijn leven en werk geschreven,1 en het, in 1991 opgerichte Ernst Lange Institut für
ökumenische Studien2 heeft een voortdurende bezinning op gang gebracht over de
betekenis en het werk van deze markante persoon. Ook maken we gebruik van het
onderzoek dat verricht is in verband met de ecclesiologie en de homiletiek van Lan-
ge aan de Theologische Universiteit Kampen.3

Jeugd4 (1927-1950)
De jeugd van Lange kan omschreven worden als onherbergzaam en vol van bedrei-
gingen en onzekerheden.5 De invloed die de ideologie van het nationaal-socialisme
heeft gehad op het leven van mensen, in het bijzonder op het leven van de joden in
Duitsland, heeft ook zijn uitwerking niet gemist in het leven van Lange. Zijn moeder
is jodin; zij ziet voor zichzelf geen toekomst meer nadat het huwelijk met de vader
van Ernst in 1935 stukgelopen is, en maakt in 1937 een einde aan haar leven. De
vader van Lange, hoogleraar in de psychiatrie in Breslau, hertrouwt, maar overlijdt
een jaar later. Vanaf dat moment is het leven van Lange, die zelf een ‘Mischling’ is,
gekenmerkt door een voortdurend onderweg zijn van de ene plek naar de andere.6

Na de oorlog trouwt Lange, dan nog geen twintig jaar oud, met Beate Heilman.
Ook zij is geestelijk zwaar beschadigd uit de oorlog gekomen. Het is voor hen bei-
den daarom ook wel heel erg wrang, dat zij na de oorlog op internationale jeugdcon-
ferenties als vertegenwoordigers van Duitsland worden aangesproken op de misda-
den van het nazi-regime.7

Van 1946 tot 1950 studeert Lange theologie in Berlijn en in Göttingen. Over zijn
motieven om theologie te gaan studeren tasten tot nu toe de meeste biografen in het
duister. Ook is het onduidelijk of hij zich in deze periode het gedachtegoed van
bepaalde personen of groepen heeft toegeëigend. Er lijkt in ieder geval niet veel


1 vdLaan 1989, Liedtke 1987.
2 Dit staat onder leiding van prof. dr. Gottfried Orth, die ons indertijd ook suggesties heeft gedaan ten

aanzien van het materiaal dat gebruikt wordt in dit hoofdstuk, zie ook Orth 1992, 69v.
3 Zie Holtrop 1994; vdLaan a.w.; Neven 1986; idem 1982; Schippers 1982.
4 Vgl. Liedtke 1987, 28vv.; vdLaan 1989, 24vv.; Simpfendörfer 1994, 24v.; Rein 1994, 34.
5 Wij zijn van mening dat hier de biografische oorsprong ligt van de alles beheersende vraag die

Lange later bezig hield naar de heelheid in en achter de verdeeldheid van de wereld oftewel het
borg-zijn, borg-staan. Reeds in zijn vroege werk stelt Lange dat een mens niet tot ontwikkeling kan
komen als er geen medemens is die borg voor hem staat. Vgl.: vdLaan 1989, 24 en Liedtke 1987,
34vv. (hier een overzicht van de verschillende ‘Laienspiele’ waarin o.i. het thema van ‘Bürgschaft’
reeds doorklinkt, vooral in ‘Ein frommer Fehlschlag’, ‘Die Weihnachtsstunde’ en ‘Ein Sohn kehrt
heim’).

6 Eerst verbleef Lange met zijn zus in een internaat van een ver familielid, maar moest deze vanwege
de aanscherping van de rassenwetten verlaten, vervolgens trokken ze in bij hun stiefmoeder in Ber-
lijn, om uiteindelijk in het gezin van een vroegere vriend van hun vader opgenomen te worden.

7 Zie vdLaan a.w., 27. Vgl. ook de herinneringen van Langes vriend A. Butenuth in: Butenuth 1992,
5.
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aanleiding te zijn om te veronderstellen dat Lange in deze periode door een bepaalde
docent of theologische stroming diepgaand is beïnvloed.8

Kerkelijk jeugdwerk (1950-1960)
Ten aanzien van de eerste fase van het publieke leven en werken van Lange valt op
te merken dat deze periode bijna geheel in het teken heeft gestaan van het werk voor
en met jongeren.9 Een belangrijk deel van dit jeugdwerk is oecumenisch van karak-
ter geweest, en heeft plaats gevonden binnen een internationaal kader.

Ten aanzien van het jeugdwerk kunnen we hier noemen: zijn werk voor het
‘Landesjugendpfarramt’ te Berlijn (tot 1953), en de vele publicaties van zijn hand
die direct of indirect geschreven zijn met het oog op jongeren.10 Van 1954 tot 1959
werkt Lange voor het Burckhardthaus, de Duitse afdeling van de Young Women’s
Christian Association (YWCA), als lector van de uitgeverij, maar ook als docent.

In deze periode ontpopt hij zich als een charismatisch spreker en een inspireren-
de voortrekker, vooral voor jongeren. In de jaren vijftig van de vorige eeuw was
Lange ook betrokken bij de internationale oecumene en de Duitse politiek.11 In het
kader van ons onderzoek moet hier vooral de betrokkenheid van Lange bij de inter-
nationale conferenties van Evanston en Lausanne genoemd worden.

Vanwege het uitgesproken internationale en oecumenische karakter van de as-
semblee van de Wereldraad van Kerken in Evanston (1954) en van de Europese
Oecumenische Jeugdconferentie in Lausanne en omdat deze conferenties goede
graadmeters zijn voor het oecumenisch klimaat van die dagen, willen we kort na-
gaan welke betrokkenheid Lange bij deze vergaderingen gehad heeft. In Evanston
komt Lange terecht midden in de discussie over ‘Missio Dei’ en ‘eschatologie’,
maar ook komt hij in aanraking met het ‘Amerikaans activisme’ zoals dat aanvanke-
lijk vanuit de Europese theologie onder kritiek was komen te staan. Uit zijn ver-
slaglegging blijkt dat Lange zelf precies deze door de Amerikanen aan de orde ge-
stelde vraag naar de ethiek, en de betekenis van de christelijke hoop voor concrete
maatschappelijke en politieke vragen, als belangrijke aandachtspunten van Evanston
heeft aangewezen.12 Een onuitwisbare indruk maakt ook een bezoek dat hij tijdens
deze conferentie aan de East Harlem Protestant Parish in Chicago brengt. Deze
experimentele kerk-in-de-grote-stad was naar het grote voorbeeld in New York
gesticht, en zal later voor Lange model staan voor zijn eigen ‘Ladenkirche’ in Ber-


8 Vgl. vdLaan a.w., 29; Butenuth a.a., 6.
9 Zie vdLaan a.w., 31.
10 Zie voor een inventarisatie vdLaan a.w., 32-36.
11 Van der Laan a.w. 31v. noemt vijf gebeurtenissen die in deze periode plaatsvonden in het kader van

Langes publieke optreden. Als eerste publieke optreden noemt hij de toespraak die Lange gehouden
heeft op de slotmanifestatie van de Kirchentag 1952. Als tweede diens deelname als jeugdleider aan
de tweede assemblee van de Wereldraad van Kerken in Evanston in 1954, en een jubileum confe-
rentie van de YMCA, een jaar later, in Parijs. Ten derde de rede die Lange in 1955 gehouden heeft in
de Paulskirche in Frankfurt tegen de toetreding van Duitsland tot de NAVO en tegen de herbewape-
ning. In de vierde plaats noemt Van der Laan de medeondertekening door Lange van een manifest
van Duitse jeugdleiders tegen atomaire bewapening in 1958. En tot slot memoreert hij de deelname
van Lange aan de Europese Oecumenische Jeugdconferentie in Lausanne in 1960.

12 Zie Liedtke 1987, 43-45.
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lijn.13 De eerste Europese Oecumenische jeugdconferentie in Lausanne (1960)14

raakte enigszins onverwacht verzeild in een discussie over de plaatselijke kerk.15

Toen de conferentie een week oud was, werd het thema ‘de plaatselijke gemeente’
behandeld door twee inleiders, te weten ds. Lange en prof. dr. J.C. Hoekendijk! A.H.
van den Heuvel schrijft over het referaat van Lange:

Hij sprak niet tegen de zaal, maar als het ware uit naam van de zaal. Daarmee had hij
het pleit gewonnen. Zijn pleidooi voor de vernieuwing van de plaatselijke gemeente,
zowel in de vorm van vernieuwing tot mobiele gemeenschappen als in de vorm van
een herwaardering van de traditionele parochie met de traditionele eredienst, kwam
naar mijn idee neer op een eerherstel van de laatste. Nog voor de groepen aan de in-
houd van zijn rede toekwamen was de reactie: ‘zulke sprekers moeten we meer heb-
ben’.16

Hoekendijk was op dat moment kerkkritischer; hij daagde tot slot van zijn ‘korte
maar hevige’ toespraak de vergadering uit om de confessionele loyaliteit op te zeg-
gen en te beginnen met intercommunie. Een oproep die uiteindelijk geen gehoor
vond.17

Tussen plaatselijke kerk en wereldkerk (1960-1967)
Deze periode in het leven van Lange geeft het beeld van een onrustig heen en weer
gaan tussen de plaatselijke gemeente en de wereldkerk.18 Heel duidelijk blijkt in
deze periode dat Lange zich in zijn theorievorming ten aanzien van de plaatselijke
kerk wil laten leiden door zijn waarneming van de wereld, dat wil zeggen, van de
context waarin de kerk was ingebed. De grondwoorden van de oecumenische traditie
doet men volgens Lange alleen recht als ze ook maatschappelijke en sociale beteke-
nis kunnen krijgen.19

Aan het begin van de jaren zestig ontwikkelt Lange samen met zijn medewerker
en vriend Alfred Butenuth de zogenaamde ‘Ladenkirche’ in de West-Berlijnse wijk
Spandau. In ‘Zur Aufgabe christlischer Rede’20 schrijft hij: ‘Diese Gemeinde war
und ist der Versuch, die herkömmlichen ortsgemeindlichen Lebens- und Arbeits-
formen neu zu orientieren auf die veränderten Verhältnisse einer großstädtischen
Umwelt.’21 De activiteiten van de gemeente concentreerden zich in een bakkerswin-
kel die voor dit doel was aangekocht. Binnen de wijk moest deze winkelkerk functi-
oneren als centrum van kerkelijk handelen: hier kwamen de diverse doordeweekse
activiteiten samen, en hier werden op zondag nieuwe vormen van vieren en verkon-

13 Zie LB1. Vgl. verder Liedtke a.w., 62vv., vdLaan a.w., 70v.
14 Zie Wind 1991, 117.
15 Zie hierover vdHeuvel 1960, 380.
16 A.a., 390.
17 Zie ibidem en Wind a.w., 117.
18 Zie voor de samenhang tussen de oecumenische beweging en de plaatselijke gemeente in het denken

van Lange: vdLaan a.w., 36.
19 Vgl. bijv. LB7, EEL3, 57: ‘Die Kirche darf (...) keine Prinzipien verkündigen, die immer wahr sind,

sondern nur Gebote, die heute wahr sind. Denn was “immer” wahr ist, ist gerade “heute” nicht wahr.
Gott ist uns “immer” gerade “heute” Gott.’

20 LB7.
21 A.a., 52.
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digen uitgeprobeerd. Lange had met dit experiment zeker niet een aparte avant-
gardistische ‘nieuwe’ kerk voor ogen, het ging hem om het ‘vloeibaar’ maken van
de gestolde traditionele structuren van de bestaande plaatselijke gemeente.22

In 1961 wordt Lange gevraagd om deel te nemen aan het project ‘the missionary
structures of the congregation’ als lid van de West-Europese werkgroep van het
departement ‘Studies in Evangelism’ van de WRK. Ook Hans Hoekendijk en Hans
Jochen Margull hebben, zoals we reeds aangaven, aan dit studieproject deelgeno-
men. In Berlijn, september 1965, stelt de werkgroep het concept eindrapport op.23

Ten aanzien van deze periode valt nog te melden dat Lange in 1963 een professoraat
(praktische theologie) aanvaardt aan de Kirchliche Hochschule in Berlijn. Hij blijft
echter ook betrokken bij het ‘Ladenkirche-project’. Van veel kanten heeft men hoge
verwachtingen van hem. Op den duur bezwijkt hij onder de spanning en de werk-
druk, ook heeft hij veel last van depressies.24 Nadat hij in 1965 zijn hoogleraarschap
heeft moeten neerleggen volgt een periode, waarin er nog wel een zekere betrokken-
heid is bij de kerkelijke gemeente van Berlijn-Spandau. Deze tijd wordt echter voor-
al gekenmerkt door ziekte en daarmee samenhangend, een groot gevoel van onmacht
om werkelijk tot iets te kunnen komen.

Oecumene en kerkelijke strategie (1968-1974)
Aan deze toestand van inactiviteit komt een einde als Lange in 1967 wordt gevraagd
om vanaf 1 januari in het daaropvolgende jaar directeur te worden van de Division of
Ecumenical Action van de Wereldraad van Kerken die in 1961 was opgericht.25 De
staf van deze afdeling, waarin het hoogste percentage vrouwen, Aziaten en Afrika-
nen vertegenwoordigd was, richtte zich aanvankelijk vooral op: educatie, de secula-
risatie-problematiek, de voorbereiding van de Uppsala-assemblee en samenwerking
met andere internationale (jeugd-)organisaties. De doelstelling lag toen vooral in het
zoeken naar de ‘wholeness’ van de kerken en een effectieve uitstraling naar de plaat-
selijke kerken met het oog op vernieuwing.26 Lange kreeg de eindverantwoordelijk-
heid voor: het Oecumenisch Instituut (Bossey), de jeugdafdeling, de lekenafdeling,
de afdeling voor samenwerking van mannen en vrouwen, en het nieuw opgerichte
Büro für Bildungsfragen.27 Langes inbreng in dit gremium van de Wereldraad wordt
hoog ingeschat.28 Maar na ruim twee jaar intensieve arbeid blijkt dat ook deze func-
tie hem te zwaar valt. In april 1970 moet hij om gezondheidsredenen terugtreden.

Toch wordt de tijd die hierop volgt gekenmerkt door een grote literaire producti-
viteit; het lijkt er op dat Lange binnen de context van de oecumene veel inspiratie
heeft opgedaan. We willen hier in het bijzonder het boek noemen waarmee hij ook
in Nederland bekendheid kreeg in oecumenische kringen: ‘De oekumenische utopie.


22 Vgl. inleiding op LB2, EEL4, 9.
23 Zie Wind 1991, 294; voor de biografische betekenis zie Butenuth a.a., 7.
24 Zie Rein a.a., 24.
25 Zie voor de voorgeschiedenis van ‘DEA’ Wind a.w., 335vv.
26 Zie idem, 336.
27 Aldus vdLaan a.w., 42.
28 Zie ibidem n.108.
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Wat beweegt de oekumenische beweging?’29 In 1972 ontvangt Lange een eredocto-
raat van de universiteit van Tübingen. In datzelfde jaar wordt hij benoemd tot Ober-
kirchenrat van de EKD, en is hij in die hoedanigheid verbonden aan de Kirchen-
kanzlei te Hannover.30 In deze laatste fase van zijn leven vraagt hij opnieuw naar de
betekenis en de zin van kerk en kerkelijke vernieuwing en neemt daarbij de oecume-
ne als uitgangspunt en criterium.31 Dit blijkt onder andere uit het kerksociologisch
onderzoek dat hij gedaan heeft,32 en zijn inspanningen om strategieën van kerkelijk
handelen te ontwikkelen met het oog op het volhouden en vruchtbaar maken van
spanningen en conflicten. Een goed voorbeeld hiervan is zijn bemoeienis met de
discussie, die oplaaide naar aanleiding van het aanvaarden van het antiracismepro-
gramma van de WRK door de Evangelische Kirche van Hessen en Nassau.33

Als laatste publieke optreden van Lange noemen we nog zijn deelname aan een
intensieve ontmoeting in Genève tussen de Raad van de EKD en leden van de staf
van de WRK.34 Daarna, begin juli 1974, trekt hij zich terug in het zomerhuis van
zijn zuster (in Windhaag, Oostenrijk) om daar te werken aan een boek over de kerk.
Angst en depressies zijn echter overmachtig;35 op 3 juli beneemt hij zich het leven.
Op 10 juli 1974 is Lange op de begraafplaats van Windhaag begraven.

8.1.2 Geschriften

De boeken en artikelen van de hand van Lange, die hier besproken worden, zijn
gekozen vanuit de specifieke vraagstelling van dit onderzoek. Voor een uitgebreid
literatuuroverzicht verwijzen we naar een speciale uitgave van het Ernst Lange-
Institut, waarin een volledige bibliografie van Lange gemaakt door Van der Laan.36

Chancen des Alltags
Dit geschrift draagt duidelijk de sporen van de ervaringen die Lange in de ‘Laden-
kirche’ heeft opgedaan. Belangrijk in het kader van ons onderzoek is het gegeven
dat dit boek geschreven is in de periode dat Lange ook deel uitmaakte van de ‘mis-
sionary structure’ werkgroep van de Wereldraad van Kerken. Liedtke37 heeft gewe-
zen op de overeenkomsten tussen het slotbericht van deze werkgroep en de hoofdlij-
nen van ‘Chancen’. Opvallend is ook dat we in de Leseratschlag van ‘Chancen’


29 LB17.
30 Deze benoeming kwam nog op de tocht te staan omdat Lange betrokken was bij politieke activitei-

ten ter voortzetting van de regeringscoalitie Brandt/Scheel. Zie vdLaan a.w., 45 i.h.b. n. 117.
31 Vgl. Simpfendörfer a.a., 32: ’Es war die alles entscheidende Frage seines Lebens, seiner ökumeni-

schen Passion: wie das Ende des parochialen Christentums mit dem Anfang einer ökumenischen
Existenz der Kirche zu verknüpfen sei.’

32 Lange is in belangrijke mate betrokken geweest bij het kerksociologisch onderzoek Wie stabil ist die
Kirche? - LB26 -, in het bijzonder bij de evaluatie van dit onderzoek.

33 Zie bijv. LB21, vgl. ook Liedtke a.w., 342vv.
34 Zie LB28, vgl. ook vdLaan a.w., 47v.
35 ‘Ängste (...) haben ihn beflügelt und schließlich auch zerbrochen’, aldus zijn vriend, zwager en

collega Alfred Butenuth. Geciteerd uit vdLaan a.w., 48 n.130.
36 vdLaan 1994.
37 A.w., 75 vgl. vooral noot 7 en 8.



165

verwijzingen tegenkomen naar werken van Margull en Hoekendijk.38 Peter Cornehl,
die bij de postume editie van ‘Chancen’ een ‘Nachwort’ heeft geschreven, vat dit
werk samen als ‘in nuce und auf konzentrierteste Weise so etwas wie eine biblische
Theologie’.39 Dit betekent overigens niet dat dit boek alleen voor theologen ge-
schreven was; het was vooral bedoeld als een bijdrage voor het gesprek in de ge-
meente, als een bijdrage aan ‘het catechumenaat van de kerk’.40 Kort samengevat: in
dit geschrift probeert Lange enerzijds vast te houden aan de grondbeginselen van de
christelijke traditie en de mogelijkheden van de traditionele kerk en anderzijds deze
uitgangspunten en potenties als het ware vloeibaar te maken. Hij doet dit door de
grote woorden van de bijbel experimenteel te betrekken op de alledaagse situatie van
mensen. Dit levert niet alleen een nieuwe hermeneutische methode op maar ook een
nieuwe kerkelijke strategie met het oog op de wereld.

De wereld, zoals Lange die in dit boek waarneemt, kan niet langer eenduidig ge-
definieerd worden, ook niet vanuit een ‘afzonderlijke ruimte’ als de kerk.41 De kerk
kan zich immers niet aan het proces van verandering en pluralisering onttrekken, ze
is niet langer het sacrale rustpunt in het leven van alledag, zij leeft zelf in de ver-
strooiing. Iedere poging om haar een vaste plaats aan te wijzen marginaliseert haar,
en maakt van haar een onbeduidende factor in het historisch proces, een stuk gestold
verleden. Tegelijkertijd is volgens Lange de kerk alleen dan kerk, als zij er voor de
wereld is: zij staat in functie van haar zending.42 We zien hier hoezeer Lange in zijn
denken beïnvloed is door de eerder genoemde werkgroep van de Wereldraad.

Echter, en hierin wordt de eigen inbreng van Lange reeds zichtbaar, dit ‘er-voor-
de-wereld-zijn’ wordt door hem niet in een soort eenrichtingsverkeer vertaald, van
kerk naar wereld of van God naar wereld. Het krijgt vorm in twee fasen van kerk-
zijn die in elkaar overgaan en tegelijkertijd ook onderscheiden moeten worden: de
ecclesiafase en de diasporafase.43 Door het op elkaar betrekken en uit elkaar houden
van deze beide fasen ontstaat een hermeneutisch proces waardoor het bijbels ABC
en de kernbegrippen van de traditie getransponeerd kunnen worden in de taal en het
begrippenkader van alledag.

Vraagt men naar het waarom van dit ‘er voor de wereld zijn’, dan komen we in
dit boek uit bij termen als Bürgschaft leisten, Bürge en bürgen.44 Verderop in dit
hoofdstuk zullen we deze begrippen en het gebruik ervan nader analyseren. In ieder
geval blijkt hier reeds dat deze term door Lange bijzonder geschikt wordt geacht om
de sociale implicaties van het christelijk geloof zichtbaar te maken. Het ‘borg-staan’
van Jezus, de kerk, zelfs de wereld, is het nieuwe begin van alle sociale leven. Het is
een kracht die ruimte maakt voor hen die geen leven hebben. Het maakt het komen


38 LB2 (EEL4) 310v. verwijzingen naar Theologie der missionarischen Verkündigung (Margull) en de

Duitse uitgave van De kerk binnenste buiten.
39 Cornehl 1984, 347v.
40 vdLaan a.w., 53.
41 Zie LB2, 39vv.
42 Zie a.w, 116vv.
43 Zie a.w., 141vv.
44 Zie voor een uitgebreid overzicht van het gebruik van deze termen in ‘Chancen’: vd Laan, idem, 57

n. 55.
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van God onder de mensen zichtbaar. En als zodanig is dit begrip het grondbeginsel
waaromheen Lange het kerk-zijn-voor-de-wereld vorm wil geven.

Kirche für Andere45

Als Lange in 1965 zijn inaugurele rede houdt bij zijn benoeming als hoogleraar aan
de Kirchliche Hochschule in Berlijn geeft hij een boeiende beschrijving van Dietrich
Bonhoeffers Beitrag zur Frage einer verantwortbaren Gestalt der Kirche in der
Gegenwart.46 In hoeverre Lange in deze redevoering een juiste uitleg geeft van
Bonhoeffers ecclesiologie hoeft hier (in het kader van deze korte weergave) niet te
worden beslist.47 Wel wordt aan de hand van deze rede duidelijk hoezeer het ‘kerk-
voor-de-wereld’ concept van Lange is ingegeven door de theologische weg die
Bonhoeffer gegaan is.48 Voor de interpretatie van de ontwikkelingsgang van Bon-
hoeffer gebruikt Lange de volgende hypothese:

‘(...) Das Kirchesein der Kirche entscheidet sich in ihrem Fürsein für die Welt. Bon-
hoeffer bleibt dabei daß alle dogmatische Grundbegriffe, daß alle Schlüsselworte der
Verkündigung soziale Intention haben und nur im Hinblick auf ein soziales Gesche-
hen in der Wirklichkeit dieser Welt Relevanz haben. Aber - das ist seine letzte Er-
kenntnis - dieses soziale Geschehen ist nicht die Kirche in ihrem Eigenleben, nicht die
Kirche in ihrem Bei-sich-selbst-sein, sondern die Kirche in ihrem Sein-für-andere.’49

Het grondmotief in Bonhoeffers theologiseren is, aldus de interpretatie van Lange,
vanaf het begin de vraag naar de werkelijkheid van God en de betekenis van deze
openbaring voor de werkelijkheid van de wereld.50 Bonhoeffer heeft volgens Lange
deze vraagstelling uitgewerkt binnen het spanningsveld van twee ecclesiologische
concepties, die wel overeenstemmen in hun kritiek op de bestaande zichtbare kerk,
maar die in hun ‘oplossingen’ volledig tegenover elkaar stonden: het cultuurprotes-
tantisme en de dialectische theologie.

Allereerst waren daar de bezwaren tegen de zichtbare, bestaande kerk, zoals opge-
worpen door het liberale cultuurprotestantisme van de negentiende eeuw. Eigenlijk
ging het hier niet om bezwaren, het ging meer om een min of meer algemene opvat-
ting dat de kerk, cultuurhistorisch gezien, eigenlijk overbodig geworden was. De kerk
was - in de woorden van Ernst Troeltsch - slechts ‘een middel om te voorkomen dat
het geloof uitsterft’.51 Ecclesiologisch betekende dat, dat een ‘minimum’ aan kerk de
christelijke geest in de westerse cultuur in leven zou moeten houden. Tegenover dit
cultuurprotestantisme stond de jonge dialectische theologie, die ook kritiek had op
plaats en functie van de zichtbare kerk in de wereld (‘Kirchenkampf’), maar dan juist
vanwege de verwevenheid met cultuur en ‘natuurlijke religie’. Hierdoor kwam men


45 LB5 (EEL2, 19-62), hier kortheidshalve aangeduid met ‘Kirche’.
46 Is de subtitel van het referaat.
47 Vgl. in verband hiermee Neven 1986 en Holtrop 1994.
48 Zie LB29 (EEL1), 159 waarin Lange terugblikt op de periode in zijn leven waarin hij meewerkte

aan de studie Missionary Structures, en schrijft: ‘Mein Ausgangspunkt war die Kirchenreformbewe-
gung in ihrer enthusiastischen Phase. Der Impuls dieser Bewegung war Bonhoeffers letzte ekklesi-
ologische Einsicht: Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist.’

49 A.a., 59.
50 Zie a.a, 31.
51 A.a., 20.
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ook tot een heel ander beeld van de kerk. De alliantie tussen troon en altaar, christen-
dom en cultuur moest verbroken worden en een ‘maximum’ aan kerk, als nova creatu-
ra, nova societas, moest volgehouden en geloofd worden, juist als borg voor de wer-
kelijkheid van God met het oog op de werkelijkheid van deze wereld.

Lange is van mening dat Bonhoeffer in de dialectische benadering zijn vertrekpunt
gekozen had, maar dat belangrijke persoonlijke ervaringen (studentenpastor in Ber-
lijn, het vredesvraagstuk, de Tweede Wereldoorlog en de ontmoetingen in de gevan-
genis van Tegel) ertoe leidden dat hij toch ook steeds nadrukkelijker ging zoeken
naar de sociale betekenis en een adequate sociale gestalte van kerk-zijn in de we-
reld.52 In zijn brieven uit de gevangenis geeft Bonhoeffer, aldus Lange, blijk van een
grote gevoeligheid voor de ontwikkelingen en problemen van zijn tijd. Vooral de
betekenis van het secularisatieproces, en het besef dat de moderne mens ten diepste
niet-religieus, autonoom en mondig is zijn richtinggevend geweest voor de laatste
ecclesiologische hoofdlijnen die Bonhoeffer aan het eind van zijn leven in de gevan-
genis heeft proberen uit te zetten.

In en door deze interpretatie van het werk van Bonhoeffer wordt ook duidelijk
wat Lange zelf voor ogen heeft als hij de relatie tussen kerk en wereld bespreekt:

- De relatie kerk-wereld staat bij Lange, in het verlengde van het ontwerp van Bon-
hoeffer, onder het voorteken van de communicatiecrisis tussen kerk en wereld.53

- De kerk kan, en hierin gaat Lange verder dan Bonhoeffer, niet vastgelegd worden
in bepaalde vaste vormen, maar moet zelf als communicatief proces begrepen
worden.54

- Ook in deze Bonhoeffer interpretatie van Lange is de notie van het borg-staan een
centraal gegeven. De kerk staat borg voor Gods werkelijkheid in een situatie (na-
tionaal-socialisme) die ten diepste god-loos is, ja zelfs tegen God spreekt.55

Die ökumenische Utopie
Nadat Lange in 1970 om gezondheidsredenen is teruggetreden uit zijn functie bij de
Wereldraad, blijft hij wel betrokken bij de oecumene. Op uitnodiging van Lukas
Vischer56 neemt hij deel aan een plenaire commissievergadering van ‘Geloof en
Kerkorde’ die gehouden werd in augustus 1971 in Leuven.57 ‘De oecumenische
utopie’58 is in feite een verslag van deze conferentie, maar is ook bedoeld als een
poging om de aporieën én de mogelijkheden van de oecumenische beweging in de
context van een sterk aan verandering onderhevige wereldsamenleving in kaart te
brengen.

Het thema van de vergadering in Leuven luidde: ‘eenheid van de kerk - eenheid
van de mensheid’. Deze vergadering lag duidelijk in het verlengde van de vierde

52 Lange citeert uit ‘Nachfolge’ van Bonhoeffer a.a., 36, ‘Der Leib Christi nimmt Raum ein auf Erden.

Mit der Menschwerdung fordert Christus Raum unter den Menschen. Was Raum einnimmt, ist
sichtbar. So kann der Leib Christi nur ein sichtbarer Leib sein, oder es ist nicht sein Leib.’

53 Zie Schloz 1981, 7vv.
54 Vgl. Neven 1986, 89.
55 Vgl. de belangrijke opmerking hieromtrent van G.W. Neven in Neven 1982, 196 n.4.
56 Zie vdLaan a.w., 58.
57 Zie voor de algemene context: Raiser 1971.
58 Hierna kortweg Utopie genoemd.
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assemblee van de Wereldraad in Uppsala, waarover N. Goodall schreef dat als één
van haar belangrijkste kenmerken genoemd kon worden ‘its preoccupation - at ti-
mes, almost its obsession - with the revolutionary ferment of our time’.59 In samen-
hang hiermee groeide de overtuiging dat wat de wereld verdeelt ook de kerken ge-
scheiden zal houden. Men mocht, zo was de algemene opvatting, niet blijven steken
in ‘vergelijkende kerkenkunde’, maar moest nagaan wat de eenheid van de kerken
kon opleveren voor de eenheid van de wereld. Lange is in Utopie nadrukkelijk met
de vraag bezig geweest. Hij schrijft:

‘In welche Lage bringt die Lage der Menschheit die Kirche? Welche Rolle spielt das
Konfliktpotential in der Welt für das Christentum, die Kirchen, die ökumenische Be-
wegung? Im Grunde kehrt sich das Thema um; es heißt nun vorerst “Einheit der
Menschheit - Einheit der Kirche”.’60

De eenheid van de kerken moet de eenheid van de mensheid dienen, en de oecume-
nische beweging zal zich daarom ook als vredesbeweging moeten profileren. Oecu-
mene wordt door Lange omschreven als een nieuwe stijl van kerkelijk handelen in
de wereld, waarin het gaat om een strategie die gericht is op het ensceneren en op
elkaar betrekken van conflicten. Lange vat in Utopie deze strategie samen met het
begrip ‘conciliariteit’.

Een werkelijk universeel conciliair proces kan echter pas op gang gebracht wor-
den als er niet alleen een horizontale beweging tussen de vertegenwoordigers van de
verschillende wereldkerken ontstaat, maar ook een verticale beweging tussen de
plaatselijke gemeente en de wereldkerk. Deze relatie tussen universele wereldkerk
en contextuele plaatselijke gemeente laat volgens Lange veel te wensen over.

Aan het begin van Utopie61 noemt hij de drie ‘kruisen’ waaronder de oecumenische
beweging gebukt gaat, drie problemen die te maken hebben met die spanning tussen
de ene wereldkerk en de plaatselijke gemeente. Ten eerste is er gebrek aan geloof-
waardigheid: het spreken van de Wereldraad is vaak krachteloos en heeft nauwelijks
consequenties. In de tweede plaats noemt hij het parochiale geweten van de kerken:
de wereldkerk en de wereldvragen liggen vaak achter de bewustzijnshorizon van de
plaatselijke gemeenten. En tot slot noemt Lange een met het voorgaande samenhan-
gend en daaruit voortvloeiend probleem: het onvermogen om de oecumenische con-
sensus te vertalen in de praktijk van de plaatselijke kerken en plaatselijk handelen.

Samengevat: aan de ene kant is er het besef van een constant veranderend wereldge-
beuren waardoor veel traditionele vormen van samenleven als het ware ondermijnd


59 Geciteerd bij Wind 1991, 230. Goodall heeft het over de vragen rond sociale en internationale

verantwoordelijkheid, oorlog en vrede en economische gerechtigheid, het fysieke lijden van mensen
en de radicale rebellie tegen het establishment. Wind voegt daar - t.a.p. - aan toe: de technologische
ontwikkeling, de eindfase van het kolonialisme, het westers economisch imperialisme en de wester-
se geseculariseerde consumptiemaatschappij, het Oost-West conflict, de zwarte emancipatie, apart-
heid en racisme. Lange houdt zich in deze context sterk bezig met één van de thema’s van deze as-
semblee: het zoeken naar een nieuwe moraal en een nieuwe levensstijl in deze veranderende wereld.
Vgl. Liedtke a.w., 210vv. en algemeen over het werk van sectie VI: Wind a.w., 378vv.

60 A.w., 142.
61 A.w., 14v.
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worden. En aan de andere kant is er de kerk die geroepen is om heelheid en eenheid
te bewerken, maar zelf als traditioneel instituut, met een ‘parochiaal geweten’, ten
onder dreigt te gaan in het revolutionary ferment van de tijd. Velen die hun hoop
hadden gesteld op de revolutionaire kracht van het christelijk geloof hadden daarom
al de kerk de rug toegekeerd, zoals de oude vriend tot wie Lange zich in een aantal
brieven in dit boek richt. Lange zelf heeft, zo blijkt uit zijn verslaglegging, dit ver-
trouwen niet verloren. Niet alleen omdat hij van mening is dat het eschatologisch
perspectief van de oecumenische utopie een kans verdient als blauwdruk voor de
eenheid van de mensheid. Maar vooral vanuit de diepe overtuiging dat de le-
venspraxis van Jezus de communicatie tussen mensen, en tussen mensen en God
opnieuw opent. Jezus is de borg voor de eenheid van de mensheid, Zijn dood maakt
het leven in gemeenschap mogelijk. In Utopie probeert Lange aan te tonen dat de
werkelijkheid van de moderne samenleving voor haar voortbestaan ten diepste aan-
gewezen is op deze grondstructuur van het borg-staan en borg-zijn voor elkaar.

Wie stabil ist die Kirche?62

Hoewel dit geschrift niet alleen door Lange geschreven is, kan met name van het
derde deel van dit boek - Die Kirche im Spiegel des Bewußtseins ihrer Mitglieder -
gesteld worden dat hierin de hand van Lange te herkennen valt.63 In dit deel wordt
getracht om de resultaten te wegen van een onderzoek dat onder 2000 leden van de
evangelische Landeskirchen is gedaan en, voor zover mogelijk, een kerkelijke stra-
tegie te ontwikkelen op basis van de uitkomsten van dit onderzoek. Een belangrijke
conclusie is dat er grote verschillen zijn tussen de verwachtingen die de mensen van
de kerk hebben enerzijds en de mogelijkheden die vanuit de traditie van de kerk
aangeboden worden anderzijds. Dat neemt niet weg dat ‘(...) die Tradition des
christlichen Glaubens als eine Tradition der Identifiziering des Menschen durch die
Liebe Gottes, wie sie in Christus verbürgt wird, interpretiert werden darf und muß
(...)’.64

Waar het om gaat is dat de kernwoorden van de christelijke traditie omgezet
worden in een andere en nieuwe taal, die correspondeert met een ander wereldbe-
grip, een andere manier van denken en een ander zelfverstaan. Lange vat de beteke-
nis van deze transpositie samen met het begrip indigenisatie, een term die afkomstig
is uit de missiologie, en die vanouds betrekking had op het inheems worden van het
christelijke gedachtegoed binnen een niet-westerse context.65 Binnen een westerse
context krijgt dit begrip een eigen lading. Indigenisatie van het christelijk geloof
betekent dan vooral een confrontatie met het gedachtegoed van de Verlichting. Deze
is volgens Lange onvermijdelijk, indien de kerk ook in de moderne wereld een in-


62 LB26.
63 In aansluiting op vdLaan en Liedtke, zie vdLaan a.w., 61.
64 LB26, 237 (cursief van Lange, fap).
65 Zie a.w., 234: ‘In der Mission geht es um das Transzendieren des Christentums in einen anderen

soziokulturellen Zusammenhang: um die Rekonstruktion der christlichen Überlieferung in einer
neuen Sprache, die eine andere Welterfahrung, eine andere Denkstruktur und ein anderes Selbstver-
ständnis repräsentiert. Es geht um das Einheimischwerden, die “Eingeburt”, die Indigenisation des
Christentums in der neuen Situation.’
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strument van emancipatie en bevrijding wil zijn.66 De traditie garandeert in deze
confrontatie enerzijds de continuïteit, maar is ook het reservoir waaruit de voorstel-
len tot verandering en vernieuwing geput kunnen worden.67

8.1.3 Voorlopige positiebepaling

Een eerste kennismaking met het leven en werk van Lange, maakt duidelijk dat hij
veelmeer een oecumenicus dan een missioloog geweest is. Dat zijn ontwerp toch in
het verlengde van het missionaire discours geplaatst kan worden heeft te maken met
de constatering, die we ook al naar aanleiding Hoekendijk en Margull maakten, dat
het missionaire discours een plaats heeft gekregen binnen het grotere kader van het
secularisatiediscours. In het Missio Dei-paradigma, we hebben dit in deel 1 van ons
onderzoek laten zien, werd de geografisch ruimtelijke structuur van het missionaire
discours ingeruild voor de universeel-historische grondvorm van het secularisatie-
discours. Daardoor werd dit taalspel ook toegankelijk gemaakt voor diegenen die
niet binnen een specifiek missionaire context werkten en zich verdiepten in meer
algemene ecclesiologische exploraties. Het werk van Lange illustreert dit op treffen-
de wijze.

Een eerste rondgang door het werk van Lange maakt ook duidelijk dat het secu-
larisatiediscours door hem kritischer wordt geëvalueerd dan door Hoekendijk en
Margull. Het is alsof het universele historische wereldbegrip bij Lange meer als een
vraag functioneert dan als een ondoordachte vooronderstelling. Deze eerste indruk
krijgen we vooral door zijn gebruik van de term Bürgschaft. Het lijkt alsof Lange
met behulp van dit begrip het secularisatiediscours niet alleen theologisch wil legi-
timeren maar ook wil uitdagen om de relevantie van universeel geldig geachte prin-
cipes in de concrete situatie te bewijzen. Het is alsof Lange de missionaire ervaring
van pluraliteit niet probeert te overwinnen op grond van een vooronderstelde een-
heid of waarheid zoals die in het moderne denken wordt verondersteldt, maar de
ruimtelijke verscheidenheid wordt tot uitgangspunt gemaakt in een zoektocht, een
vraag, naar een dieper gelegen heelheid. We gaan nu eerst na welke analyse Lange
geeft van ‘wereld’en ‘kerk’ tegen de achtergrond van het secularisatiediscours.

8.2 ANALYSE: WERELD EN KERK

In een boeiend artikel68 over de betekenis van het werk van Lange onderschrijft
Gottfried Orth de mening van Langes vriend Alfred Butenuth, ‘(...) daß Langes Ziele
immer gesellschaftlich und politisch bestimmt waren und er in Kirche und Theolo-
gie gute Instrumente für das politische Engagement gesehen hat (...)’.69 Deze these


66 Zie bijv. a.w., 249.
67 A.w., 250: ‘Tradition ist Bedingung gesellschaftlichen Überlebens, Bedingung sowohl geschichtli-

cher Kontinuität als auch der Erneuerung, des gesellschaftlichen Fortschritts und des individuellen
Wachstums.’

68 Orth 1994.
69 A.a., 56.
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benadrukt de politieke en maatschappelijke betrokkenheid van Lange, en plaatst
Langes veelvuldig bezig zijn met kerk en kerkelijke strategie binnen de context van
wat zijn belangrijkste oogmerk zou zijn: ‘etwas für den Frieden tun’.70 Enigszins
gesimplificeerd zou men dan kunnen stellen dat, indien deze stelling juist is, de
wereld binnen de configuratie kerk-wereld het uitgangspunt in het werk van Lange
is. Op zich lijkt dit een juiste constatering. Maar wat ons werkelijk bezig houdt, is de
vraag wat de functie van het wereldbegrip is in het geheel van zijn ontwerp. Is de
wereld voor Lange een theologisch of een sociologisch begrip? Wordt zij onder een
abstract theologisch voorteken geplaatst of is zij louter een empirisch gegeven? Om
deze vragen te kunnen beantwoorden willen we in deze paragraaf vooral de motie-
ven en achtergronden achter Langes intensieve bezig zijn met maatschappelijke en
politieke vragen belichten.

Als we zijn geschriften aan een nader onderzoek onderwerpen, dan valt op dat
Lange in de loop van de tijd steeds concreter over wereld en kerk is gaan schrijven.71

Het lijkt er ook op dat hij zich in zijn theorievorming almaar meer heeft willen base-
ren op concreet empirisch materiaal, en minder op algemene beschouwingen en
totaalconcepties. In 1965 kan Lange nog heel globaal over ‘unsere heutige Welt’
spreken en noemt hij in één adem ‘die Kinder mit ihrem Defizit an Liebe und Ge-
borgenheit’ naast ‘die Alten, die niemand mehr zu brauchen scheint’ en ‘das hun-
gernde Drittel der Menschheit’.72 Maar in een latere fase geeft hij minder globale
aanduidingen en maakt hij meer gebruik van concreet cijfer- en feitenmateriaal.
Vooral uit een boek als Wie stabil ist die Kirche73 en zijn analyse van de Antirassis-
mus-Streit in der Evangelische Kirchen in Hessen und Nassau74 blijkt dat Lange het
heel belangrijk vond om de empirische werkelijkheid van kerk en wereld nauwkeu-
rig in kaart te brengen. Uit het feit dat Lange voortdurend zijn waarneming van kerk
en wereld trachtte te preciseren kunnen we op zich reeds afleiden dat hij de concrete
werkelijkheid als uitgangspunt van zijn analyse wilde nemen.

8.2.1 Wereld

Dat de belangrijkste vooronderstelling in het werk van Lange is, dat de wereld voor-
al en uiteindelijk in het licht van de belofte moet worden gezien,75 lijkt ons mede
daarom slechts ten dele juist. In 1968 schrijft hij: ‘Christen sind nicht einfach Opti-
misten, die sich für ihren Fortschrittsglauben eine fromme Begründung ausgedacht


70 Orth kritiseert in dit artikel de opvattingen van K. Liedtke die van mening is dat ‘Ernst Langes

vorrangiges Interesse der kirchlichen Praxis gilt’ en W.Huber die van mening is dat Lange in een
‘Tendenz zur Verselbständigung des Strategie-Problems’ is blijven steken, zie a.a., 54.

71 Zie Neven 1982, 201v.
72 LB2, 190.
73 LB26.
74 LB21.
75 Zie Liedtke a.w., 11: ‘Die theologische Einsicht, daß der im Licht der Verheißung verbesserlichen

Welt die Liebe Gottes gilt und daß sie damit auch Gegenstand des die Kirche begründenden Auf-
trags zur “Bezeugung des in Christus weltweit eröffneten Schalom in Gestalt, Wort und Tat” ist, ist
bei Ernst Lange die grundlegende Voraussetzung seiner praktisch-theologischen Arbeit, mit der er
dazu beitragen will, daß die Kirche ihrem Auftrag an der heutigen Welt gerecht wird.’
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haben.’76 Het geloof en ook de theologie zijn volgens Lange op de werkelijkheid
aangewezen,77 en deze werkelijkheid, deze wereld draagt eerst en vooral het ken-
merk van de God-loosheid. Met andere woorden: over God en de belofte kan alleen
gesproken worden als men zich eerst inlaat met een wereld die, gemeten naar de
maat van de menselijke ervaring, telkens weer op vele plaatsen en vele manieren
tegen God spreekt. Pas dan en daarna kan er over de vreugde van het geloof en over
God gesproken worden.

Die Geschichte des Glaubens beginnt da, wo der Mensch sich seinen Kleinglauben,
seinen Unglauben einzugestehen wagt. Die Geschichte der Erfahrung Gottes beginnt
da, wo Gott ernstlich in Frage steht. Die Geschichte der Freude beginnt, wo einer mit
seinem Leiden Ernst macht.78

Pluralisme en afhankelijkheid
Als Lange de wereldsituatie analyseert sluit hij nauw aan bij de algemene opvattin-
gen van die tijd. In Utopie verwijst hij naar een ‘Konferenz für Kirche und Gesell-
schaft’79 in 1970 en schrijft daarover:

In der Analyse der Überlebensprozesse des Menschen - Umweltzerstörung; Bevölke-
rungsexplosion; genetische Katastrophe; Aporie der Prozesse der Industrialisierung
und Urbanisierung, überhaupt der Zivilisation des Machens und Vermehrens mit all
ihren Voraussetzungen; Perspektiven der Elektronisierung weiter Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens und damit einer Selbstmanipulation des Menschen von unvor-
stellbaren Ausmaßen - ergab sich ein alptraumhaftes Bild, zumal, wenn man die hart-
näckigen Zwischenrufe der Vertreter der Dritten Welt ernst nahm, die immer darauf
hinwiesen: das ist die Binnenkatastrophe euer wissenschaftlich-technischen Zivilisa-
tion. Vergeßt nicht die Bürgerkriegswelt, die sie um sich herum erzeugt, den Wel-
thunger, die Verelendung der Mehrheiten, die wachsenden Disparitäten in der Güter-
verteilung, in der Bildung, in der politischen Macht, den institutionellen Rassismus
euer Lebenstechnik und eures Weltentwurfes! Ihr seid am Ende und ihr reißt uns in
euer Ende hinein!80

De wereld is, aldus Lange, aan bepaalde mechanismen onderworpen, die haar uit-
eindelijk naar de ondergang zullen brengen. Hij gaat er vanuit dat er in zijn tijd een
aantal beslissende conflictfronten van een wordende wereldsamenleving zichtbaar
wordt, waarin zich ambivalente ontwikkelingen van pluralisme enerzijds, en weder-
zijdse afhankelijkheid anderzijds, doen gelden.81 In Utopie ordent hij deze conflic-


76 LB6, 45.
77 Vgl. in verband hiermee vdLaan 1992.
78 LB6, 28.
79 Het gaat hier vermoedelijk om de door de Wereldraad belegde consultatie van de CCPD (Comission

on the Churches’ Participation in Development). Zie OAL, 92v.
80 Geciteerd uit Utopie bij Linz1992, 61 (LB17 (Utopie), 100).
81 Zie bijv. LB11, 21v.: ‘Die Kräfte, die uns aneinander binden, sind stark: zunehmende wirtschaftliche

Interdependenz; eine politische Konstellation, in der verhandelt werden muß, weil der große Krieg
nicht riskiert werden kann. (...) Unübersehbar sind aber die Mächte, die uns von einander trennen.
(...) Selbst wenn wir diese Mächte bekämpfen und auf die Utopie einer geeinten Menschheit, der ei-
nen Weltgemeinschaft setzen, dürfen wir nicht vergessen, daß es ein ambivalenter Traum ist, den
wir träumen. Denn was für eine Welt wird das denn sein, nach der wir uns sehnen? Die Bruderschaft
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ten82 aan de hand van de thema’s die voor de verschillende secties van het departe-
ment ‘Faith and Order’ in Uppsala waren geformuleerd, in relatie tot de vraag naar
de eenheid van de kerken:
- De strijd om de gerechtigheid in de wereld. Dit thema verwijst naar de mondiale

strijd tussen armen en rijken, slachtoffers van de honger en gevangenen van de
overvloed, uitgebuite en bevoorrechte groepen en samenlevingen, onderdrukten
en onderdrukkers.

- De spanningen tussen de religies. Hier gaat het om het pluralisme van religies,
wereldbeschouwingen en ideologieën, die op elkaar botsen en geen gemeen-
schappelijke vooronderstellingen of doelstellingen weten te formuleren.

- Het racisme. De strijd tegen racisme is volgens Lange de uitdrukking voor ‘het
verzet over de hele wereld tegen de blanke verstoring van de wereld (...)’. Het
racisme krijgt gestalte in vele vormen, maar is herkenbaar in het hoofdmotief:
‘(...) blank is boven, in het denken, in de taal, in het bepalen van waarden, in de
technologie, in de vormen van maatschappelijke organisatie, in de politieke
macht’.

- Marginalisering van de gehandicapten in de maatschappij. De wetenschappelijk-
technische vooruitgang heeft altijd de schaduw meegedragen van het achterblij-
ven van bepaalde groepen van mensen en het verslechteren van hun maatschap-
pelijke mogelijkheden.

- Culturele verschillen. De culturele identiteit van de mens wordt bedreigd. De
traditionele verbanden waarbinnen hij leefde worden ondermijnd en bieden geen
geborgenheid meer. Daardoor verliest ook de traditionele levenscyclus zijn bete-
kenis en daarmee de zelfstandigheid van het individu. Ook hier is sprake van een
globaliserende tendens, waarin de mens en de menselijke identiteit ten onder
dreigen te gaan.

Een fundamenteel probleem bij dit proces van globalisering en pluralisering is dat de
‘klassieke’ modellen van sociale organisatie, die de moderne wereld hebben doen
ontstaan en ook nog in belangrijke mate beïnvloeden - namelijk de nationale staat en
het principe van de vrije markt - ontoereikend blijken te zijn om deze mechanismen
te controleren of te neutraliseren.83

Secularisatie en verval van traditie
De hierboven beschreven ontwikkelingen zijn volgens Lange het gevolg van het
wereldwijde proces van secularisatie. Secularisatie, zo betoogt hij, is niet een soort
interpretatie van het wereldgebeuren, niet in de eerste plaats een Weltanschauung,84

maar een onontkoombaar universeel historisch proces, dat z’n uitwerking heeft in de
totale wereldsamenleving.

                                                                                                                                       
freier Menschen oder ein Ameisenhaufen? Meinen wir Uniformität oder bejahen wir die notwendi-
gen Unterschiede?’ (cursief van Lange, fap).

82 LB17 (Utopie), 123vv.
83 Zie LB11, 20.
84 LB9, 76.
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We zien hier dat de betekenis die Lange aan secularisatie toekent, in het verlengde ligt
van de manier waarop er binnen de verschillende geledingen van de Wereldraad over
gesproken werd.85 Het bijzondere van de analyse van Lange is echter dat hij in zijn
analyse ook probeert te peilen wat de invloed van het secularisatieproces is op tradi-
ties, die eeuwenlang de bestaande maatschappelijke verbanden gesteund en gelegiti-
meerd hebben.86

Naarmate de mens, in de tijd van de Verlichting, meer macht kreeg over de wereld -
in natuurwetenschappen, techniek en filosofie - ging hij ook ontdekken dat de door
de traditie gewaarborgde religieuze inhouden, en morele en maatschappelijke orde-
ningen niet meer vanzelfsprekend, en evenmin heilig en overal en altijd geldig wa-
ren. In het secularisatieproces komt niet alleen de oude ordening ter discussie te
staan, maar ook het idee van orde als zodanig.

In der Idee der Ordnung steckt immer noch ein sakrosanktes Element, eine Vorstel-
lung von ‘natürlicher’, wenn nicht gottgegebener Autorität: die Autorität des Staats-
mannes, des Beamten, des Offiziers, des Vaters, des Lehrers, des Unternehmers. Die-
se uralte Idee einer Hierarchie unbefragter gesellschaftlicher Autoritäten ist in Auf-
lösung begriffen. Sie fällt der Säkularisation zum Opfer.87

Dat betekent niet dat de traditie volgens Lange geheel overbodig is geworden. De
traditie verleent aan mensen identiteit en persoonlijkheid.88 De traditie maakt dat
mensen kunnen wortelen in een taal, een land, een geschiedenis. Is er geen traditie
dan verliest de mens de mogelijkheid tot vergelijking en beoordeling en is hij uitge-
leverd aan de waan van de dag. Daarom is het volgens Lange noodzakelijk het se-
cularisatieproces zorgvuldig te beoordelen, met respect en liefde voor de traditie,
ook de religieuze traditie, want anders zou een geseculariseerde wereld, een door en
door wereldlijke wereld, het aanzien kunnen krijgen van Orwells ‘1984’: een wereld
zonder verschillen, een geüniformeerde wereld zonder verscheidenheid.89

Vooropgesteld dient echter te worden, aldus Lange, dat de traditie niet meer de
norm, niet meer het criterium kan zijn bij het beoordelen van bepaalde ontwikkelin-
gen. Verderop in dit hoofdstuk laten we zien hoe Lange de leiding van de traditie wil
vervangen door een op de toekomst gerichte moraal.90


85 Zie bijv. idem, 75.
86 Ibidem: ‘Säkularisierung ist, wenn ich recht sehe, schlicht der Tatbestand des Zerfalls der Traditio-

nen (einschließlich der religiösen, aber keineswegs nur dieser) als Traditionen’ (cursief van Lange,
fap).

87 LB11, 46.
88 Zie idem, 27v., vgl. ook LB26, 250: ’Tradition ist Bedingung gesellschaftlichen Überlebens, Bedin-

gung sowohl geschichtlicher Kontinuität als auch der Erneuerung, des gesellschaftlichen Fortschritts
und des individuellen Wachstums.’

89 LB11, 28: ‘Und so könnte durch die Ironie der Geschichte der gänzlich befreite Mensch zugleich der
ganz und gar unfreie Mensch sein. (...) Die Welt von Morgen muß eine Welt originaler - und das
heißt “gebildeter” - Menschen sein, bereit zum schöpferischen Dialog, der allein diese Welt lebens-
wert machen wird.’

90 Zie bijv. LB9, 77: ’Ich lasse dahingestellt, was eigentlich an die Stelle der alten Traditionsbestimmt-
heit getreten ist. Man kann sagen: die Zweckrationalität. Aber vielleicht sollte man lieber sagen: die
Zukunftsorientierung.’ Zie ook LB11, 28.
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De mens als exponent
We wezen er in de inleiding tot deze paragraaf reeds op dat Lange het menselijk
bewustzijn beschouwt als spiegel van sociale verhoudingen en ontwikkelingen. Zo
wordt de hierboven beschreven relativering van de leiding van de traditie zichtbaar
in de persoonlijke keuze van het individuele subject.

Die Inhalte der Tradition, die keineswegs ihre Bedeutung verlieren, werden für mich
verbindlich nur in persönlicher Aneignung. (...) Überall hat der Mensch ein gebroche-
nes Verhältnis zur Tradition: Er wählt, er entscheidet, er meint, er eignet an, er ver-
wirft (Pluralismus).91

Deze homo faber, deze mens die als subject kiest en beslist dreigt echter vastgelegd
te raken in het spel van maatschappelijke krachten. Zowel het ineenstorten van de
tradities als de conflicten van de wereldsamenleving maken dat de moderne mens in
de knel raakt. Het ideaaltype van de vrije, geëmancipeerde en verlichte mens krijgt
daardoor binnen de verschillende contexten van de wereldsamenleving zijn negatie-
ve tegenbeeld. In de westerse wereld is dat de teleurgestelde en geresigneerde mens
die binnen de context van een vrijetijdssamenleving geen zin aan zijn leven weet te
geven. In de niet-westerse wereld is dat de onderdrukte, die beroofd is van zijn eigen
identiteit, en die zelf is gaan geloven in de mythe van de superioriteit van zijn on-
derdrukker. De werelden van beide menstypen worden verbonden door een cultuur
van het zwijgen waarbinnen en waardoor de eigenlijke conflicten van de wereldsa-
menleving latent blijven voortbestaan. Verborgen, omdat de drang tot emancipatie
wordt getemperd door het verlangen naar bevestiging, en de behoefte aan vertroos-
ting soms sterker is dan de wil tot bevrijding.

In het vervolg van deze paragraaf gaan we eerst nader in op de kenmerken van
de westerse tijdgenoot zoals die door Lange is beschreven. We doen dat met behulp
van zijn beschouwingen over de mythologische figuren Tantalus en Sisyphus. Daar-
na zullen we ook Langes beschrijving van de niet-westerse onderdrukte mens weer-
geven. Hier zal blijken dat Lange in zijn antropologie sterk leunt op de analyses van
de Latijns Amerikaanse bevrijdingspedagoog Paolo Freire.

Tantalus en Sisyphus
Op verschillende plaatsen in het werk van Lange komen we verwijzingen tegen naar
de oude Griekse mythen over Tantalus en Sisyphus.92 Lange is bijzonder geboeid
geweest door deze verhalen die in de mythologie het verblijf in de hel symboliseren.
Voor Sisyphus is de hel arbeid, zinloze arbeid. Hij moet een zware steen de berg op
rollen, maar wanneer de steen boven is, rolt deze weer terug in het dal. Tantalus
staat tot aan zijn nek in het water. Maar wanneer hij drinken wil, wijkt het water
terug. Zijn dorst wordt nooit gelest. De figuur van Sisyphus staat voor de mens die
de zin van het leven in arbeid probeert te vinden. Tantalus is de mens die, groten-
deels bevrijd van de druk van de arbeid, deze zin in de vrije tijd zoekt. Maar, zowel
de mens die alles op prestatie zet, als de mens die zich uitlevert aan de vrijetijdscul-

91 LB9, 76v. (cursief van Lange).
92 Met name EEL1 bijv. in LB12, LB19, LB29.



176

tuur blijkt stuk te lopen op de onmogelijkheid om op deze manieren gelukkig te
worden. En wat beiden verbindt is dat ze uiteindelijk teleurgesteld blijven en gere-
signeerd raken.93 De teleurstelling kán volgens Lange wel bijdragen tot het besef dat
de zin van het leven niet middels arbeid of vrije tijd bemachtigd kan worden, maar
jammer genoeg gebeurt dit meestal niet. De deceptie zit als het ware al in de presta-
tiemoraal ingebakken en maakt op voorhand van de vrijetijdssamenleving een soort
vluchtheuvel.94

De terugtocht, deze resignatie, verloopt in drie fasen.95 Allereerst is daar de in-
keer in de privé-sfeer van eigen huis en haard, de eigen vereniging, de groep bij wie
men zich thuis voelt. Hoe begrijpelijk deze terugtocht ook is, ze betekent vooral een
depolitisering van het menselijk bestaan. Daarop volgt de terugtocht in de intimiteit
van de ‘Herzensbeziehungen’. Hier verwacht men het eigenlijke geluk. Maar de
keerzijde van deze keuze is dat men zich zeer kwetsbaar en afhankelijk maakt, en
uiteindelijk teleurgesteld kan worden. Tot slot is daar de vlucht in de oppervlakkige
verstrooiing, het hedonisme.96 De teleurgestelde en gekwetste mens zoekt zijn heil in
consumentisme; zijn leven legt hij in handen van de programmamakers van de TV
en reisleiders die hem wel de wereld laten zien maar die wereld niet transparant
maken als mogelijkheid tot zingeving en zelfbestemming.

De onderdrukten
Regressie en apathie zijn volgens Lange ook de kenmerken van de levenshouding
van de grote massa’s onderdrukten van de derde wereld. Zoals hierboven reeds is
aangegeven, heeft Lange zijn gedachten hieromtrent vooral geleend van Freire,
wiens werk hij in Europa geïntroduceerd heeft.97 De analyse van Freire is dat, door
de onderdrukking van de heersende elite, de onderdrukten zijn gaan geloven in de
mythe van hun eigen minderwaardigheid. Zij hebben zich vereenzelvigd met de
opvatting dat de rijke elite superieur is, en zijn daarmee de bereidheid om zich te
emanciperen en vrij te maken van de onderdrukking, kwijt geraakt. Omdat zij zich-
zelf zijn gaan zien door de ogen van hun onderdrukkers zijn zij ook beroofd van
iedere vorm van zelfexpressie. Zelfs de eigen taal, waarin zij hun identiteit tot uit-
drukking zouden kunnen brengen is hun afgenomen. Dit proces van annexatie en


93 LB19, 22v.: ‘Wichtig scheint mir: Sisyphus und Tantalus sind am Ende ein und derselbe. Tantalus

ist der enttäuschte Sisyphus. Der Freizeitmensch ist der enttäuschte Arbeitsmensch. (...) Aber die
Grundeinstellung bleibt dieselbe: Ich muß mir selbst mein Leben erfullen: entweder durch das, was
ich leiste, oder durch das, was ich mir leisten kann.’

94 Idem, 23: ‘Wir Leistungsmenschen bringen unsere Enttäuschung in unserem Versuch mit dem
Glück immer schon mit. Der Wurm der Resignation ist immer schon drin. Darum ist unser Freizeit-
verhalten ein Rückzug.’

95 Zie LB12 (EEL1), 64vv., LB19 (EEL1), 21v., en LB22, 40v.
96 LB12, 68: ‘Nicht daß er (Tantalus, de moderne mens, fap) Genuß will, ist schlimm, sondern daß er

ihn nur in seiner billigsten Form will und sich eben darum um die Freude bringt, die er sucht. Als
bloßes Genußmittel erschließen sich ihm weder Dinge noch Menschen, ihr Geheimnis geben sie nur
her, wenn man sich auf den Dialog mit ihnen einläßt.’ Het probleem van Tantalus is: ‘Er will genie-
ßen, ohne sich auszuliefern’ (ibidem). In feite weigert Tantalus om borg te zijn, borg te staan voor
de/het andere.

97 LB15.
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indoctrinatie vangt reeds aan in de jeugd. Lange geeft de ervaringen van Freire als
volgt weer:

In der Schule wird (...) die erfahrene Sprache des Volkes, die Sprache der Unter-
drückten systematisch abqualifiziert und durch die Kunstsprache der ‘Gebildeten’
verdrängt. So bleibt Erfahrung sprachlos, Sprache wird sinnlos. (...) Freiheit ist dann
nicht mehr diskutierbar, also auch nicht organisierbar.98

Het leren en de opvoeding bevestigen de status-quo, en de grote massa op het plat-
teland en in de steden blijkt niet in staat zich te scholen of te vormen.

Het valt niet binnen het bestek van dit onderzoek om een interpretatie van het
werk van Freire te geven. Voor ons is van belang dat Lange het als grote verdienste
van Freire aanwijst dat hij aandacht gevraagd heeft voor deze cultuur van het zwij-
gen99 en een pedagogie heeft ontwikkeld om een stem te geven aan hen die in deze
cultuur gevangen zitten. De cultuur van het zwijgen is - we hebben dit reeds opge-
merkt - naar de mening van Lange een universeel verschijnsel.100 Het zwijgen van
de tijdgenoot is niet zozeer een teken van domheid alswel van onderdrukking en
apathie. Hij citeert in dit verband Dietrich Bonhoeffer die in Widerstand und Erge-
bung al schreef: ‘Dummheit ist eine besondere Form der Einwirkung geschichtlicher
Umstände auf den Menschen, eine psychologische Begleiterscheinung bestimmter
äußerer Verhältnisse.’101

Antropologische inzichten
De mensenwereld vertoont, gemeten naar de maat van de idealen van de Verlichting,
verschijnselen van regressie, depressie en apathie. Ze is vervolgens in een grote
vluchtbeweging geraakt voor haar vrijheid en verantwoordelijkheid. Overigens
ontstaat deze regressie niet alleen door externe maatschappelijke factoren. Lange
gebruikt ook antropologische inzichten om deze vluchtbeweging te verklaren. Hij
gaat er vanuit dat de mens naar zijn aard niet ‘gestandaardiseerd’102 is. Daarmee
wordt bedoeld dat de ambivalente houding van de mens ten opzichte van zijn we-
reld, zijn zoeken naar vrijheid enerzijds en zijn verlangen naar geborgenheid ander-
zijds tot zijn eigenlijke antropologische constitutie behoort. De mens is niet ‘gespe-
cialiseerd’, zijn soort (species) ligt niet vast.103 Van beslissende betekenis bij de
keuze die de mens maakt is het historische karakter van zijn zelfbewustzijn. De


98 A.a., 86.
99 Onder de cultuur van het zwijgen verstaat Lange, LB13 (EEL1), 143: ‘(...) die faktische Bildungsun-

fähigkeit des derart Okkupierten im Sinne seiner Emanzipation, Autonomie und Mündigkeit; selbst
wenn er im Bildungssystem des Unterdrückers fortschreitet, schreitet er nur in seiner Entfremdung
fort: die Unterdrückten haben keine eigene Sprache, also auch keine Möglichkeit, die Welt und die
eigene Situation mit eigenen Augen zu sehen, in der eigenen Sprache zu begreifen und dann also zu
verändern’.

100 ‘Zweifellos handelt es sich um ein weltweites Phänomen’ (m.b.t. de ‘cultuuur van het zwijgen’) a.a.,
87.

101 A.a., 86.
102 LB17 (EEL5), 211.
103 Ibidem.
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mens is mens ‘im Werden, nicht im Sein’.104 Oftewel: op grond van zijn toekomst-
verwachtingen zal de mens kiezen voor socialisatie of emancipatie, voor geborgen-
heid of bevrijding. En vanuit dit temporele perspectief bezien overheerst, zolang de
wereld verwarrend en bedreigend is, de behoefte aan socialisatie.

De strijd om het bestaan en het verlangen naar geborgenheid dwingt het ‘anar-
chistische dier’ ook om onder te gaan in maatschappelijke groepen en verbanden.105

Lange introduceert hier een term van E. Erikson, de zogenaamde ‘pseudospeciatie’.
De species van de mens ligt weliswaar niet vast maar de maatschappelijke ordening
van de groep kan aan het individu wél een bepaalde eigenheid verlenen. Het speci-
fieke van de groep wordt dan voor het individu wat het instinct voor het dier is: een
belangrijke sturende factor.106 De groep bepaalt de normen en waarden, de groep
maakt uit wat waar en onwaar is. Bovendien worden, op grond van de groepsidenti-
teit, ook andere maatschappelijke verbanden beoordeeld. Het andere of de ander is al
gauw vreemd of verdacht.107

8.2.2 Kerk

Ook de kerk is, volgens Lange, ten prooi gevallen aan dit proces van pseudospecia-
tie. Ze is hoedster geworden van een bepaalde traditie, bewaakster van bepaalde
normen en waarden. De religie is geprivatiseerd. Ja, zelfs binnen de privé-sfeer is de
kerk nog maar een onderdeel van de leefwereld van de moderne mens.

Denn die Kirche ist aus der Mitte der Wirklichkeit herausgerückt. Sie ist mit ihrem
sichtbaren Leben eingeschlossen in eine besondere kirchliche Zone im Freizeitraum.
Für den heutigen Menschen gehört die Teilnahme am kirchlichen Leben, jedenfalls im
Hinblick auf die Zeiteinteilung, in den Bereich der Freizeitgestaltung.108

Parochiale symbiose
Waardoor kon deze specifieke vorm van pseudospeciatie, deze privatisering van de
christelijke religie ontstaan? We zien dat Lange ook hier de historische ontwikkelin-
gen en de vlucht voor deze ontwikkelingen aanwijst als de belangrijkste oorzaken.
De samenleving heeft in haar omgaan met de christelijke religie altijd dezelfde
ambivalentie vertoond als de individuele mens. De maatschappij had de christelijke
religie nodig om het bestaande te legitimeren en te sanctioneren, maar ze was ook
onmisbaar als bron van verandering. Het succes en de mogelijkheden van het chris-
tendom hebben altijd afgehangen van de mate waarin ze de dubbelfunctie, als in-
strument van domesticatie en stabilisering enerzijds, innovatie en emancipatie an-
derzijds, heeft weten te vervullen.109


104 LB20 (EEL1), 130.
105 Zie bijv. LB17, t.a.p.
106 Ibidem.
107 In feite openbaart zich in het fenomeen van de pseudospeciatie de weigering van de mens om borg

te zijn en borg te staan voor anderen, aldus Neven in: Neven 1982, 217.
108 LB2 (EEL4), 49.
109 Zie a.a., 179.
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Dat het christelijk geloof begonnen is als een jonge wereldwijde missionaire be-
weging110 is volgens Lange niet toevallig. De dragers van de geloofsoverlevering
lieten zich met de wereld in omdat alleen zo hun boodschap zichtbaar en hoorbaar
kon worden gemaakt. Daar komt bij dat ook deze boodschap zelf historisch-concreet
was, ze vertolkte ‘het verzet van Jezus tegen de zelfvernietiging van de mens’.111

Met andere woorden: in de missionaire verkondiging moest en moet volgens Lange
het verzet van Jezus sociaal en maatschappelijk gestalte krijgen omdat de zelfver-
nietiging als zodanig ook historisch-concreet was en is.112

In de geschiedenis van de vroege kerk werden goddelijk heil en menselijke
existentie bemiddelde vanuit een bepaalde harmonie. Het christelijk geloof was,
aldus Lange, zowel de stabiliserende als de vernieuwende factor in de samenleving.
Deze eenheid bleef tot in de Middeleeuwen bewaard. Echter in deze periode vond er
gaandeweg ook een verschuiving plaats. Vormden aanvankelijk het geloof in Gods
heerschappij en het aanbreken van Zijn koninkrijk het samenbindend perspectief van
waaruit de wereld waargenomen werd, gaandeweg werden dit, aldus Lange, steeds
meer de wetgeving, de orde van de kerk, ondersteund door de macht van de keizer.

Lange drukt deze eenheid van troon en altaar uit in de term ‘symbiose’:113 de
kerkelijke ordeningen garanderen en geven vorm aan het maatschappelijk leven, en
de ordeningen van de samenleving garanderen en ondersteunen de kerk.114 Omdat
deze symbiose vooral zichtbaar werd in de middeleeuwse, kleine en gesloten leef-
verbanden van dorpen, markten, en steden spreekt hij van een ‘parochiale symbio-
se’. ‘In diesen “Kleingesellschaften”, für sie und mit ihnen feiert sie (de kerk, fap)
nun ihre Liturgie, als “Kirche im Dorf”, ja, als “Kirche des Dorfes”. Denn Kirchen-
gemeinde und Bürgergemeinde sind in der Parochie deckungsgleich.’115

Parochiale symbiose in verval
Ook tijdens de reformatie vervulde de christelijke religie de functie die ze tot dan op
de kruispunten van de geschiedenis had gehad. Ze maakte de christen opnieuw vrij


110 A.w., 31: De zending ‘fordert die entschlossene Einwanderung in die Welt, der sie gilt. Sie fordert,

daß man den Menschen, mit denen man sich verständigen will, in der Sprache und in der Lebensge-
stalt weit entgegenkomme.’

111 Lange heeft het over de ‘Einspruch Jesu gegen des Menschen Selbstzerstörung’, LB29 (EEL1), 178.
112 Ibidem: ‘(...) den Zusammenhang von Selbstzerstörung und Weltzerstörung, Weltzerstörung und

Selbstzerstörung, also die Sünde und den Frevel in seinen gesellschaftlichen Dimensionen und Fol-
gen - ist nicht abstrakt, sondern geschichtlich-konkret, nicht verbal, sondern als Lebenspraxis, in der
Wort und Tat, Aktion und Reflexion unlöslich zusammengehören, nicht global, sondern spezifisch,
nämlich als Widerspruch gegen eine ganz bestimmte gesellschaftliche Gestalt dieses Zerstörungs-
zusammenhangs (...). Und diese Konkretheit, diese Praxisgestalt gehört zur Struktur, zum Wesen
dieses Einspruchs.’

113 Een ander begrip dat we in dit verband vaak bij Lange tegenkomen is ‘kartel’. Het kartel zou men -
volgens K.A. Schippers - de ‘institutionele consequentie kunnen noemen’ van het begrip symbiose.
‘In de tijd van Jezus is er het laat-joodse kartel. Vanaf de overwinning van Constantijn de Grote is er
het kartel van de Romeinse staat en de kerk, dat leidt tot de eeuwenlange symbiose van kerk en staat,
parochie en dorpssamenleving. (Schippers 1982, 231v.).

114 Zie LB2, 35: ‘Die Kirche verzichtet auf jedes Eigenleben, auf eigenen Raum, eigene Gemein-
schaftsbildung, sie wird zu einer Dimension des gesellschaftlichen Lebens, sie “sanktioniert” es im
eigentlichen Sinn des Wortes, das heißt, sie heiligt es in all seinen Beziehungen.’

115 Ibidem (cursief van Lange, fap).



180

voor de wereld, ze leidde een proces van verandering in,116 maar daarnaast bevestig-
de ze ook de bestaande ordening. De wereld zelf bleef, aldus Lange, in de periode
van de hervorming gevat in een metafysische omarming. Kerk en wereld vielen
samen binnen de ene parochiale symbiose. Deze heelheid verdween echter toen
binnen dit samenlevingsverband niet de kerk, niet het altaar, maar het individu en
het burgerlijk leven centraal kwamen te staan. En met de revolutionaire veranderin-
gen in de tijd van de Verlichting raakt de parochiale symbiose definitief in verval.

Kerk en christendom namen af in betekenis en moesten, zowel maatschappelijk
als ideologisch, steeds meer terrein prijsgeven. Op verschillende plaatsen117 heeft
Lange deze ontwikkeling beschreven en gewezen op de oorzaken van deze terug-
gang. Hij schrijft dat niet alleen de woon- en werkwereld uit elkaar gegroeid zijn
maar dat ook de woonwereld als zodanig, de plaats waar kerk en christendom nog
invloed uitoefenen, aan pluraliserende krachten onderhevig is. De betekenis van
christelijke religie blijft voornamelijk beperkt tot bepaalde momenten in het privé-
leven, als er behoefte is aan troost, geborgenheid of levenshulp. Maar ook op dit
terrein verliest ze volgens Lange haar invloed, want ze biedt niet langer de enige
mogelijkheid tot zingeving. Daar komt nog bij dat de maatschappelijke tegenstellin-
gen in de wereld in toenemende mate gaan doorwerken binnen de kerk en dat de
christelijke traditie niet in staat lijkt om de verschillende tegenovergestelde posities
vruchtbaar en zingevend met elkaar te verbinden.118

Betekent dit uiteenvallen van de parochiale symbiose en het religieuze kartel ook
dat de christelijke religie en de kerk feitelijk overbodig zijn geworden? Nee, zegt
Lange. Het kartel is in verval geraakt, maar dat betekent niet dat de volkskerk geen
functie meer heeft.119 De christelijke religie en de kerk hebben zeker nog invloed en
kunnen zelfs een beslissende betekenis hebben bij de vorming, oriëntatie en begelei-
ding van (jonge) mensen. Deze opvatting fundeert Lange vooral op concreet empi-
risch onderzoek, waar hij zich - we wezen daar reeds op -, vooral in de laatste perio-
de van zijn leven, intensief mee heeft bezig gehouden.120 Hieruit blijkt duidelijk dat
er vanuit de samenleving, maar ook vanuit de individuele leden van de kerk, nog
verwachtingen bestaan ten aanzien van de volkskerk, ja, dat de christelijke religie
volgens de algemeen geldende opvattingen nog steeds gezien wordt als belangrijke
behoedster van de moraal.121 In hoge mate onderhoudt en legitimeert de volkskerk


116 Lange interpreteert ‘De libertate christiana’ van Luther als volgt: ‘Im Glauben gehört dem Christen

die ganze Welt, die ganze Wirklichkeit seines Lebens ist durch Christus voller Verheißung; nichts
kann ihn scheiden von der Liebe Gottes’ en tegelijkertijd ‘Ihm ist die ganze Welt aufgegeben zum
Gottesdienst der Liebe und Hoffnung, denn überall hat er es mit Gott und seiner Treue zum Men-
schen und zur Welt zu tun, die im Gehorsam des Christen Hand und Fuß haben will’ (a.w., 37).

117 A.w., 40vv, LB8 (EEL2), 183vv., LB29 (EEL1), 182v.
118 LB29, 182: ‘Im Grunde ist die Kirche kein einheitliches und eindeutiges System mehr, sondern ein

Spielfeld divergierender und konfligierender Partialsysteme’ (cursief van Lange, fap).
119 Zie bijv. a.a., 183: ‘Zerfall des Kartells, das heißt aber eben nicht einfach Zerfall der Volkskirche.’
120 Zie bijv. ‘Wie Stabil ist der Kirche’ (LB26).
121 Zie bijv. LB14, 16: ‘Wie immer man die Kirchen einschätzt, die Gesellschaft (die westliche zumin-

dest) bleibt interessiert an der Religion als einem Wurzelgrund öffentlicher und privater Moral und
an der Moral als Frucht öffentlicher und privater Religion. Darum privilegiert sie die Kirchen bzw.
die religiösen Institutionen ganz allgemein, als Wächter, ja als Produzenten dieser staatstragenden
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ook deze verwachtingen. Daardoor heeft ze nog steeds veel betekenis wanneer de
mensen op de kruispunten van hun leven terechtkomen (geboorte en doop, huwelijk,
sterven). Tegelijkertijd beperkt de hierboven beschreven consensus wel de speel-
ruimte voor vernieuwing. Als hoedster van het parochiale geweten blijkt de kerk
zeer beperkt in het toelaten van nieuwe ervaringen en de bereidheid om te leren.
Lange somt een aantal problemen op waarmee het moderne christendom worstelt.122

In de eerste plaats, het groeiende pluralisme in ecclesiologische opvattingen. Ten
tweede, de structurele en organisatorische onduidelijkheid ten aanzien van de bete-
kenis en functie van de kerk. In de derde plaats, een onduidelijke vermenging en
compromisvorming tussen het mandaat van de kerk enerzijds en de behoefte vanuit
de samenleving anderzijds. En tot slot, de kerk is de gevangene van haar eigen ge-
schiedenis geworden.

Moraal en geweten
Een belangrijk element in het concept van Lange vormt de functie van de moraal en
het menselijk geweten. Reeds eerder beschreven we de ambivalentie waarin, volgens
Lange, de samenleving en de individuele mens gevangen zitten. Er worden op deze
beide als het ware twee krachten uitgeoefend: de kracht die aanstuurt op aanpassing
en stabiliteit, en de kracht die de openheid zoekt en de bevrijding; de kracht die de
status-quo zoekt te bevestigen, en de kracht die het bestaande wil openbreken. Om
een weg te zoeken binnen dit krachtenveld zijn er volgens Lange immateriële in-
strumenten die de individuele mens en de samenleving helpen om keuzes te maken
en tegengestelde belangen te neutraliseren, te weten het geweten en de moraal. Deze
psycho-sociale grondbegrippen liggen volgens hem ten grondslag aan de manier
waarop mensen sturing kunnen geven aan hun keuzes. Ze zijn in de theorie van
Lange inhoudelijk inwisselbaar;123 het geweten heeft echter vooral betrekking op het
individu124 en de moraal op de samenleving.

Bij het ontwikkelen van een individuele of collectieve moraal is, aldus Lange, de
samenleving aangewezen op de hulp van georganiseerde religie ‘of haar geseculari-
seerde eindproducten’.125 De kerk heeft daarom altijd een belangrijke functie gehad
bij de gewetensvorming. De christelijke religie droeg bij aan de ontwikkeling van
zowel de stabiliserende als de veranderende factoren in dit proces. In de Moderne
Tijd leidde de ontgrenzing van de ene mondiale wereld echter tot een groot pro-
bleem met betrekking tot de moraal. Lange formuleert het als volgt:

Meine These lautet: in einer Welt, die nur noch als die Einheit dieses ganzen Planeten
zu verstehen ist, leben wir mit einem provinziellen Gewissen. Unser Gewissen ist
immer noch auf die kleine, überschaubare Welt ausgerichtet, die wir unmittelbar er-

                                                                                                                                       
Moral. Das Selbstverständnis der Kirchen korrespondiert dieser gesellschaftlichen Erwartung auf ei-
ne seltsame Weise.’

122 Zie LB18 (EEL2), 197vv.
123 Vgl. Linz 1992, 64: ‘Er (Lange, fap) benutzt Gewissen und Moral in Austausch.’
124 LB11, 31: ‘Wir definieren das Gewissen vorläufig als die Weise, in der sich das Individuum soziale

Normen so zu eigen macht, daß diese Normen der Grundriß seiner alltäglichen moralischen Ge-
wohnheiten und seiner spezifischen moralischen Entscheidungen sind.’ (cursief van Lange, fap).

125 LB17 (EEL5), 208.
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fahren: auf unsere Familie, auf unsere Freunde, unsere gesellschaftliche Gruppe, al-
lerhöchstens unser Volk. Was es bedeutet, in dieser überschaubare Welt verantwort-
lich zu leben, das wissen wir mehr oder weniger. Zumindest is unser Gewisssen auf
dieser Welt hin ausgebildet. Aber die Welthorizont ist unserem Gewissen, unserer
Moral, unserem Verantwortunsgefühl unbekannt.126

Geconfronteerd met deze grote wereld, ontstaat er binnen de kerk de neiging om de
moraal te gebruiken als schokbreker, als instrument om het bestaande te verdedigen
en te legitimeren tegenover de verandering. Zo wordt de kerk zoiets als het ‘Über-
Ich’ van de samenleving, waarbij in het ‘ideale geval’ de burgerlijke gemeente en de
kerk congruent zijn, burger-zijn en christen-zijn worden identiek.127

Dit parochialisme beschouwt Lange als de ergste perversie van het christendom.
Het protest van Jezus tegen de zelfvernietiging van mens en wereld wordt misbruikt
om de apathie en de cultuur van het zwijgen te sanctioneren. De aanspraak die door
de gemarginaliseerden in de samenleving gemaakt wordt op kerkelijke troost, stabi-
lisering en geborgenheid is op zich wel legitiem maar wordt dáár niet geïnterpre-
teerd als een schreeuw om bevrijding.

Die Kirche hat sich der Tatsache, daß sie nicht die Avantgarde der Gesellschaft, son-
dern das Ensemble der Fußkranken, der Opfer der Zeit128 ist, nicht zu schämen, son-
dern eben diese Stabilisierungs- und Kompensationsbedürfnisse als eine unausweich-
liche Platzanweisung für volkskirchlichen Dienst zu akzeptieren (...) in jeder Frau, in
jedem alten Mensch, in jedem Kind, in jedem früstrierten Kleinbürger, in jedem psy-
chosozial Erkrankten oder Halbkranken begegnet der Kirche eben auch und ebenso
unausweichlich ein Anspruch auf Befreiung.129

Omdat de kerk grotendeels bestaat uit deze ‘Opfer der Zeit’, zou ze volgens Lange
een ‘toekomstgerichte moraal’ moeten ontwikkelen, waardoor de tegenspraak van
Jezus tegen het heersende kartel geactualiseerd en mensen bevrijd zouden kunnen
worden. Maar de speelruimte hiervoor blijkt te klein en gaat verloren in de identifi-
catie van de religie met bepaalde dominante maatschappelijke belangen. Deze ont-
wikkeling wordt nog versterkt door het feit dat religie in het algemeen een zekere
tendentie vertoont, welke niet de volwassenheid maar juist de infantiliteit bevor-
dert.130 Religie refereert in haar taal, denkstructuren, en voorgeschreven gedrags-
vormen aan de vroegste ervaringen van de ontogenese, met name aan de relatie met
de vader- en moederfiguur.

Lange komt tot de conclusie dat de ambivalentie waarin de samenleving en het
individu gevangen zitten, doorwerkt tot in de gewetensvorming van de kerk. De
moraal is niet (meer) een instrument van het christelijk geloof, dat, georiënteerd op
de toekomst, bevrijding en emancipatie bewerkt; nee, de christelijke religie is in-
strument geworden in dienst van de heersende moraal. En het is de tragiek van de


126 LB16, 55.
127 LB17, 209.
128 Het ‘Ensemble der Opfer der Zeit’ is een bij Lange veel voorkomende verzamelterm. Zie vdLaan

1989, 57 n. 57, die wijst op de verschillende vindplaatsen in LB2 (EEL4).
129 LB29 (EEL1), 187v.
130 Lange neemt hier de opvattingen van J. Scharfenberg over. Zie LB13 (EEL1), 136vv.
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kerk dat ze het verlangen naar geborgenheid en troost in zekere zin wel beantwoordt,
maar niet interpreteert als een roep om bevrijding, bevrijding uit de gevangenschap
van het bestaande. In feite schrikt ook de kerk terug voor het toekomstige, en wei-
gert om zo borg te staan voor de wereld.

8.2.3 Voorlopige balans

In het voorgaande hebben we proberen weer te geven hoe Lange tegen de empiri-
sche werkelijkheid van kerk en wereld aankijkt. Voordat we laten zien dat deze
waarneming zal leiden tot de centrale vraag naar een dieper gelegen eenheid, maken
we eerst een voorlopige balans op.

In een artikel over de ‘huidige situatie van de oecumenische beweging’,131 stelt
Lange dat mensheid en christenheid in de stroom van de ene wereldgeschiedenis
meegesleurd worden, maar dat het de kerken niet lukt om het eigen parochialisme en
particularisme te overwinnen.

Erfahren wird: Christenheit und Menschheit sind tausendfach zerspalten. Aber die
Risse und Konflikte verlaufen anders, als die kontroverstheologischen Rituale und die
herkömmlichen Versöhnungsformeln es vorsehen. (...) Erfahren wird: Christenheit
und Menschheit sind bedroht auf Leben und Tod. Aber die Ausmaße dieser Drohung -
Genocide, Waffen, Welthunger, Weltbürgerkriege, Weltbildingskatastrophe, Umwelt-
zerstörung, Verlust des ‘humanum’ zwischen totaler Technologie und moralischer
Orientierungslosigkeit - entziehen sich beharrlich den herkömmlichen Deutungen,
Protesten, Tröstungen und Weisungen der christlichen Verkündigung. (...) Erfahren
wird: Christenheit und Menschheit müssen sich emanzipieren. (...). Nötig wäre ein
Bündnis oder doch ein konstruktiver Dialog des Christentums mit allen Kräften der
Aufklärung und der Auflehnung gegen die unheilige Herrschaft des Menschen über
den Menschen mit Hilfe der Götzen und Vorurteile.132

Nodig is een uitbreken van de kerk uit de parochiale symbiose, maar wat gebeurd is,
de kerk zoekt naar handhaving van het bestaande. Lange concludeert: ‘Christen
leben mit einem parochialen Gewissen in einer universalen Welt.’133

Niet bij de tijd
In feite deelt de kerk in de grote vluchtbeweging van de mens voor de wereld; ze
tracht haar verantwoordelijkheid voor de toekomst te ontlopen. De mechanismen die
globalisering en groeiende wederzijdse afhankelijkheid bevorderen, die mens en
wereld ten dode toe bedreigen, krijgen mede daardoor vrij spel. Als deel van een
onderdeel van de leefwereld van mensen rest haar nog de functie van hoedster van
de bestaande moraal. Tegenover de agressie van de homo faber, de verlichte zelfbe-
wuste mens wist ze nog te spreken van de rechtvaardiging van de goddeloze. Tegen-
over Sisyphus, die leefde van zijn prestaties, verkondigde ze een leven uit genade.


131 Het artikel ‘Das ökumenische Unbehagen’ (LB10, EEL2, 299vv.) draagt als ondertitel: ‘Notizen zur

gegenwärtigen Situation der ökumenische Bewegung.’
132 A.a., 301v.
133 A.a., 303.



184

Maar wat is haar boodschap in een wereld die gedomineerd wordt door de cultuur
van het zwijgen? Wat is haar betekenis voor de mens die zich, door de macht van de
rijken of door de invloed van de vrijetijdscultuur, afsluit van zijn toekomst? Kan de
kerk nog bij de wereld, dat is, bij de tijd gebracht worden? Weet ze de ambivalente
verlangens van de moderne mens naar geborgenheid en vrijheid, stabiliteit en eman-
cipatie in een dialectisch, op de toekomst gericht en oecumenisch leerproces om te
zetten?

Beslissend voor het antwoord op al deze vragen is volgens Lange de mate waarin
men bereid en in staat is om tijdgenoot te zijn.134 Het gaat hier om het probleem van
de synchronisatie van het christendom met de ontwikkelingen van de wereldge-
schiedenis. De scheidslijnen die christenen verdeeld houden worden al lang niet
meer bepaald door confessionele verschillen, maar vooral door de vraag of men
denkt en theologiseert vanuit een modern of premodern standpunt. Met andere
woorden of men bij het bepalen van een toekomststrategie de parochiale symbiose
als uitgangspunt neemt of de complexe sociale werkelijkheid waarin men leeft.

Taalnood
Ook de woorden uit de taalschat van de christelijke traditie lijken tekort te schieten
om de historisch-maatschappelijke context van de moderne mens te plaatsen in een
nieuw en bevrijdend toekomstperspectief. In aansluiting op Bonhoeffer135 heeft
Lange het over een hermeneutische crisis die zich vooral als communicatiecrisis
openbaart. Wat ontbreekt is het ‘noodzakelijke woord’. En toch is het menselijk
leven, in het klein en in het groot, op dit noodzakelijke woord aangewezen:

(...) das Wort das die Wende bringt, den Bann bricht, die Zukunft eröffnet, den Auf-
trag des Menschen erneuert und die Welt verändert. Es scheint, als habe die Kirche,
was diese notwendigen Worte anlangt, die Sprache verloren. Die Worte die sie weiß,
verändern die Welt nicht. Und die Worte die die Welt verändern, weiß sie nicht.136

Theologische duiding: aanvechting
In de analyse die Lange maakt van wereld en kerk klinkt telkens de vraag naar God
op. Ze wordt gesteld als een vraag naar heelheid achter de veelheid en de complexi-
teit van deze wereld en blijft ook werkelijk een vraag, in die zin dat ze door Lange
niet op voorhand als theologische vooronderstelling gehanteerd, niet als konijn uit
de theologische hoge hoed getoverd wordt. Men zou het ook zo kunnen zeggen: de
analyse van wereld en kerk is het uitgangspunt, maar waar het op uitloopt is de


134 Vgl. bijv. LB17 (Utopie), 21 en 56, toegespitst op de rol van de predikant: LB25 (EEL3), 156v.
135 Zie LB5 (EEL2), 55.
136 LB2 (EEL4), 198, vgl. ook LB24, 169v.: ‘Als durch Sprachverlust der Kirche in die Enge getriebene

und durch ganz tiefreichende Veränderungen im Weltverhältnis und im Selbstverständnis der Zeit-
genossen herausgeforderte Christen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts scheinen wir zu einem
Verhalten genötigt, das zwar durchaus auch im klassischen Deutemuster Anfechtung und Glauben
oder Anfechtung und Verzweiflung unterzubringen ist, das aber zunächst mindestens anders inter-
pretiert werden muß, nämlich in der Dialektik von Bewahrung und Innovation, Durchhalten der
Kontinuität und verantwortlicher Veränderung.’ We zien hier dat de religieuze taal dezelfde dubbel-
functie zou moeten hebben als die welke de christelijke religie oorspronkelijk had: stabilisering én
verandering, bevestiging én emancipatie.
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vraag, die in de psalmen al spottend door de goddelozen werd gesteld: ‘Waar is uw
God?’137 Wereld en kerk worden empirisch benaderd en beschreven, maar vanuit
deze beschrijving dringt zich voor Lange een uitdaging op (‘Herausforderung’) om
de vraag naar God te stellen.138 Inhoudelijk benoemt Lange deze uitdaging met het
begrip ‘aanvechting’.139

De centrale vraag die zich aan het slot van deze voorlopige balans aan ons op-
dringt is: hoe kan het protest van Jezus tegen de zelfvernietiging van de mens geac-
tualiseerd worden binnen de context van de moderne samenleving? Hoe kan de
transcendente en transcenderende ervaring opgedaan worden waardoor God zó
ervaren wordt, dat niet alleen het bestaande bevestigd, maar vooral ook het toekom-
stige geopend wordt? Met andere woorden: het gaat om de ervaring van God na de
dood van God, de geloofservaring na het afsterven van de religie.140 En daarin gaat


137 LB2 (EEL4), 153.
138 LB29 (EEL1), 195: ‘Der Mensch hat sein Leben im Prozess von “challenge and response”. “Chal-

lenge” enthält aber immer ein Moment der Krise, der Anfechtung, der Erprobung und Gefährdung.’
Vgl. ook LB24 (EEL3), 167vv.

139 De praktisch theoloog Van der Laan schrijft in zijn dissertatie - vdLaan 1989, 81vv. - dat hij het
begrip ‘Anfechtung’ is gaan zien als de kern van de homiletische theorie van Lange. In het gebruik
van de term onderscheidt hij vervolgens zeven verschillende lagen, a.w. 82vv. Wij geven hieronder
deze indeling enigszins verkort weer:
- De situatie van aanvechting heeft betrekking op de werkelijkheid zelf. De mens wordt voortdu-

rend geconfronteerd, lokaal en wereldwijd, met de hopeloosheid en onveranderlijkheid van het
bestaande, van deze wereld.

- Daarom kan men van deze wereld ook zeggen dat ze tegen God spreekt, tegen zijn liefde en
betrouwbaarheid.

- Dit heeft ook grote gevolgen voor de manier waarop de hedendaagse mens in de wereld staat.
Sinds de Verlichting is men geplaatst voor het probleem van het niet ervaarbaar zijn van God.
Het is een wereld ‘in der - und das ist der Kern der Anfechtung - Gott selbst gegen Gott spricht,
indem er schweigt’ (LB24 (EEL3), 168).

- De taal van de feiten, maakt de moderne mens monddood, hij resigneert. In dit zwijgen van de
mens, in zijn cultuur van het zwijgen, spreekt hij zelf ook tegen God. Met andere woorden: hij
bevindt zich in een situatie waaraan God zich onttrokken lijkt te hebben.

- Dat is ook de context van de mens die op zondag in de kerk zit. Want in haar samenkomsten
heeft de kerk te maken met ‘Blessierten, mit Beunruhigten, mit radikal Angefochtenen (...) Sie
hat es mit “Sündern” zu tun. Mit solchen, die durch die Wirklichkeit ihres Lebens in die Enge
des Versagens, des Scheiterns, des Zweifels, des Leidens getrieben sind’ (LB2 (EEL4), 210v.).

- ‘In zekere zin’ zo concludeert Van der Laan ‘trekt de werkelijkheid van alledag zich dus samen
in de kerkdienst.’ In de eredienst concentreert zich de aanvechting van alledag, daar wordt de
vraag levensgroot wat de boodschap van het evangelie is. In hoeverre is de kerk nog een
‘Sprachschule für die Freiheit’? Is de taalnood van de wereld ook haar nood?

- Deze concentratie verdicht zich dan ook nog eens in de persoon van de predikant. In de mate
waarin hij deel heeft aan de aanvechting van de mensen zal hij ook zelf die aanvechting ervaren.

Mogelijk vormt het begrip ‘Anfechtung’ de kern van de homiletische theorie van Lange, zoals Van
der Laan betoogt. Wij zijn echter van mening dat voor het ontwerp van Lange in z’n totaliteit de
term ‘Bürge’ of ‘Bürgschaft’ bepalend is voor de grondstructuur. Dit in aansluiting op Neven ( zie
Neven 1982, 205vv.). Het dilemma dat Van der Laan bespreekt op p. 89 van zijn dissertatie - éérst
inzetten bij ‘Anfechtung’ of bij ‘Verheißung’, bij ‘wet’ of ‘evangelie’ - zou juist overwonnen kun-
nen worden wanneer ingezet wordt bij de term ‘Bürge’ of ‘Bürgschaft’. Het borg-zijn verbindt aan-
vechting en belofte, wet en evangelie, schuld en vergeving, op een dynamische wijze. Vanuit het
borg-zijn kan de werkelijkheid gezien worden in het licht van de belofte, en vanuit het borg-zijn
kunnen bepaalde ervaringen en empirische waarnemingen gekarakteriseerd worden met de term
‘aanvechting’. Het lijkt alsof Van der Laan verderop in zijn dissertatie en ook in latere publicaties in
de richting van deze opvatting is opgeschoven. Vgl. bijv. vdLaan 1992, m.n. p. 33.

140 Zie Neven 1982, 203.
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wereldsamenleving. Deze laten zich volgens hem in één grondstructuur samenvat-
ten. Deze wordt zichtbaar in een bepaalde vorm van economische ruil, waarbij het
voor de totstandkoming van de transactie noodzakelijk is dat de één borg144 gaat
staan voor de ander. De borg maakt, met zijn persoonlijke aansprakelijkheid voor de
kredietwaardigheid van iemand anders, het tot stand komen van een zakelijke over-
eenkomst mogelijk. Deze transigerende werking van het borg-staan en het borg-zijn
is volgens Lange onmisbaar voor alle vormen van menselijke communicatie en alle
vormen van menselijk samenleven. ‘Alles menschliche Leben lebt von der Bürg-
schaft anderen Lebens, lebt auf die Bürgschaft anderen Lebens hin. Bürgschaft ist
das Geheimnis jeder Tradition und jeder Erneuerungsbewegung, jedes Erziehungs-
und jedes Emanzipationsvorgangs.’145

Door het borg-zijn wordt dus niet alleen het bestaande, de traditie gedragen,
maar ook de vernieuwing van de traditie. Wanneer iemand borg staat voor een be-
loftevolle toekomst dan veranderen ook de mogelijkheden van de opvoeding. Het
gaat er dan niet om mensen te dresseren, zodat ze het juk van het bestaande geduldig
dragen. Opvoeding betekent dan: de weg openen naar emancipatie en bevrijding.
Kortom de tegenstrijdige behoeften van de mens, naar geborgenheid én bevrijding,
bevestiging én emancipatie, kunnen in een dialectisch proces op elkaar betrokken en
vruchtbaar gemaakt worden als men er vanuit mag gaan dat er een ander is die borg
staat, een ander die daarvoor ruimte maakt.

Premoderne en moderne motieven
Maar waarom zou de mens borg gaan staan voor een ander? Lange signaleert hier
een dilemma van de moderne samenleving:146 enerzijds kan ze niet voortbestaan als
er geen mensen zijn die dienstbaar zijn, zonder daar een concrete, financiële belo-
ning voor te krijgen. Anderzijds lijkt het onmogelijk dat ze mensen met deze bereid-
heid zelf voort zal kunnen brengen. Want het is een simpele grondregel van diezelf-
de maatschappij dat moeite en beloning, prestatie en vergoeding, bij elkaar horen. In
de premoderne samenleving, die gekenmerkt werd door een religieus, metafysisch
wereldbeeld, werd men door het vooruitzicht van een ‘eeuwig, hemels loon’ gemo-
tiveerd om zich belangeloos in te zetten voor anderen.147 In de moderne samenleving
ontbreekt deze motivatie. Het is echter, aldus Lange, ook een gegeven van het men-
selijk bestaan dat wij aangewezen zijn op de dienstbaarheid van de ander. Ieder kind


144 De term ‘borg’ wordt niet alleen gebruikt in verband met kredietwaardigheid, maar is ook een ‘eind

touw of een ketting dienend, om het loswerken, uitschieten of verliezen van enig deel te beletten’
(van Dale 1995, 439); het is bovendien - in de betekenis van ‘burcht’ - een ‘toevluchtsoord’ een
‘versterkte veste’. Het lijkt goed mogelijk om deze beide betekenissen ook aan dit sleutelbegrip toe
te kennen, op de manier zoals deze door Lange gebruikt wordt. Door de borg wordt de veelheid, de
pluraliteit in een bepaald verband bijeen gehouden. De borg biedt ook een schuilplaats, een plek om
te staan, d.w.z. geborgenheid. Mede op grond van de biografie van Lange mogen we aannemen dat
dit woord ook die betekenis voor hem had.

145 LB17 (Utopie), 220.
146 Zie LB16 (NTG), 61v.
147 Lange merkt daarbij op: ‘Ähnliche Traditionen gibt es nicht nur auf dem Boden des Christentums,

sondern zum Beispiel auch in der Arbeiterbewegung mit der kommunistischen Moral als ihrer höch-
sten Ausdrucksform. Es gibt sie in den Frauenbildern fast aller Kulturen der Erde. Aber alle diese
Bewegungen und Traditionen sind heute Geschichte’ (a.a., 62).
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ervaart immers al dat het leven niet anders ontvangen kan worden dan ten koste van
de moeder, die het de vrijheid schenkt. De prijs voor het leven moet betaald worden.

‘Ich kann ja entweder frei sein, indem ich meinen Nächsten unfrei mache, oder ich
kann ihm helfen, frei zu sein, indem ich ihm diene, ihm neue Freiheit schenke. Hier
gilt entweder die Regel ‘mors tua vita mea’ (Dein Tod ist mein Leben) oder es gilt die
Regel ‘mors mea vita tua’ (Mein Tod ist dein Leben).’148

Ook in de Moderne Tijd heeft het borg-staan zijn prijs, aldus Lange. Wie nu borg
durft gaan staan voor een ander ontvangt misschien niet het oude godsloon, maar
wel een ander geseculariseerd, immaterieel loon: ‘toekomst, ontwikkeling, humani-
sering, bevrijding’.149

Christologie
De weg die Jezus gegaan is laat zich typeren door deze op de toekomst gerichte
keuze die het leven voor anderen mogelijk maakt: mors mea vita tua. Mijn dood
jouw leven.150 De levenspraxis van Jezus wordt door Lange verbonden met de me-
chanismen en structuren van de moderne samenleving. Hij doet dit zó dat het borg-
zijn van Jezus in feite de grondstructuur bepaalt van een strategie die de eenheid van
de mensheid naderbij kan brengen. In en met de voorbeeldige keuze van Jezus is aan
de mens de mogelijkheid en de vrijheid geschonken om te kiezen voor de toekomst,
om te kiezen voor de ander, om te kiezen voor de vrede, om zelf borg te gaan staan
voor de oecumenische utopie.

Het geheim achter de keuze van Jezus, het antwoord op de vraag waarom Hij
borg is gaan staan, moet volgens Lange niet gezocht worden in de persoon van Jezus
zelf. Want net als Jona was Hij ‘ganz und gar angewiesen auf die Be-Glaubigung
durch Gott’.151 Dat wil zeggen: Jezus is zijn weg gegaan in het vertrouwen dat Gods
heerschappij aan het licht zal komen in de harten van de mensen. In dit geloof is
Jezus de wereld tegemoet getreden. Hoewel er in de wereld veel is dat tégen God
spreekt, en tégen Zijn boodschap, is Jezus daar rond gegaan alsof hij in het huis van
Zijn Vader is: ’Glaubend traut er dieser Welt Gott zu und Gott diese Welt, wie sie
ist.’152 Daarom is hij onvoorwaardelijk beschikbaar voor deze wereld en levert zich
daaraan met hart en ziel uit; omdat hij haar ziet in het licht van de belofte.153 Het
geheim achter Jezus van Nazareth is dus zijn geloof, en zijn in dit geloof uitgeleverd
zijn aan God; Jezus kan zichzelf niet legitimeren, de legitimatie moet van God ko-
men. En zo moet, volgens Lange, ook het sterven van Jezus begrepen worden. Het is
niet een sterven in godsvertrouwen maar een sterven aan godsvertrouwen. Want met


148 Ibidem.
149 Ibidem.
150 Zie Neven a.a., 206 die verwijst naar Predigtstudien II/2, 27.
151 LB2 (EEL4), 80.
152 A.w., 81.
153 Ibidem: ‘Und daß heißt, er gibt sich für die Menschen her, die ihm begegnen, wie sie auch sind und

wer sie auch sind. Er geht ganz aus sich heraus, kommt ihnen ganz entgegen, wird ihr ‘Nächster’.
Und zwar nicht in bitterer Solidarität, sondern in der Erwartung, daß er mit diesen Menschen und sie
mit ihm jetzt und hier im Anbruch des Kommenden stehen.’
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het sterven van Jezus lijkt ook zijn toekomstverwachting, zijn vertrouwen ten onder
te zullen gaan.

‘In der Krise ist er (Jezus, fap), ohne jeden Schutz, ohne jede Sicherung, ohne jede
Möglichkeit, sich selbst ein Bild von seiner Zukunft zu machen, mit Gott allein. Und
seine letzte Anfechtung, wie die Evangelien sie zu erkennen geben, ist eben die, daß
er nicht nur mit Gott, sondern von Gott allein gelassen zu sein scheint.’154

Maar: ‘Die Antwort auf die Frage, die der Tod Jesu stellt, heißt Ostern.’155 Met
Pasen blijkt dat Jezus ook werkelijk de borg is die Hij volgens de evangelische
overlevering tot aan zijn executie was. Met Pasen opent zich echter nog een extra
dimensie. Want door de opstanding van Jezus krijgt, aldus Lange, zijn borg-zijn
universele betekenis. De ogenschijnlijke zelfrelativering van Jezus, de relativering
van zijn persoon en werk tot in de dood, in afhankelijkheid van God en wereld,
wordt door Hem volgehouden tot aan het kruis. Maar in en door Zijn opstanding kan
Hij trait d’union zijn, het verbindend element: tussen God en wereld, tussen de
mensen onderling en de contexten waarbinnen mensen leven, tussen heden en toe-
komst. Daarom kan Lange stellen dat de belangrijkste betekenis van de wereldzen-
ding niet is dat steeds meer mensen bereikt zijn met de verkondiging van het evan-
gelie, maar dat in en door deze mensen de wereldgeschiedenis fundamenteel veran-
derd is.

Met andere woorden: het borg-zijn van Jezus verwezenlijkt universeel geldige
werkelijkheid. ‘Daß der Auferstandene wieder mit den Seinen spricht und für sie da
ist, ist darum ein Zeichen dafür, daß Jesus den Seinen in Wirklichkeit wiederge-
schenkt ist.’156 Deze werkelijkheid staat niet los van deze wereld, maar breekt baan
in de alledaagse werkelijkheid van mensen,157 in hun woorden en daden.158 ‘Het
Woord is vlees geworden’ - deze sleutelzin van het Johannesevangelie - geeft pre-
cies aan waar het om gaat. Het ‘Woord’ is de manier waarop God werkt en schept,
zich mededeelt en doorzet. Het ‘vlees’ is: ‘positiv und negativ - die Wirklichkeit
unseres geschichtlichen Daseins’.159

Het vleesgeworden woord van God breekt door in de geschiedenis van mensen.
Deze doorbraak is een tegendraads proces, een eschatologische beweging160 waar-
langs zich de Godsheerschappij doorzet. Met het woordje ‘proces’ bedoelt Lange
niet een continue ontwikkeling, maar: ‘Wie es die Gleichnisse schildern, als ein
Anbrechen des Großen im Kleinsten, des Letzten im Gegenwärtigen, des alle Zeit
Vollendenden im Augenblick, als die Gegenwart der Ernte in der Saat.’161 Ook bij

154 LB2, 87.
155 A.w., 89.
156 A.w., 94 (cursief van Lange, fap).
157 Zie a.w., 15: ‘In Jesus hat Gott Raum und Zeit, Hand und Fuß im Alltag unseres Daseins und für den

Alltag unseres Daseins.’
158 A.w., 95: ‘Sie (deze werkelijkheid, fap) bekommt Macht über Menschen, über ihre Worte, ihre

Taten, ihr ganzes Dasein. Sie schließt sie zusammen in der neuen, alle Grenzen sprengende Gemein-
schaft der Gemeinde und entsendet diese Gemeinde in ihre Mission an die Welt.’

159 A.w., 15.
160 Zie a.w., 78 en 108.
161 A.w., 78.
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de beschrijving van dit eschatologisch perspectief benadrukt Lange de afhankelijk-
heid van Jezus van God. Het is niet Jezus zelf die de Godsheerschappij brengt. Lan-
ge citeert hier G. Gloege: ‘Genau genommen (…) nicht Jesus bringt die Gottesherr-
schaft, die Gottesherrschaft bringt ihn.’162

Kerk en zending
In de missionaire beweging van de gemeente in de wereld wordt het borg-zijn van
Christus waargenomen. De gemeente kan dus niet uit zichzelf deze functie vervul-
len, kan niet uit zichzelf borg staan. Afgaande op het borg-zijn van Jezus beginnen
mensen te geloven ‘etsi Deus daretur’.163 En alleen vertrouwend op die borg kan
men tot een levenspraktijk komen waarin en waardoor God zich laat kennen. In
zekere zin fungeert ook de wereld als borg voor de betrouwbaarheid van God, want
het geloof is aangewezen op het doorbreken van de waarheid van God in de werke-
lijkheid van alledag. ‘Bürgschaft ist mithin das Instrumentarium der Präsenz Gottes
in seiner Welt.’164 Daarom moet het christendom ook sociaal gestalte aannemen,
ruimte innemen, maatschappelijk concreet worden.165 Want iedere vernieuwingsbe-
weging, iedere vorm van emancipatie, is op het borg-staan van anderen aangewezen,
dat wil zeggen: op een concrete levenspraktijk waarin ruimte gemaakt wordt voor
een ander. ‘Kirche ist das Ensemble der Bürgschaftsverhältnisse, in denen die Le-
benspraxis des Glaubens eröffnet ist und tradiert werden kann.’166 Zoals Christus in
Zijn borg-zijn aangewezen is op God en op Zijn bevestiging, zo is de gemeente in
haar borg-zijn voor de wereld aangewezen op Christus en Zijn heerschapppij. G.W.
Neven vat de gedachtegang van Lange op dit punt als volgt samen: ‘Dat Jezus, ver-
stomd aan het kruis, thans spreekt is de basis van alle christelijk spreken nu.’167

Deze keten van borgstellingen gaat ook verder in de beschrijving van wat zending is
of zou moeten zijn:

‘Mission ist (...) einfach ein Namen für das Wesen des Glaubens. Der Glaube hat die
Mission, Glaube zu bleiben, sich der Verheißung, von der er lebt, ganz und immer neu
anzuvertrauen, wo und wie er auch herausgefordert ist. Also auch im Blick auf die
Welt, in der er lebt. Der Glaube macht die Welt nicht verheißungsvoll. Er verwirklicht
die Verheißung nicht. Er glaubt. Und darum kommt er der Welt im Vertrauen auf die
Verheißung entgegen, besser, er kommt der Verheißung im Blick auf die Welt nach.
Und so zieht er die Welt, entweder als in der Verheißung sich fügende oder Wider-
stand leistende, in die Geschichte der Verheißung hinein.’168


162 A.w., 79.
163 LB17 (Utopie), 220.
164 LB17 (Utopie), 221.
165 Zie bijv. LB2, 118: ‘Der Gottesdienst der Kirche ist also die Weise, wie der Glaube bei der Realität

festgehalten wird.’ Zie ook de wijze waarop Lange spreekt over de werkelijkheid (‘Wirklichkeit’)
van de aanbrekende Godsheerschappij. a.w., 94v.

166 LB17 (Utopie), 220.
167 Neven a.a., 209v.
168 LB2, 117v. (cursief van Lange, fap).
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Wereld en belofte
Op grond van het borg-zijn van Jezus komt in de wereld de belofte aan het licht.
‘Jesus ist ja der Mensch, der in seinem ‘Jetzt!’ Gott und die Wirklichkeit miteinan-
der versprochen hat: In der Realität ist Gott im Kommen. Dafür verbürgt er sich und
darin wird er beglaubigt.’ Vasthouden aan de belofte betekent dan ook vasthouden
aan het bijbels getuigenis enerzijds en anderzijds midden in de werkelijkheid blijven
staan. Het betekent communicatie op gang brengen, dat wil zeggen, zelf borg gaan
staan voor de werkelijkheid die in Christus aan het licht gekomen is. Want:

Die Welt ist in Christus mit Gott versprochen. Die Welt hat Verheißung. In und mit
der Welt will Gott zur Herrschaft und zur Vollendung kommen. Ist die Christusver-
heißung die endgültige Verheißung, dann ist sie die überall und jederzeit gültige, das
heißt auf die Vollendung hin wirksame Verheißung. Indem der Glaube sich dieser
Verheißung anvertraut, und das heißt ja ganz einfach, indem der Glaube in diesem
Sinne glaubt, ist er missionarisch.169

Het is opvallend dat Lange hier in zijn theorievorming uitgaat van een dynamisch op
elkaar betrokken zijn van ruimte en tijd. Het ‘overschot aan belofte’,170 moet gestalte
krijgen binnen sociale relaties. Tijd en ruimte staan telkens opnieuw direct in relatie
tot de belofte.171 De tijd van het oude verbond en de tijd van de profeten werden nog
gekenmerkt door ‘alleen’ de toekomstverwachting. Maar sinds Johannes de Doper
lopen toekomst en heden op een bijzondere manier door elkaar. Johannes zelf be-
hoort al tot een nieuwe ‘tijdruimte’, de tijdruimte van een ‘merkwürdig umstrittenen
und gefährdeten Gegenwart des Gottesreiches’.172 Deze tegenwoordigheid van Gods
heerschappij breekt in de verkondiging van Jezus definitief door. De toekomst dringt
binnen in het heden, het Rijk in de wereld:

Jesus redet vom gegenwärtigen Anbruch der Gottesherrschaft so deutlich daß man
von ‘verwirklichter Eschatologie’ gesprochen hat, - man könnte verdeutschen: Durch-
bruch des Endgültigen -, um die Predigt Jesu zu kennzeichnen. Das Jetzt regiert. (...)
Gegenwart und Zukunft - das Oszillierende in der Rede Jesu vom Gottesreich ist of-
fenbar ein wesentliches Merkmal seiner Botschaft. Es kennzeichnet die Spannung, in
der sich der Glaube entzündet, der das Kommende liebend vorwegnimmt und dadurch
geschehen läßt.173

Op deze manier staat de wereld, zowel in de ruimte als in de tijd, in onmiddellijke
relatie tot de belofte.174 De tijd opent als het ware de ruimte voor het Godsrijk en in

169 LB7, 117 (cursief van Lange, fap).
170 Zie a.w., 106.
171 Zie bijv. a.w., 108: ‘Für Menschen, über die das Christuswort Macht gewinnt, ist eben damit die

Wirklichkeit selbst voller Verheißung, und sie sind frei, sie sind aber auch gebunden, sich in der
Wirklichkeit der Dinge, der Menschen und der Sachverhalte ihrer Umwelt in Liebe und Hoffnung
anzunehmen, mit ihnen umzugehen im Licht ihrer gewissen Zukunft bei Gott.’

172 Zie a.w., 71.
173 A.w., 72v.
174 A.w., 180v.: ‘Christus ist der Mensch, der für Gott spricht, im Doppelsinn des Wortes. Darin hat er

selbst seinen Auftrag gesehen: für Gott zu sprechen, Zeuge des biblischen Gottes zu sein, Zeuge sei-
ner endgültigen, auf das Ende hin gültigen und Vollendung anstiftenden Herrschaft in der Wirklich-
keit dieser Welt und über die Wirklichkeit dieser Welt. Und als der Mensch der in seinem Wort und
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de ruimtelijke werkelijkheid worden de tekenen van wat komen gaat ook daadwer-
kelijk zichtbaar gemaakt. Door het borg-zijn van Jezus en het borg-zijn van de ge-
meente wordt deze nieuwe werkelijkheid mogelijk. Lange spreekt ook wel over de
‘meerwaarde van de belofte’.175 Deze meerwaarde vertegenwoordigt een surplus in
de tijd, dat wil zeggen: deze belofte gaat niet óp in haar historische vervullingen.176

Maar ook in ruimtelijke zin maakt ze dat de wereld een toegevoegde waarde krijgt.
Want de wereld mag, in het licht van de belofte, gezien worden als ‘Schauplatz der
sich durchbrechenden Treue Gottes’.177

8.4 STRATEGIE

Uit wat hierboven besproken is kan worden afgeleid dat de wereld in het ontwerp
van Lange een centrale betekenis heeft. De uiterste consequentie van het borg-zijn
van Jezus Christus is immers, dat de wereld zélf borg staat voor het doorbreken van
Gods heerschappij. De wereld zélf is vol van de belofte, en de gelovige moet in de
wereld, bij de werkelijkheid blijven om de onmiddellijke relatie tot de belofte te
kunnen ervaren en bewaren. Deze opvatting van Lange ligt in het verlengde van het
missionary structure-paradigma zoals dat in de jaren zestig ontwikkeld werd.178 De
kerk is niet langer vanzelfsprekend vertegenwoordigster van God in de wereld, en in
die zin is zij ook niet het subject van haar zending. Geloof en godsdienst kunnen ook
niet in een afgesloten ruimte en in archaïsche vormen beleefd worden, los van de
wereld en de wereldgeschiedenis. De kerk is geroepen om borg te staan voor de
heerschappij van God in deze wereld. Dit doet zij door de tekenen van de belofte in
de wereld aan te wijzen, ja door bij de belofte te blijven179 midden in een wereld die
vaak tegen God lijkt te getuigen. Het gaat hier in feite - zoals Van der Laan heeft
aangetoond180 - om het voltrekken van een hermeneutisch proces waardoor de over-
levering aangaande Jezus Christus opnieuw vloeibaar gemaakt wordt, met het oog
op de wereld, in het licht van de belofte. En dit hermeneutisch proces moet gestalte
krijgen in een oecumenische strategie van kerkelijk handelen. Deze strategie willen
we nu nader onderzoeken.

Oecumene en uitdaging
Een kerkelijke strategie kan volgens Lange alleen ontwikkeld worden in een oecu-
menisch kader, want juist de oecumenische beweging vertegenwoordigt voor hem
                                                                                                                                       

seinem Werk, in seinem Leben und Sterben ganz und gar für Gott spricht, wird er im Ostergesche-
hen beglaubigt.’ (cursief van Lange) ‘Nicht irgendwann, vor langer Zeit, nicht irgendwo, weit weg
von mir, sondern jetzt und hier. Ostern ist jetzt und hier.’ (cursief van mij, fap).

175 Zie voor de manier waarop Lange dit begrip gebruikt: vdLaan 1989, 93vv. T.a.v. het met ‘Mehr-
wehrt’ samenhangende begrip ‘Überschuß’ verwijst Lange zelf ook naar K.H. Miskotte; LB2, 106.
Vgl. vdLaan a.w., 93 n. 36.

176 LB7, 108: ‘Gerade weil die Christußverheißung die endgültige Verheißung ist, hat sie fur den
Glauben ihre tägliche Erfüllungen. Sie selbst aber bleibt ihren Erfüllungen immer voraus.’

177 A.w., 145.
178 Zie Orth 1994, 52.
179 Zie vdLaan a.w., 97v.
180 Ibidem.
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‘de geanticipeerde toekomst van de christenheid’.181 In een beschrijving van ‘de
anatomie van de oecumenische consensus’,182 plaatst Lange het ontstaan van deze
beweging tegen de achtergrond van de postkoloniale en postmissionaire tijd aan het
begin van de twintigste eeuw.

‘Die ursprungliche Universalität des Christentums mußte in den partikularen Chris-
tentümern wieder zur Geltung kommen. Denn nur so war wirkliche Indigenisation,
volle Einwürzelung des Christentums in alle Weltgegenden, Weltsprachen und Welt-
kulturen zu erzielen. Nur so wurde Evangelisation von Imperialismus unterscheid-
bar.’183

Bovendien was in deze periode in de westerse wereld ook een einde gekomen aan de
parochiale symbiose van kerk en wereld; het secularisatieproces deed ook daar de
vraag naar een nieuwe, op de toekomst georiënteerde eenheid opkomen.184

Lange gebruikt in verband met al deze ontwikkelingen opnieuw het woord ‘uit-
daging’.185 Ditmaal echter niet in verband met de vraag naar God vanuit de ervaring
van Gods afwezigheid, maar nu heel anders, met het oog op de wereld en in het licht
van de belofte. Lange noemt de term uitdaging één van de ‘toverwoorden’ van de
oecumenische beweging want de dubbele interpretatie van het woord geeft precies
aan waar het in de oecumenische beweging om gaat: ‘To turn stumbling blocks into
stepping stones.’ (John Mott) In het woord ‘uitdaging’ wordt uitgesproken dat er een
godservaring mogelijk is na de dood van God, dat de belofte oplicht in de hopeloos-
heid. De wereld is niet alleen - zoals we eerder opmerkten - een open vraag naar de
belofte, maar draagt die belofte als het ware ook in zich.

Op grond van deze uitdaging is kerkelijke strategie niet langer een construeren,
een in elkaar passen van verschillende vormen van kerkelijk werk, niet ‘redigeren’,
maar anticiperen op de belofte, die reeds waargenomen kan worden in de wereld.
Een kerkelijke strategie moet daarom, volgens Lange, niet in de eerste plaats gericht
zijn op menselijke activiteit, maar op het zichtbaar maken van wat er reeds is in het
licht van de belofte. Ook hierin staat het borg-zijn en borg-staan centraal. Lange
formuleert het aldus:

‘Kirche ist Bürgschaft für den Bürgen Gottes, auf den hin der Glaube glaubt. In ihr
bürgt der einzelne Glaubende mit sich selbst der ganzen Gemeinde und die Gemeinde
mit sich selbst dem einzelnen Glaubenden für die Vertrauenswürdigkeit Gottes. (...)
Vor allem ist die Kirche selbst in Wort, Tat und Kirchengestalt die Bürgschaft des
Glaubens für die Umwelt.’186

Nu is een kerkelijke strategie op de theologische tekentafel niet zo moeilijk te schet-
sen. Maar we hebben reeds opgemerkt dat voor Lange de bruikbaarheid en geldig-

181 LB17 (Utopie), 31.
182 Idem, 40.
183 LB17 (Utopie), 36. De term ‘indigenisatie’ heeft voor Lange een bijzondere betekenis in het hierbo-

ven genoemde hermeneutsch proces.
184 Zie LB17 (Utopie), 37.
185 ‘Herausforderung’, ‘challenge’ zie LB17 (Utopie), 61.
186 LB17 (Utopie), 220v.
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heid van iedere theorie in de praktijk moeten blijken. Een belangrijke vraag en tege-
lijkertijd een centraal probleem is daarom of het ook lukt om de overgang te maken
van de oude parochiale structuren, die slechts het bestaande ondersteunen, naar een
open dynamisch kerkmodel van op de toekomst gericht handelen. Daarachter ligt
weer een andere vraag. Hoe kan de kerk, die haar bestaansrecht in belangrijke mate
ontleent aan een eenheid die verloren is gegaan, en aan een traditionele structuur die
in verval is geraakt, komen tot een op de toekomst gerichte moraal die richting geeft
aan dit handelen? En tot slot: waar liggen dan de aanknopingspunten voor deze
nieuwe strategie? We zullen met deze laatste vraag het eerste beginnen.

8.4.1 Aanknopingspunten

Ook hier blijkt dat Lange de individuele mens in zijn theorievorming centraal ge-
plaatst heeft. Hij is van mening dat een vernieuwende kerkelijke strategie in de
eerste plaats zal moeten appelleren aan fundamentele gevoelens en mogelijkheden
van de mens, de tijdgenoot. De kerk zal daarom voor haar handelen de mens in zijn
dualiteit, de mens in het ambivalente spanningsveld van bevestiging en verandering,
serieus moeten nemen. De religie en het geweten bieden hiervoor volgens Lange de
aanknopingspunten, omdat de mens met behulp van deze twee eigenschappen zijn
keuzes maakt. Eerder in dit hoofdstuk hebben we laten zien hoe religie en geweten,
volgens Lange, gebruikt kunnen worden om het bestaande te handhaven. Hier laten
we zien dat Lange de religie en de moraal ook geschikt acht om veranderingsproces-
sen in gang te zetten.

Religie
In een referaat, gehouden op de Kirchentag in 1973 in Düsseldorf,187 gaat Lange
uitvoerig in op de zin en de betekenis, op het ‘nut’188 van de eredienst. Hij stelt om
te beginnen vast dat de statistieken (ook hier gaat hij uit van concrete empirische
waarnemingen) laten zien dat mensen in feite ‘niet deugen voor het ongeloof’. Hoe-
wel de geïnstitutionaliseerde godsdienst steeds meer afhankelijk is van de individu-
ele keuze,189 blijkt de mens zelf toch hardnekkig religieus. En de religiositeit van
mensen maakt dat er allerlei geïnstitutionaliseerde vormen van godsdienstigheid
ontstaan. Zo is de christelijke liturgie volgens Lange het aanwijsbare resultaat van
een zoekbeweging die vanuit de religie, in het bijzonder de christelijke religie190 is
voortgekomen. In die zin kan ook van de kerk gezegd worden dat zij niet de ere-
dienst, maar dat de eredienst haar heeft voortgebracht. Met andere woorden: in de


187 LB23 (EEL3).
188 De titel van het referaat luidt: ‘Was nützt uns der Gottesdienst?’
189 Zie a.a., 83. Zie ook LB4 (EEL3), 11: ‘Die Menschen von heute sind (...) keineswegs irreligiös,

wohl aber ist ihre religiöse Entscheidung gekennzeichnet durch Pragmatismus, Distanz und Vorbe-
halt. Das Neue ist nicht, daß man ohne Religion lebt, sondern daß man religiöse Sinngebung wählt,
und zwar unter dem Vorbehalt, ob sie sich in der Wirklichkeit des alltäglichen Daseins als gewiß-
machend bewährt.’

190 A.a., 84: ‘(...) die - bildlich gesprochen - dauerhafte Verabredung zwischen den nach ihrer Religion
suchenden Menschen und dem Menschen suchenden Gott Jesu war und ist die Liturgie, der christli-
che Gottesdienst’.
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christelijke eredienst krijgt het religieuze zoeken en vragen van de mens gestalte en
pas daarna ontstaat er zoiets als een kerkelijk instituut. Waarnaar zoekt de mens in
zijn religie? Wat is religie eigenlijk? Om tot een definitie te komen gebruikt Lange
de christelijke religie als criterium. Met behulp hiervan noemt hij vervolgens vier
wezenskenmerken van de religie.

- In de eerste plaats helpt de religie bij het zoeken naar identiteit. De georganiseerde
godsdienst is een instrument, waarmee de mens zich een beeld van zichzelf kan
maken.191

- Ten tweede zoeken mensen met behulp van religie naar distantie. Deze distantie is
nodig, omdat het individu van zichzelf vervreemd dreigt te raken in een continu
proces van identificatie met zijn omgeving.192

- In de derde plaats zoekt de mens in de religie een mogelijkheid om te vieren.
Want als de mens viert, interpreteert hij zijn werkelijkheid, geeft hij aan hoe het
leven ten diepste bedoeld is.193

- Tot slot zoekt de mens in de religie ook naar een speelruimte. Want alleen spelen-
derwijs komt de mens de ongebruikte mogelijkheden van zijn bestaan op het
spoor. In het spel ontdekt hij de alternatieven, kan hij grenzen overgaan, en oplos-
singen voor problemen uitproberen. Het spel is ‘das Übungsfeld unserer Frei-
heit’.194

Concluderend mogen we stellen dat Lange in de religie een belangrijk aanknopings-
punt ziet voor het kerkelijk handelen. Hierbij moeten echter nog wel twee kantteke-
ningen geplaatst worden. In de eerste plaats zal men, aldus Lange, terdege rekening
moeten houden met het feit dat de context van de eigentijdse religie een geseculari-
seerde wereld is en dat de moderne mens deze wereld ook anders ervaart.

‘Das Weltverhältnis des säkularen Menschen ist ein grundsätzlich unmetaphysisches.
Am Anfang seiner religiösen Erfahrung steht ebensosehr die Erfahrung von der
Nichterfahrbarkeit Gottes, wie am Anfang des Gottesverhältnisses des vorsäkularen
Menschen die Erfahrung von der Erfahrbarkeit Gottes steht.’195

Was de fundamentele ervaring van de premoderne mens nog het onbeschikbaar zijn
van de hem omringende wereld; de moderne mens ontdekt juist de toenemende
beschikbaarheid van alle dingen. Deze beschikbaarheid verschaft hem niet alleen
meer vrijheid maar ook verantwoordelijkheid.196 Dit alles heeft vervolgens ook
ingrijpende gevolgen voor het Godsbeeld van de tijdgenoot: de mens kan voor God
kiezen, maar ook aan hem voorbijleven. Lange citeert in dit verband K.H. Miskotte:
God onderscheidt zich in de wereld van de wereld.197 De tweede kanttekening die
we maken hangt hiermee samen. Dat God zich in de wereld van de wereld onder-
scheidt als haar toekomst is ten volle aan het licht gekomen in en door Jezus Chris-


191 Zie idem, 85.
192 Zie idem, 87.
193 Zie idem, 88.
194 Idem, 89.
195 LB9 (EEL3), 79.
196 Zie ibidem en NTG, 29v.
197 LB9, 79.
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tus. Lange is daarom van mening dat juist en vooral de christelijke religie de toe-
komst kan opendoen en zo een ‘Energie der Menschlichkeit des Menschlichen’198

kan zijn.

Moraal
Reeds naar aanleiding van Langes analyse van de kerk hebben we opgemerkt dat hij
een bijzondere belangstelling heeft voor de sturende kracht van de moraal. De mo-
raal blijkt goed bruikbaar om in een stabiele, op de traditie georiënteerde samenle-
ving de status-quo te bevestigen. Echter nu de mens zichzelf tot project geworden is,
en verantwoordelijkheid draagt voor het verloop van zijn eigen geschiedenis, is een
andere op de toekomst gerichte moraal nodig. Volgens Lange zal de mens deze niet
gemakkelijk in zich opnemen want: ‘Die gewohnheitsbildende Kraft des Gewissens
scheint viel stärker zu sein als die Kraft des Gewissens als Entscheidungsinstanz.’199

Bovendien kan men bij het ontwikkelen van een op de toekomst anticiperende mo-
raal nooit uitgaan van vaste gegevenheden of vanzelfsprekendheden. Met andere
woorden: telkens zullen beslissingen genomen moeten worden op grond van zorg-
vuldig ingewonnen informatie, nauwkeurige reflectie en overleg met anderen.200

Deze overwegingen ten aanzien van een op de toekomst georiënteerde moraal
heeft Lange neergeschreven als reflectie op zijn werkzaamheden voor de Division of
Ecumenical Action.201 De centrale vraag waar deze afdeling zich over gebogen heeft
was hoe de wereldchristenheid haar verantwoordelijkheid zou kunnen nemen voor
de problemen waar de wereldsamenleving mee te kampen heeft. Deze vraag was in
die tijd zo dringend omdat men ook in oecumenische kringen worstelde met het
Vietnam-trauma. Voorkomen moest worden dat ‘diese Welt nicht in ein, zwei, vie-
len Vietnams endet’.202

Het op de traditie gerichte parochiale geweten kan volgens Lange alleen omge-
vormd worden tot een op de toekomst gerichte wereldwijde moraal als ze zich laat
leiden door de hoop. Omdat het historisch proces als zodanig altijd ambivalent en
onduidelijk is, moet, aldus Lange, de hoop haar grondstructuur bepalen. De hoop is
de ‘grondstof’ van de nieuwe moraal.203 Lange voegt daaraan toe dat de christelijke
hoop niet uniek is,204 er zijn vele andere bronnen van verwachting: in de religie, in
politieke ideologieën, en in de wetenschap. De belofte van God is ook niet noodza-
kelijkerwijs in strijd met deze andere vormen van hoop: ‘Sie (de hoop die van God
komt en de hoop van mensen) gehören zusammen, weil der Mensch in seiner eige-
nen Gegenwart zur Vorwegnahme des kommenden Reiches berufen ist.’205 Belang-
rijk is dat de verschillende manieren van hopen en verwachten elkaar aanvullen en


198 LB6, 36v.
199 LB11, 31.
200 Idem, 35: ‘Das zukunftsorientierte antizipierende Gewissen ist ein von Sachkunde und Reflexion

geleitetes Gewissen.’
201 Zie voor de ‘Sitz im Leben’ van LB11: a.w., 7vv. en 41. Zie ook vdLaan 1989, 42v.
202 Aldus de verantwoording op de omslag van de Duitse uitgave.
203 LB11, 38: ‘Hoffnung ist sozusagen das Material, aus dem die neue Moral geschaffen werden muß.’
204 We zien hier dat Lange ten aanzien van de moraal minder scherpe criteria hanteert dan ten aanzien

van de religie.
205 Idem, 39 (cursief van Lange, fap).
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kritiseren met het oog op een aantal doelen: de ethiek, de vrijheid, de ruimte om te
vieren en de bereidheid tot borg-zijn.

- In de eerste plaats moet moraal betrekking hebben op het samenleven van men-
sen, en de manier waarop dat samenleven in verleden, heden en toekomst gestalte
heeft gekregen en krijgt. ‘Moral ist ins Alltagsleben übersetzte Ethik.’206 Om tot
deze universeel geldige ethiek te komen moeten sociale ordeningen doorbroken en
ruimtelijke grenzen overschreden worden.207

- In de tweede plaats moet een op de toekomst gerichte moraal vrijheid bewerken.
Het in verval raken van de leiding van de traditie gaat samen met het verdwijnen
van tot dan toe vaststaande sacrosancte ordeningen en vanzelfsprekende autoriteit.
In plaats daarvan sticht de nieuwe moraal die Lange voor ogen heeft, de vrijheid
die het mogelijk maakt de traditie te beproeven en te beoordelen. Ten diepste zijn
alle menselijke relaties op de ruimte van deze vrijheid aangewezen.208

- Ten derde noemt Lange de kunst van het vieren, als een belangrijke weg waar-
langs een op de toekomst gerichte moraal verwezenlijkt kan worden. ‘Die Feier ist
die Weise, in der der Mensch das Geheimnis, die Fülle und die Verheißung seiner
Existenz erfährt.’209 In een technocratische wereld is men deze kunst verleerd. Het
leven vieren wil echter zeggen, dat men probeert de werkelijkheid in het licht van
haar mogelijkheden, in het licht van haar toekomst te zien.210

- Deze nieuwe moraal heeft wel een prijs. Men moet er borg voor durven staan, dat
wil zeggen, ook hier geldt de grondregel welke kenmerkend is voor de toekomsti-
ge samenleving die Lange voor ogen heeft gehad: ‘mors mea vita tua’.211


206 A.w., 41.
207 A.w., 42vv. De factor mobiliteit werkt volgens Lange op verschillende manieren door bij de ontwik-

keling van een eigentijdse moraal:
- de ruimtelijke mobiliteit als kenmerk van de moderne samenleving en de daarmee samenhan-

gende noodzaak van het verwerken van nieuwe ervaringen;
- het probleem van de vorming (vorming moet verstaan worden als een continu, levenslang pro-

ces);
- de sociale mobiliteit, mensen kunnen niet meer ingedeeld worden in de vaste sociale groepen;
- mobiliteit betekent ten diepste anticipatie, hopend en verzoenend ingaan in de werkelijkheid van

de ander.
208 A.w., 47: ‘Der Kern unserer Beschreibung der moralischen Relevanz grundlegender menschlicher

Beziehungen ist also die Vorstellung von der notwendigen Stiftung der Freiheit. Menschen leben
miteinander, um sich gegenseitig zu befreien, um einer des andern Freiheit zu sein. (...) Denn die
Stiftung von Freiheit ist eine Bedingung für das Überleben der Menschheit.’ Lange noemt in dit ver-
band vier spanningsvelden waarbinnen de vraag naar het overleven van de mensheid afhankelijk is
van de mate van vrijheid die men elkaar te bieden heeft:
- de verhouding tussen de generaties;
- het huwelijk;
- de emancipatiebeweging van vrouwen;
- de verhouding tussen geprivilegieerden en niet geprivilegieerden.

209 A.w., 51.
210 Ibidem: ‘Die Gemeinschaft in der wir leben ist heute die Menschheit. Sie muß gefeiert werden. Nur

so wird die Menschheit mehr werden als ein abstrakter Begriff, namlich eine lebendige und verheiß-
ungsvolle Wirklichkeit.’ Ook hier noemt Lange vier mogelijkheden, vier gebieden in het moderne
leven, waar het vieren van het leven nieuwe perspectieven zou kunnen bieden:
- de vrije tijd;
- de wereld van het werk;
- de internationale samenleving die gekenmerkt wordt door een oneerlijke verdeling van geld en

goederen en consumentisme;
- de eredienst.

211 LB11, 56.
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Toekomst is volgens Lange alleen mogelijk als de ene mens bereid is om de ander te
dienen, om zijn eigen vrijheid in te zetten als borg voor de gezamenlijke toekomst.
Op verschillende terreinen van de sociale ethiek is volgens Lange deze inzet beslis-
send voor de toekomst van de mensheid.212

8.4.2 Missionaire ecclesiologie

De religie en de moraal, in het bijzonder de christelijke religie en de christelijke
moraal, bieden volgens Lange aanknopingspunten om de eenheid van de mensheid,
de oecumenische utopie, gestalte te geven. Deze eenheid wordt heel nadrukkelijk in
de toekomst geprojecteerd, maar heeft, in het ontwerp van Lange, ook invloed op de
ruimtelijke configuratie van kerk en wereld. Door de interactie tussen werkelijkheid
en belofte ontstaat er een dynamisch kerkbegrip. In het vervolg van deze paragraaf
willen we dit nader onderzoeken en laten we zien welk doel Lange uiteindelijk voor
ogen heeft gehad bij het ontwerpen van zijn missionaire ecclesiologie.

Ecclesiafase en diasporafase
De historische context van Langes bezig zijn met nieuwe vormen van kerk-zijn
wordt in hoge mate bepaald door de theologische discussie over de kerk in de jaren
zeventig van de vorige eeuw. Deze discussie was vooral geïnitieerd door de secula-
risatietheologen die sterk leunden op het gedachtegoed van Dietrich Bonhoeffer.213

Hun oproep om de kerk drastisch te vernieuwen veroorzaakte een tweespalt binnen
kerk en theologie. Enerzijds ontstonden er allerlei avant-garde groepen die los van
de kerk vrijelijk experimenteerden en een grote maatschappelijke betrokkenheid
vertoonden. Anderzijds zocht de kerkleiding naar een manier om op een meer tradi-
tionele wijze te reageren op de maatschappelijke vragen van die tijd. Lange heeft
telkens geprobeerd om deze twee divergerende ontwikkelingen bij elkaar te houden.
Hij deed dit door een bezinning op het wezen van de kerk, daarbij het bestaande
instituut als uitgangspunt nemend en weerstand biedend aan de verleiding om een
ideëel kerkmodel te ontwerpen dat geen sociale relevantie zou hebben.

We hebben reeds gezien dat Lange met het kernbegrip ‘borg-zijn’ het proprium
van de christelijke gemeente, het doel van haar missie heeft aangewezen. Deze
vooronderstelling maakt het volgens hem onmogelijk om het kerkbegrip in een
statische voorstelling te vatten zoals dat in het traditionele parochiale kerkbegrip het
geval is. In model wordt de kerk voorgesteld als een cirkel met een middelpunt en
een rand. In het centrum bevinden zich de predikant en de kerkenraad en daarom-
heen de gemeenteleden die zich in meerdere of mindere mate betrokken voelen bij


212 Idem, 56v.: ‘Von großer Wichtigkeit ist z.B. das Problem, wie die Manipulation begegnet werden

kann. Dasselbe gilt für die Frage, wie politischer Druck organisiert werden kann. (...) Die wichtig-
sten Fragen in diesem Zusammenhang sind natürlich die Fragen der zivilen Gehorsamsverweige-
rung und der Revolution. Unter welchen Umständen bin ich herausgefordert, den Preis der Revoluti-
on zu bezahlen - und andere dazu zu zwingen?’ (cursief van Lange, fap).

213 Zie Schippers a.a., 222.
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dit centrum. Vanuit het middelpunt worden vervolgens de centripetale en centrifu-
gale bewegingen in gang gezet; het verzamelen en zenden.214

Als de kerk echter haar borg-zijn serieus neemt zal zij deze opvatting grondig moe-
ten herzien. Lange stelt voor om een kerkelijke strategie te ontwikkelen die geba-
seerd is op een twee-fasen structuur: het grondprincipe van het borg-zijn krijgt ge-
stalte in een ontwikkeling in de tijd, waarbij kerk en wereld beurtelings onderschei-
den én op elkaar betrokken worden.215 In de ecclesiafase is de kerk als ‘instituut’
zichtbaar: vierend, lerend, en in haar pastorale relaties. In de diasporafase gaat de
kerk mee met de individuele gelovige, ‘niet als thema maar als motief’,216 in het
leven van alledag, meestal onzichtbaar. De ecclesiafase noemt Lange de fase van het
verzameld zijn, de diasporafase de fase van het verstrooid zijn.

(...) in der Phase der Versammlung ist der Christ offenkundig bei anderen Christen; in
der Phase der Zerstreuung ist er allein. (...) In der Versammlung hat der Glaubende
die Bürgschaft der Anderen. In der Zerstreuung muß er ohne Bürgen glauben. (...) In
der Zerstreuung (...) ist es die Welt, sind es die anderen, die von ihm, unvertretbar von
ihm die Bürgschaft des Glaubens fordern und im Licht der Verheißung auch fordern
dürfen.217

Deze manier van kerk-zijn is missionair, niet in die zin dat het christendom naar de
wereld wordt gebracht,218 maar zó dat de kerk in verzameling en verstrooiing bij de
belofte blijft. In de verzameling gaat het erom de belofte in het licht van de werke-
lijkheid te zien; in de verstrooiing gaat het erom de werkelijkheid in het licht van de
belofte te zien. Bij het vaststellen van een kerkelijke strategie gaat het, aldus Lange,
dus niet om een keuze tussen komen óf gaan, maar om vertrouwen of geen vertrou-
wen, borg durven zijn of resignatie, blijven bij de belofte of het zich neerleggen bij
de feitelijkheden van alledag. Een op de wereld gericht kerkmodel moet volgens
Lange ook aan twee belangrijke voorwaarden voldoen. Ten eerste moeten de eccle-
siafase en diasporafase continu op elkaar betrokken worden, op deze manier worden
traditie en situatie bij elkaar gehouden.219 Binnen deze wisselwerking moet vervol-
gens de nadruk gelegd worden op het werk in de diaspora:


214 Het gaat hier volgens Lange, net als in de door hem ontwikkelde strategie ook om een twee fasen

structuur. Echter, de steekwoorden ‘Sammlung’ en ‘Sendung’ bedriegen in dit opzicht: ‘Sie legen
mindestens das Misßverständnis nahe, als gäbe es ein Zentrum der Christusherrschaft, die kirchliche
Zone, in der Christus sich sozusagen von sebst versteht, weil ja die Funktionen der Wortverkündi-
gung und der Sakramentsausspendung da wahrgenommen werden, und eine Peripherie, in der
Christus erst zur Herrschaft gebracht werden müßte - durch den Glauben. In Wirklichkeit ist der
Glaube immer “Glauben in Mission”.’ LB2 (EEL4), 141 (cursief van Lange, fap). Vgl. ook vdLaan
1989, 168.

215 Vgl. de indeling van Van der Laan a.w., 171.
216 LB8 (EEL2), 186.
217 LB2, 142.
218 Zie de discussie met Bill Webber in: a.w., 143vv.
219 LB8 (EEL2), 187: ‘Kennzeichen einer auftragsgemäßen Gestalt von Kirche ist das Funktionieren

dieses Austausches (tussen “dienst naar binnen” en “dienst naar buiten”, fap), ist das genaue Bei-
einanderhalten von Tradition und Situation.’
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(...) nehmen wir die Kirche im Licht ihres Auftrags wahr, der Bezeugung des Scha-
lom, die ihr aufgetragen ist, des Versöhnungsdienstes, der Proexistenz, dann ist klar,
daß dieser Auftrag heute vor allem jenseits der Ekklesiaphase, in der Diaspora des
alltäglichen, gesellschaftlichen Lebens ausgeführt werden muß. Und ihre Träger sind
die sogenannten Laien.220

De leken die ‘in de wereld’ zijn, zijn de deskundigen met betrekking tot de diaspora.
Hun betekenis is volgens Lange veel groter dan de kerkelijke aanduidingen - niet-
theoloog, niet-vakman, niet-functionaris - doen vermoeden.221

Leren
Als de kerkelijke strategie niet alleen gericht is op stabiliteit en verzorging van het
kerkelijk lidmaatschap, als de kerk in de eerste plaats kerk in de wereld wil zijn, dan
zal ze, volgens Lange, ook haar door de traditie voorgeschreven manier van leren
moeten herzien. Kerkelijke educatie is volgens hem onmisbaar in de overgang van
kerk naar wereld, vooral omdat de wereld zelf gekarakteriseerd kan worden als een
‘educatieve samenleving’.

En juist op dit punt, de transitie tussen kerk en wereld, signaleert Lange een
aantal problemen. Deze hebben vooral te maken met een spanning in de relatie
tussen de gemeenteleden en hun kerk.222 Om te beginnen noemt Lange het ‘misluk-
ken van de binnenkerkelijke socialisatie’.223 Hoewel de kerk in de gevoelens en
verwachtingen van haar leden nog een brede stabiele basis heeft, kan ze niet op hen
rekenen wanneer dit traditionele lidmaatschap moet worden omgezet in een per-
soonlijk, op verantwoordelijkheid aanspreekbaar lidmaatschap. De kerk is een ‘pre-
carious organisation’ geworden,224 kerkverlating ligt niet altijd voor de hand, maar
er is niet veel voor nodig om tot deze keuze te komen.

Een tweede probleem is dat juist de factor opleiding in veel gevallen bepalend
lijkt te zijn voor de mate van betrokkenheid bij de kerk. Hoe hoger het opleidingsni-
veau des te lager de betrokkenheid bij de kerk.225 Er lijkt een soort van concurrentie
te bestaan tussen geloven en weten. De moderne rationaliteit, zo constateert Lange,
lijkt een bedreiging te vormen voor de traditionele kerkelijke dogma’s.226

De kern van de hierboven geschetste problematiek ligt volgens hem echter niet
in het al dan niet hoog opgeleid zijn van gemeenteleden of in de invloed van de
moderne rationaliteit.227 Er zijn nog steeds hoogopgeleiden die zich met de kerk

220 Idem, 186.
221 Zie ibidem.
222 Zie m.n. LB29 (EEL1), 170vv., Vgl. ook Schippers 1982, 226v.
223 ‘Tendenzielles Mißlingen der innerkirchlichen Sozialisation’, LB29, 170.
224 Zie Thung 1976
225 LB29, 171: ‘Je höher das Bildungsniveau, rein formal, von der Ausbildungsabschlüssen her be-

trachtet, desto wahrscheinlicher sind Distanz und Kritik gegenüber der Kirche.’ Zie ook LB26, 245.
226 Zie bijv. LB26, 247: ‘Rationalität entspricht einem Wertsystem, das mit dem überlieferten, von der

Kirche repräsentierten Wertsystem in einer beträchtlichen Spannung steht.’
227 LB26, 249: ‘Die Spannung zwischen Glauben und Wissen, Glauben und Denken, die die abendlän-

dische Geschichte seit Jahrhunderten begleitet und bestimmt, ist nicht überwunden. Vielleicht ist sie
auch gar nicht überwindbar. Aber es kann keine Rede davon sein, daß sich durch den Zuwachs an
formaler Bildung die religiöse Problematik als solche erledigte oder so veränderte, daß eine Inter-
pretation der Überlieferung des Glaubens in diese neue Bewußtseinslage hinein prinzipiell zum
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verbonden voelen. Nog belangrijker is dat de geloofstraditie zelf zich niet verzet
tegen het denken. Zij daagt volgens Lange juist uit om aan de ambtshandelingen
(doop, huwelijksbevestiging, begrafenis) een didactische en kritische dimensie mee
te geven. De oorsprong van de kerkelijke traditie is immers het protest van Jezus
tegen de zelfvernietiging van de mens? Daarom moet er binnen de kerk ruimte ko-
men voor kritische bezinning en educatie.

De noodzaak van vorming is volgens Lange ook niet in strijd met het verlangen
naar bevestiging en geborgenheid. We zagen reeds dat Lange bij het ontwerpen van
zijn ecclesiologie uitgaat van de legitimiteit van deze diepgewortelde behoeften van
het doorsnee kerklid. Kerkelijke educatie kan juist helpen om de betekenis van deze
behoeften te verhelderen:

‘Die Kirche hätte diese Bedürfnisse und Erwartungen aufzudecken und zu zeigen, wie
die Überlieferung des Glaubens sie auf sie bezieht und sie verwandelt. Sie hätte das
Selbstverständliche in Verstandenes und bewußt Verarbeitetes zu verwandeln. Das
heißt: sie hätte zu bilden. Sie hätte methodisch zu vollziehen, was sich andernfalls
unter dem Einfluß des ‘Faktors Bildung’ unkontrolliert und häufig unproduktiv voll-
zieht: die kritische Auseinandersetzung mit der Tradition.’228

Daarbij heeft de plaatselijke gemeente volgens Lange grote betekenis. In de gewone
gemeente krijgt de kerk immers de kans present te zijn in de leef- en woonwereld
van mensen. Daar vindt men degenen die we in onze analyse van het kerkbegrip van
Lange al eerder tegenkwamen als ‘Opfer der Zeit’. Met het oog op deze gedepri-
veerden, zwakken en onverzoenden kan een kerkelijke strategie, die gericht is op
bevrijdend leren, een profetische handeling worden, die in de strijd om de waarheid
iedere keer opnieuw voltrokken moet worden.229 In deze strijd moet de traditie haar
relevantie bewijzen met het oog op de toekomst.

Dat een kerkelijke vormingsstrategie gericht moet zijn op de plaatselijke kerk
betekent ook dat men bij de ontwikkeling hiervan rekening moet houden met de
context, de situatie waarin de betreffende gemeente zich bevindt. Lange gebruikt
voor dit aanpassingsproces een term uit het missionair discours, die over het alge-
meen in de missiologie als ontoereikend werd beschouwd,230 maar bij Lange een
nieuwe betekenis krijgt, en dat is de term ‘indigenisatie’.231 Door vorming en leren
vindt er een communicatief proces plaats waarin telkens opnieuw de hermeneutische
cirkel tussen de grondwoorden van de traditie en de ervaringen van alledag worden
doorlopen. Het gaat hierbij altijd om de communicatie van het evangelie, maar deze
communicatie is niet noodzakelijkerwijs gebonden aan een traditionele manier van

                                                                                                                                       
Scheitern verurteilt wäre. Theologisch ist eine solche Annahme ohnehin sinnlos. Sie widerspricht
aber auch der alltäglichen Erfahrung.’

228 LB26, 249.
229 Zie LB18 (EEL2), 198.
230 Vgl. bijv. de opvatting van Margull.
231 Zie bijv.: LB18, 199vv.; LB26, 272. Lange gebruikt ook wel het begrip ‘incarnatie’, zie bijv. LB3

(EEL2), 81.
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kerk zijn.232 Ook zending kan op grond van dit communicatief-hermeneutische
principe anders gedefinieerd worden:

‘In der Mission geht es um das Transzendieren des Christentums in einen anderen so-
ziokulturellen Zusammenhang: um die Rekonstruktion der christlichen Überlieferung
in einer neuen Sprache, die eine andere Welterfahrung, eine andere Denkstruktur und
ein anderes Selbstverständnis repräsentiert. Es geht um das Einheimischwerden, die
‘Eingeburt’, die Indigenisation des Christentums in der neuen Situation.’233

Met betrekking tot het op de toekomst gerichte leren moet men volgens Lange reke-
ning houden met de behoeften van de leden van de kerk, maar ook met het doel, de
inhoud en de methoden van het leerproces als zodanig, want hiermee wordt de uit-
eindelijke richting van de strategie bepaald: naar voren, op de toekomst gericht, of
achterwaarts, om de status-quo te handhaven.

Een op de toekomst gerichte strategie moet geleid worden door de volgende
doelstellingen:234

1. Transparantie moet ontwikkeld worden. De cultuur van het zwijgen moet openge-
broken worden door wat Lange noemt ‘de ontmythologisering’ van de sociale en
psychische druk waaronder mensen leven. Het gaat om ‘Aufklärung’ van de me-
chanismen die deze dwang teweeg brengen.

2. De methode is een vorm van exorcisme.235 In aansluiting op Freire pleit Lange
voor een ‘konfliktorientierte Erziehung’, waardoor de onderdrukten kunnen leren
om de wereld met hun eigen ogen te zien en hun situatie in hun eigen taal onder
woorden te brengen. Er moet een einde komen aan de ‘depositäre Erziehung’
waardoor de opvoeder zijn vooronderstellingen en zijn manier van waarnemen als
het ware oplegt aan de leerling en de mechanismen versterkt worden die maken
dat de onderdrukte zich gaat identificeren met de agressor.

3. Het conflict moet georganiseerd worden. Daarmee bedoelt Lange en ook hierin
leunt hij op Freire, dat er bij het transparant maken van de situatie en in het leer-
proces als zodanig al sprake is van een bevrijdende praxis die uitmondt in een
nieuwe reflectie, opnieuw leren, nieuwe pogingen om transparantie te verkrijgen.

4. Belofte en bevrijding moeten in hun samenhang begrepen worden. Ook hier
brengt Lange de ‘meerwaarde’ van de belofte ter sprake. ‘Alle mögliche Emanzi-
pation lebt (...) aus einem Mehr an Hoffnung, das nicht durch Aufklärung produ-
ziert werden kann.’236 Voor de bevrijding en emancipatie van mensen, en voor het
op de toekomst gerichte leren wordt ruimte gemaakt door de belofte. De belofte is
als het ware de voorwielaandrijving van het bevrijdende leerproces.


232 LB26, 263: ‘Theologisch muß man urteilen: eine Kommunikation, in der es nicht tendenziell um die

Bezeugung des Evangeliums und um die Gewißheit des Glaubens geht, ist im Licht des Mandats der
Kirche unvollständig, unerfüllt. (...) Aus diesem theologischen Urteil folgt aber keineswegs, daß alle
kirchliche Aktivitäten sich nur daran als wesentlich kirchlich erweisen, daß sie auf den ortsge-
meindlichen Gottesdienst hinführen oder in Analogie zu diesem Kommunikationsmodell angelegt
sind.’

233 Idem, 272.
234 We volgen hierbij de uiteenzetting die Lange geeft in LB13 (EEL1), 140vv.
235 Zie i.v.m. de term exorcisme ook LB9 (EEL3), 73. Vgl. ook vdLaan 1989, 131 n. 26.
236 Idem, 146v.
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Oecumene
Dat de plaatselijke gemeente een centrale functie heeft in de missionaire ecclesiolo-
gie van Lange betekent niet dat hij de grotere verbanden waarbinnen de kerken
opereren minder belangrijk vindt. Integendeel. Hij schrijft:

‘Die universale Dimension des Christentums und seiner Vergesellschaftungen hat
fundamentale Bedeutung für den christlichen Glauben und seine Praxis in der Kir-
chenmitgliedschaft. Ein nur ortsgemeindlich bestimmtes Kirchenverhältnis ist also
ebenso defizitär zu bezeichnen wie ein ‘nur’ gesamtkirchliches.’237

Voor Calvijn of Luther viel de kerkelijke gemeente nog samen met de burgerlijke
gemeente van Genève of Wittenberg, er was sprake van een stabiele overzichtelijke
situatie, maar in de huidige gemeenten is alles in verandering en dus ook onzeker:

‘Die heutige Gemeinde ist von grundsätzlich anderer Art: eine Minderheit, die, in der
Welt, für die Mission beansprucht wird, eine Minderheit, die voller Anfechtung aus
ihre Woche kommt, unsicher ihrer selbst, unsicher Gottes und seines Sohnes Jesu
Christi.’238

Kenmerkend voor de conservatieve tegenstanders van de oecumenische beweging is,
aldus Lange, dat zij deze aanvechting willen ontkennen. Dit blijkt uit hun regressief
gedrag en uit het feit dat zij het kerkbegrip proberen te regionaliseren of te parochi-
aliseren.239 Maar ook het engagement van zogenaamd ‘jonge kerken’ in gedekoloni-
seerde landen met het nationalisme en de identificatie met revolutionaire bewegin-
gen als ‘Black Theology’ en ‘ Black Power’ hebben volgens Lange tot gevolg dat
het zicht op de wereld versmald is.240 Concentratie op de kerk noch identificatie van
de kerk met seculiere bewegingen kan de wereld als wereld aan het licht brengen.
Men moet niet in de volgorde God-Kerk-Wereld denken, maar in de volgorde God-
Wereld-Kerk.241 De kerk is niet in de eerste plaats geroepen om namens God in de
wereld te handelen, ze is geroepen om het handelen van God in de wereld aan te
wijzen en te interpreteren: ‘Welt ist die Werdewelt Gottes, ist Geschichte und als
Geschichte creatio continua, gefährdete, vom Tod bedrohte creatio, aber creatio,
Schauplatz des schöpferischen Handelns Gottes.’242 De oecumenische beweging kan

237 LB26, 266 (cursief van Lange, fap).
238 LB9 (EEL3), 81.
239 Zie LB10 (EEL2), 304. Zie ook LB27 (EEL2), 311: ‘Wer fragt, schafft Unruhe. Und wer im Namen

der Zukunft fragt, zu deren Planung wir verurteilt sind, schafft doppelte Unruhe. Und gegen die Fra-
ge hilft offenbar - jedenfalls psychologisch - nur die Rezitation herkömmlicher Antworten: mehr
Staat, mehr Nation, mehr Deutschtum, mehr Preußische Werte, mehr Macht für die Experten, mehr
Vertrauen in die universelle Weisheit der Unternehmer, überhaupt der gesellschaftlichen Elite, mehr
Gesetz und Ordnung, mehr Leistung, mehr Polizei - und in dem Zusammenhang: mehr Kirche, mehr
Bekenntnis.’

240 Zie LB10, 305. Lange vertoont hierin een zekere overeenkomst met Hoekendijk, maar schrijft ook:
‘Es steht weißen Christen nicht gut zu Gesicht, wenn sie diese emanzipatorischen Tendenzen vor-
schnell kritisieren.’

241 LB8 (EEL2), 190: ‘Theologie kann darum nicht länger in der Reihenfolge Gott-Kirche-Welt denken,
wobei dann die Kirche in sich selbst Gott und Welt zu vermitten hätte, sondern sie hat zu denken in
den Reihenfolge Gott-Welt-Kirche.’

242 Ibidem.
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daarom begrepen worden ‘als eine Weise, in der die Kirchen versuchen, aus den
alten, lähmenden Symbiosen auszubrechen und sich mit der Weltentwicklung erneut
zu synchronisieren’.243

In de oecumene gaat het volgens Lange dus vooral om een bij-de-tijd brengen
van de kerk, om het overwinnen van een historische kloof die dwars door kerken en
confessionele denominaties, maar ook door geografische en ruimtelijke verschillen,
heen loopt.

Deze kloof is volgens Lange ontstaan in en door de Verlichting, en vormt een
scheidslijn tussen de tijdgenoot enerzijds en de mens die vast blijft houden aan pre-
moderne gebruiken en voorstellingen anderzijds:

‘Da geraten die Bewahrer, die Neuerer und die am Übergang und im Übergang Lei-
denden überkreuz. Da wird das Schweigen der Götter und das Sprachloswerden der
christlichen Verkündigung ganz unterschiedlich intensiv erfahren und sehr verschie-
den bewertet. Da geht es um die Beurteilung der Tiefe des Bruches, der den Zustand
sich vollendender Säkularisierung von den Welt- und Geisteszuständen vor der Auf-
klärung trennt, aber auch um verschiedenen Weisen der Bewältigung dieses Bruches,
um alte und neue Möglichkeiten der Existenz, der Frömmigkeit und der Praxis pietatis
nach dem sogenannten “Tode Gottes”.’244

Deze synchronisatie is nodig met het oog op de eenheid van de mensheid. Maar de
eenheid van de mensheid en de eenheid zoals de oecumenische beweging die voor-
staat - de eenheid van de kerken - lijken op gespannen voet met elkaar te staan. In
Leuven heeft men volgens Lange nu juist met dit probleem geworsteld.245 In en
achter beide universaliteitsconcepties (van de eenheid van de mensheid en de een-
heid van de kerken) komen particuliere vooronderstellingen mee die, wanneer ze op
elkaar betrokken worden, met elkaar in strijd lijken. Gaat het om de universaliteit
van de eenheid van de mensheid dan is de eenheid van de kerken slechts een middel
om tot dit doel te geraken. Gaat het daarentegen om de universaliteit van het rijk van
God, dan moeten alle andere niet-christelijke, ideologische vooronderstellingen
vanuit dit einddoel beoordeeld worden.

Lange constateert dat veel behoudende kerken alleen internationaal samenwer-
ken om vóór alles zichzelf te kunnen blijven en te kunnen overleven in een globali-
serende samenleving. Via hun internationale betrekkingen proberen ze de status-quo
te handhaven en als pseudo-species voort te bestaan. Lange maakt in dit verband op
meerdere plaatsen een vergelijking met de Volkerenbond en de Verenigde Naties, de
partners van de kerken in het internationale kartel, die volgens hem gekozen hadden
voor internationale samenwerking met het oog op de handhaving van de eigen nati-
onale belangen.246


243 LB10, 300.
244 LB17 (Utopie), 56.
245 Zie LB17 (Utopie), 111vv.
246 LB17 (Utopie), 168: ‘Von daher könnte man schließlich sagen: Die ökumenische Bewegung ist

nichts als ein Sanierungsprogramm für die zerfallenden Kirchentümer. Durch internationale Organi-
sation und Aufbruch in den Welthorizont versuchen die parochialisierten Christentümer, sich ins
Kommende zu retten, wie es ja auch ihre Partner im Kartell, die Nationen vermittels des Völkerbun-
des bzw. der Uno tun.’ Vgl. ook LB10, 299 en LB27, 308.



205

Lange stelt daarentegen dat de bijbel niet bekend is met de moderne probleem-
stelling van universeel en regionaal of parochiaal. Ze kent alleen het concrete uni-
versalisme van God en het slechte particularisme van de menselijke ongehoorzaam-
heid. Daarom is het volgens hem ook veel beter om, in verband met de betekenis
van de eenheid van de kerken voor de eenheid van de mensheid, ‘den Universalis-
mus des Konkreten und die Konkretheit des Universalen zu betonen, als dem Parti-
kularen auch nur die Möglichkeit einer religiösen Weihe zuzubilligen und das Uni-
versale in den Verdacht der Abstraktion geraten zu lassen’.247 Kort samengevat:
volgens Lange is het particuliere de drijfveer maar ook de valkuil van het christen-
dom wanneer de dialoog wordt aangegaan met de ideologieën van de wereldsamen-
leving. Het kan ingebracht worden als een gevaarlijke herinnering, als een wenkend
perspectief in de ontmoeting met andere eenheidsvormende krachten, maar het kan
ook de neiging versterken om de kerk, los van de wereld, te ontwikkelen tot pseudo-
species.248

Lange is van mening dat het particuliere ingebracht moet worden als een bepaal-
de, onderscheiden, radicaliteit met het oog op een universele toekomst. In de oriën-
tering op de samenleving van morgen ligt dan de gemeenschappelijke noemer. De
relatie tot het universele is dynamisch en veranderlijk, maar het moet telkens vlees
en bloed worden: ‘Den Universalismus der universalen Gesellschaft müßte es (het
particuliere, fap) beständig unterwandern, relativieren, ihm Grenzen setzen.’249 Deze
‘indigenisatie’ van het particuliere in het universele is volgens Lange ook noodza-
kelijk, want zonder het bijzondere ontaardt het universalisme van de wereldsamen-
leving in een ‘Coca-Colacultuur’, een uniforme eenheid waarin vooral de vrijheid
ontbreekt. Dus: ‘Gelobt sei, was das Besondere schützt.’250

Daarom is het ook belangrijk te weten vanuit welke motieven men het bijzondere
in verbinding brengt met het universele. Want als men het particuliere binnen de
internationale verbanden in stelling brengt om het universele, dat reeds van zichzelf
labiel is, te ondermijnen, dan wordt daarmee tevens de eenheid van de mensheid
bedreigd.251 Deze ‘Strategie der Bestandssicherung’, waarmee men de status-quo
van zowel individu als instituut tracht te handhaven,252 mist de aansluiting met de
universele toekomst van de mensheid en veroorzaakt een onoverbrugbare kloof
tussen kerk en wereld.

Tegelijkertijd moet men er bij het ontwikkelen van een ‘Vorwärtsstrategie’ voor
waken dat het geweten van de meerderheid niet overvraagd wordt: ‘Vorwärtsstrate-
gien sind als kirchliche Gesamtstrategien nicht möglich, es sei denn, sie wären ein-
gebettet in einem umfassenden Lern- und Orientierungsprozeß, in dem die Gewissen
der Mehrheiten sich zu transzendieren vermögen.’253


247 LB17 (Utopie), 112v.
248 Zie i.v.m. de twee strategieën zoals hieronder uiteengezet: LB18 (EEL2), 202vv.
249 LB17 (Utopie), 169.
250 Ibidem.
251 Idem, 170: ‘Das Partikulare, vermehrt um die Kraft des Christentums, wird ständig das Universale

gefährden.’
252 Zie LB18, 205.
253 Idem, 204.
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Een strategie waarin het particuliere en universele op een spannende manier
worden samengebracht en gecombineerd in een wereldwijd leerproces, wordt door
Lange aangeduid met de term ‘conciliariteit’.

Conciliariteit
Zijn gedachten omtrent dit grondbegrip zijn sterk beïnvloed door de resultaten van
de vierde assemblee van de WRK in Uppsala en de daaropvolgende en daarbij aan-
sluitende conferentie van Geloof en Kerkorde in Leuven. In deze beide bijeenkom-
sten kreeg het begrip conciliariteit veel aandacht.254 Dit gebeurde weer in aansluiting
op de betekenis die het begrip kreeg naar aanleiding van het Tweede Vaticaans
Concilie.

De oorspronkelijke betekenis van het begrip conciliair, namelijk een algemeen
kerkelijke vergadering betreffende, is in de jaren zestig en zeventig van de twintigste
eeuw omgevormd tot een christelijke pendant van het moderne universalisme. Het
Tweede Vaticaans Concilie was ook in die zin een poging tot ‘aggiornamento’, een
aanpassing van de kerk aan de moderne wereld. In de oecumenische discussie kreeg
het begrip conciliariteit in die periode min of meer dezelfde betekenis. Het ging
daarbij om het ontwikkelen van eenheid en gemeenschap tussen de kerken als reac-
tie op de eenheid zoals die in het secularisatiediscours ontwikkeld was.255 In deze
periode ontwikkelde ook Lange zijn visie op het begrip conciliariteit. In de tachtiger
en negentiger jaren van de vorige eeuw werd de nadruk vooral gelegd op de weder-
kerigheid die middels dit begrip tot uitdrukking moest worden gebracht. Werner
formuleert het aldus:

‘Die “Kirche für andere” aus den 60iger Jahren muß (...) zu einer “Kirche mit ande-
ren” transformiert und erweitert werden. (...) Gegenseitige Befähigung zu missionari-
scher Präsenz bedeutet dann Verstärkung der interkulturellen und der interkontextu-
ellen Ökumene gegenüber der nur interkonfessionellen Ökumene (...).’256

In Utopie257 beschrijft Lange hoe men in Leuven het conciliariteitsmodel, zoals dat
in Uppsala was ontwikkeld, geïnterpreteerd heeft. In de eerste plaats betekent het
een ‘constante structuur van het leven van de kerk’, ten tweede een ‘gebeuren, dat
mogelijk ooit zal plaatsvinden’.258 Hij voegt er aan toe dat deze definitie weinig
opwindend zal klinken, maar dat het hier in feite toch gaat om een model met veel
mogelijkheden en voordelen.


254 Zie Wind 1991, 384; LB18, 209; LB17 (Utopie), 178.
255 Vgl. Werner 1993, 479v. Daar ook, in n. 317, de beroemde formulering uit Nairobi (1975): ‘Die eine

Kirche ist als konziliare Gemeinschaft von Gemeinden (local churches) zu verstehen, die ihrerseits
tatsächtlich vereinigt sind. Sie sind eins in ihrem gemeinsamen Auftrag, das Evangelium von
Christus in ihrer Verkündigung und in ihrem Dienst in der Welt vor der Welt zu bekennen. Zu die-
sem Zweck (!) ist jede Einzelgemeinde bestrebt, die angebahnten Beziehungen aufrechtzuerhalten
und neue Beziehungen zu ihren Schwestergemeinden anzuknüpfen und diesen Beziehungen in kon-
ziliaren Zusammenkünften Ausdruck zu verleihen.’

256 Werner a.w., 480 (cursief van Werner, fap).
257 LB17 (Utopie), 178 (cursief van Lange, fap).
258 Ibidem, citaat door Lange uit Löwen 1971, 226.



207

In de eerste plaats is conciliariteit de oorspronkelijke manier waarop men kerke-
lijke eenheid temidden van allerlei conflicten heeft kunnen bewaren. Anders gezegd:
conciliariteit is wel de uitdrukking van gemeenschap maar deze gemeenschap is niet
per definitie harmonieus. Ze is juist eenheid in en door de verscheidenheid. En om-
dat het in het conciliaire gesprek ten diepste gaat om een strijd om de waarheid is het
conflict onvermijdelijk.259 Deze strijd voorkomt ook dat bepaalde gestalten van de
waarheid gecodificeerd, vastgelegd worden. De waarheid verschijnt immers in iede-
re situatie op een andere manier en zal ook telkens anders doorgegeven worden. De
eenheid in deze verscheidenheid, is gelegen in een gemeenschappelijk verlangen
naar deze waarheid, die, men zou kunnen zeggen eschatologisch, in de toekomst
verborgen ligt.

Lange noemt nog een tweede reden waarom het conciliaire model bijzondere
aandacht verdient. Het conciliaire model is, zo schrijft hij, in feite een christelijke
versie van het moderne democratische ‘radenmodel’. De eenheid is niet vastgelegd
in van tevoren gegeven statische modellen, maar ontstaat in en door de discussie als
zodanig. En iedere beslissing die genomen wordt is voor haar effectiviteit aangewe-
zen op de receptie en verwerking door de gehele kerk. Een belangrijk verschil met
de niet-christelijke raden is overigens dat de christelijke conciliariteit altijd onder het
voorbehoud van de tegenwoordigheid van de Heilige Geest staat. Alle betrokkenen
hebben deel aan de hoop op de toekomst, maar in de ontmoeting van hun verwach-
tingen manifesteert zich de meerwaarde van de Geest.

De derde reden om voor het conciliaire model als strategie te kiezen is volgens
Lange dat in deze benadering het lokale en het universele, het particuliere en het
algemene, de autonomie en de gemeenschap, conflict en consensus niet tegen elkaar
worden uitgespeeld maar als complementair worden beschouwd. En ook mensen die
als het ware in een verschillende tijd leven - Lange noemt het ‘de ongelijktijdigheid
van het gelijktijdige’260 - hoeven elkaar niet uit te sluiten, maar kunnen blijven
communiceren.

Samenvattend zou men kunnen stellen dat Lange middels het conciliaire model
een brug probeert te slaan tussen moderniteit en theologie. De eenheid van de mens-
heid, als droom van de Verlichting wordt in verband gebracht met de droom van de
oecumenische utopie, de droom van een in Christus verzoende gemeenschap. De
wereld is wel een veelheid van verschillende contexten, maar deze zijn uiteindelijk
als de stukjes van een puzzel die met elkaar één geheel opleveren. De pluraliteit is
zo de structuur van het universele.

(...) Wie hängt das Lokale mit dem Universalen zusammen? Was ist früher? Die Frage
ist sinnlos. Denn die Universalität, die die Kirche katholisch macht, ist die Universa-
lität der Liebe Gottes zum konkreten menschlichen Leben, und das ist immer lokales
Leben, die Universalität des das Lokale erfüllenden, belebenden und erneuernden
Geistes. Und so ist die Pluralität des Lokalen die Struktur des Universalen selbst.261


259 Idem, 179: ’Die konziliaire Einheit (...) ist der Streit um die Wahrheit in der gemeinsamen Hoffnung

auf die Zukunft der Wahrheit.’
260 LB18, 210.
261 LB17 (Utopie), 179.
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In Utopie plaatst Lange deze structuur nadrukkelijk binnen een pneumatologisch
paradigma. De Geest is hier vooral een sturende factor in de geschiedenis. Hij ga-
randeert de continuïteit en initieert tegelijkertijd de verandering: ‘Wo der Konsensus
um der Zukunft der Wahrheit willen grundsätzlich offen und vorläufig bleiben muß,
ist der Wandel im Geist die Bedingung der Kontinuität und das Kontinuum der
Geistesgegenwart die Wurzel und der Sinn des Wandels.’262

De oecumenische beweging als vredesbeweging
Conciliariteit is een strategie waardoor in de veelheid de heelheid kan worden ont-
dekt. Lange heeft aan deze heelheid ook een naam gegeven. Het gemeenschappelijk
doel van alle projecten waarbinnen conflicten georganiseerd worden met het oog op
de toekomst is de vrede. Lange zelf heeft het als zijn levenswerk gezien om vanuit
de specifiek christelijke invalshoek voor de vrede te werken.263 In de laatste brief in
Utopie memoreert hij dat hij, kort voordat hij zijn werk in Genève begon, een brief
had geschreven aan de Algemene Secretaris van de Wereldraad waarin hij de diepste
beweegreden weergaf voor zijn overgang naar Genève. ‘Ich schrieb: Ich möchte
etwas für den Frieden tun.’264 Hoewel hij zich later enigszins schaamt voor deze
‘grote woorden’ is hij toch ook van mening dat deze uitspraak precies weergeeft wat
de zin van de oecumenische beweging is. Als het christendom geen boodschap heeft
aan de dwingende behoefte aan vrede dan verliest ze haar relevantie. En omdat
werkelijke vrede de hele mensheid omspant is de oecumene, als universele gestalte
van het christendom, de enige wijze waarop de kerken zich in verband hiermee
kunnen manifesteren.

Lange stelt vast dat vrede overigens vooral een woord is voor iets dat ontbreekt,
zowel binnen de oecumene als op het wereldtoneel. Echter, volgens hem verwijst
juist deze negatieve constatering naar een motief waardoor de mens aan de vrede
gaat werken. Uitgaande van de antropologische vooronderstelling dat de mens een
overgangswezen is, die juist zoekt wat hem ontbreekt, wijst hij er op dat precies dit
tekort de eigenlijke motor achter de zoekbeweging naar vrede kan zijn. ‘Darum sind
die Defizite für die Bestimmung des Menschen fast wichtiger als die Aktiva. Denn
an dem, was den Menschen fehlt, erscheint, was sie werden sollen.’265 Overigens is
er volgens Lange nu juist op dit punt een verrassend verschil tussen de oecumeni-
sche beweging en andere mensheidsprojecten die de vrede als doel hebben. De ker-
ken getuigen van de vrede namelijk niet als een tekort, als datgene wat ontbreekt,
maar als een tegoed.

Sie (de kerken, fap) bezeugen diesen Frieden als Gegebenheit, als Datum, als escha-
tologische Verheißung, als die Zukunft der Zukunft. Von der Vergangenheit und von


262 Ibidem.
263 Zie Orth 1994. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat Langes (...) ‘gesellschaftliche und politische

Bestimmtheiten Mitte und Konstruktionsprinzip seiner kirchlichen und theologischen Arbeit’ (a.w.,
51) vormen. Ons inziens is dat de meer existentiële vraag naar het borg-zijn. Van daaruit komen ook
de politieke en maatschappelijke vragen aan de orde.

264 LB17 (Utopie), 208.
265 Idem, 210.
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der Zukunft her entspricht nach dem Bekenntnis des Glaubens dem Friedensdefizit
der Menschheit ein Friedenskredit Gottes.266

Hij voegt daaraan toe dat het niet bij een getuigenis mag blijven. Het verkondigen
van de vrede moet maatschappelijk gestalte krijgen in een concrete levenspraktijk.
Uit die levenspraktijk moet volgens Lange blijken dat de kerk, op grond van het
krediet van de uitstaande vrede, ook werkelijk borg durft gaan staan voor de wereld.
Zó gaat ze in de voetsporen van Jezus. ‘Der Mann aus Nazareth ist die Bürgschaft
für das schon im Neuen Testament Unausdenkliche und Unaussprechliche. Auf die
Bürgschaft Jesu hin fangen Menschen an zu leben etsi Deus daretur.’267

Door haar borg-zijn neemt de kerk de mensheid het project van de vrede niet uit
handen, maar ze prikkelt wel de maatschappelijke vredesprojecten. Lange heeft het
hier over een stofwisseling tussen de projecten van de kerk en de projecten van de
volkerenwereld. Het christendom kan zich bij deze uitwisseling niet opstellen als
schoolmeester of voorhoede van de wereld. De anonimiteit van de in het geloof
gefundeerde daad is volgens Lange voorwaarde voor samenwerking met anderen en
voorwaarde om eigen inzichten op anderen over te dragen.

‘Es muß genügen, daß der Stoffwechsel zwischen Glauben und Vernunft verheißen ist
und erfahren wird. Das ökumenische Projekt der Kirchen wird dem Friedensprojekt
der Völkerwelt ganz unmittelbar Energien zuführen. Aber nicht darin liegt die ent-
scheidende Bedeutung der ökumenischen Utopie. Gebraucht wird sie als Irritation.
Let the Church be the Church!’268

8.5 VOORLOPIGE BALANS

Samenvattend kunnen we concluderen dat de volgorde in de configuratie God-
Wereld-Kerk - die kenmerkend was voor het Missio Dei-paradigma - bij Lange lijkt
over te gaan in de configuratie Wereld-God-Kerk. De wereld wordt hierbij in het
verlengde van het secularisatiediscours begrepen als een wereld in ontwikkeling.
Het historisch perspectief draagt in feite de ruimtelijke diversiteit en contextualiteit.
Ook in het aanpassingsproces van de kerk aan de wereld gaat het vooral om een
‘synchronisatie’ een bij de tijd brengen van de kerk bij de universele wereldgeschie-
denis. In feite heeft Lange de specifieke benadering van de secularisatiethese, waarin
een competitie wordt verondersteld tussen wereld en religie, theologisch gelegiti-
meerd en omgekeerd. Dit is ons vooral gebleken toen wij het kernbegrip borg-zijn in
Langes ontwerp nader analyseerden. Het borg-zijn en het borg-staan is voor Lange
daarbij fundamenteel. Als vraag en uitdaging heeft het ook een kritische functie.
Toch kleven er ons inziens twee belangrijke beperkingen aan zijn ontwerp.

In de eerste plaats worden door Lange alle vormen van borg-zijn teruggevoerd
op het borg-zijn van Christus. In Hem wordt de toekomst geopend, door Hem kan de


266 Idem, 215.
267 Idem, 220.
268 Idem, 224.
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wereld gezien worden in het licht van de belofte, Hij is de diepere zin van de we-
reldgeschiedenis. Dat betekent feitelijk dat het christocentrisch universalisme toch
het uitgangspunt, het verbindende principe is in dit mondialiteitsconcept. Het princi-
pe van het borg-zijn geeft wel aan dat het formuleren van een universeel wereldbe-
grip een probleem is, maar het biedt een oplossing die alleen geaccepteerd kan wor-
den als ook de vooronderstelling (namelijk het borg-zijn van Christus) onderschre-
ven wordt.

Een tweede beperking is naar onze mening de specifieke interpretatie die Lange
geeft van de wereld. Hij heeft zich, zo blijkt, vooral verdiept in de verborgen wet-
matigheden van de westerse samenleving. Hier blijkt dat Lange weinig of geen
contact heeft gehad met de zendingspraktijk, met de grote verscheidenheid van
culturen en wereldgodsdiensten. Het is maar zeer de vraag of zijn ontwerp toepas-
baar was en is binnen een niet-westerse context. Ook hier zien we dat hij de ver-
scheidenheid wel heeft opgemerkt (vgl. zijn analyse van de cultuur van het zwijgen
en zijn sympathie voor Freire) maar dat hij deze op een specifiek westerse wijze
heeft proberen te verwerken. In feite zien we bij hem, net als bij Margull, bepaalde
uitgangspunten van de moderne Duitse zendingsbeweging terugkeren daar waar het
historisch universalisme van het secularisatiediscours tekort schieten. We doelen dan
vooral op zijn gedachten over indigenisatie (‘einheimisch werden’) en het grote
vertrouwen in geleidelijke educatie. Aan de andere kant kwam hij niet los van de
universele pretenties van het secularisatiediscours.

En daarmee is het dilemma aangegeven waarin, naar onze mening, Lange uitein-
delijk is blijven steken. We zien wel een verschuiving optreden in zijn waarneming
van de wereld van globaal naar empirisch, van universeel naar contextueel. En we
zien ook dat hij zelf als het ware bemerkte dat bepaalde aspecten van de werkelijk-
heid niet geraakt werden door zijn verhaal. Maar toch is hij bij de duiding van die
ervaringen en bij het interpreteren van de resultaten van zijn empirisch onderzoek
niet losgekomen van een westerse en christocentrische benadering.

De definitie die Lange geeft van het begrip conciliariteit sluit ons inziens nog het
meeste aan bij wat we een postmoderne wereldinterpretatie zouden kunnen noemen.
Weliswaar wordt ook hier de verscheidenheid van de wereld teruggebracht tot een
kerkelijke verscheidenheid. Maar het boeiende van het conciliaire model zoals Lan-
ge dat hanteert, is, dat het niet christologisch maar pneumatologisch gefundeerd
wordt en dat daardoor de wereld als wereld beter in zicht komt.



DEEL 3:  VOORTGAAND GESPREK





186

het om een bepaalde manier van kijken naar de wereld. Lange noemt het ‘dialectisch
kijken’. Hoe leert men dialectisch kijken? In ‘Die verbesserliche Welt’ schrijft hij:

Nirgends kann man das so gut lernen, wie an Jesus selbst. Das ist ja geradezu sein ei-
gentliches Geheimnis, daß er alle Dinge, ja alle Dinge im Licht ihrer Möglichkeiten,
im Licht der göttlichen Verheißung, im Licht des kommenden Gottesreiches, das heißt
im Licht der endgültigen, unwiderruflichen Zuwendung Gottes zu seiner Welt zu se-
hen wagt.141

En als Jezus onze ogen opent om de wereld zo te zien, dan stuiten we ook op het
eigenlijke Godswonder dat Hij zelf belichaamt, namelijk dat het krediet van God
‘(...) den Bankrott der Menschheit aufzuhalten und die Geschichte des Menschen-
geschlechtes wieder liquid zu machen und liquid zu erhalten vermag’.142 Het krediet
van God - in de dubbele betekenis van het woord - opent onze ogen voor het feit dat
God in Jezus borg is gaan staan voor de toekomst van de wereld.

8.3 VERDIEPING: BÜRGSCHAFT143

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat, volgens de analyse van Lange, de
mens gevangen zit in de vervreemdingen en tegenstrijdigheden van zijn bestaan, in
een ambivalentie van behoeften, in een ongelijktijdigheid met zichzelf. Hierdoor
wordt zijn bestaan ernstig bedreigd en hij lijkt vanuit zichzelf onmachtig om deze
dreiging af te wenden. Dit onvermogen komt tot uitdrukking in de cultuur van het
zwijgen en in de ‘Sprachnot’; het lukt niet om het woord te spreken dat de ban
breekt, het woord waardoor de werkelijkheid van de mensen samenvalt met de wer-
kelijkheid van God. Daarom gaat Lange op zoek naar een hermeneutische methode,
- waardoor achter de veelheid een dieper gelegen eenheid ontdekt kan worden;
- waardoor intercontextuele communicatie mogelijk wordt gemaakt;
- waardoor de cultuur van het zwijgen doorbroken wordt, en de bestaande we-

reldwijde machtsverhoudingen worden opgeheven;
- waardoor het ‘noodzakelijke woord’ gesproken kan worden, zodat de geresig-

neerde mens zich weer opent naar de toekomst, en voor die toekomst verant-
woordelijkheid neemt;

- waardoor de gestolde traditie weer vloeibaar gemaakt kan worden, en er ruimte
komt voor verandering.

Het is opvallend dat Lange bij het ontwerpen van deze methode probeert uit te gaan
van de mechanismen en samenhangen die volgens hem ook bepalend zijn voor de


141 LB6, 64 (cursief staat in origineel vet, fap). In de preek ‘dialektisch sehen’ verwijst Lange ook - op

p. 61 - naar het verhaal van de vertaling van het bijbelse ‘hopen’ in een Afrikaans dialect als ‘durch
den Horizont schauen’. We hebben dit bij Margull ook al opgemerkt.

142 LB6, 40.
143 Reeds Bonhoeffer gebruikte deze term, in aansluiting op diens promotor R. Seeberg, om de sociale

dimensie van het christelijk geloof onder woorden te brengen, aldus G.W. Neven in: Neven 1986,
83. Vgl. voor het gebruik van deze term door Lange: Neven 1982. Bij Lange heeft het begrip vooral
in ‘Chancen des Alltags’ (LB2, EEL4) een centrale functie. Zie vdLaan 1989, 57 n.55.



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.



219

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,



223

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.



10. Postmoderne vragen

De zwakte maar ook de kracht van de visies van Hoekendijk, Margull en Lange
worden pas goed zichtbaar wanneer we hun ontwerpen confronteren met de postmo-
derne vragen die nu juist ingaan op de onhoudbaarheid van de moderne constructie
van wereld die achter de klassieke secularisatiethese verborgen ligt. Het is hier niet
de bedoeling om te beschrijven wat in de artistieke, filosofische of politieke pro-
gramma’s van denkers die zichzelf postmodern1 noemen als zodanig wordt aange-
duid. Het gaat ons wél om een aantal diepingrijpende vragen die door hedendaagse
auteurs gesteld worden over de vitaliteit van religie in een geglobaliseerde samenle-
ving en over de betekenis van contextualiteit met het oog op interculturele en inter-
religieuze communicatie.

10.1 BERGER, SCHREITER, CASTELLS: RELIGIE IN EEN GEGLOBALISEERDE WERELD

De klassieke secularisatiethese ging uit van een geleidelijke afkalving van de sociale
en maatschappelijke betekenis van religie en van een toenemende rationalisering van
de samenleving. Het denken en doen zou steeds meer gericht zijn op functionaliteit,
op dat wat begrepen en gestructureerd kan worden. In het postmoderne discours
komt deze visie echter steeds meer onder kritiek en wordt er voor gepleit om een
vernieuwde secularisatiethese te formuleren, waarin de fouten en blinde vlekken van
de oude these weggenomen zijn.2 Deze noodzaak wordt om te beginnen gevoeld
omdat het religieuze niet, zoals werd verondersteld, van voorbijgaande aard is, maar
zelfs op een bepaalde manier zeer vitaal is. De grenzen tussen het profane en sacrale
verdwijnen wel, maar dat betekent niet, dat daarmee de religie ook verdwijnt.3 We
zullen daar hieronder nog nader op ingaan. Een ander belangrijk punt, waar in het
gesprek met postmoderne auteurs onze aandacht voor wordt gevraagd, is dat de
functionele rationaliteit, zoals deze zich ontwikkelt via de wereldwijde globalise-
ring, duidelijk ook schaduwzijden kent, negatieve effecten die in de klassieke secu-
larisatiethese niet voorzien waren. De oorlogen en wreedheden van de twintigste
eeuw hebben duidelijk gemaakt dat er geen vredige wereld gesticht kan worden op
grond van een functioneel rationalisme zonder ethische principes of zonder aandacht


1 De term ‘postmodernisme’ heeft z’n actuele betekenis gekregen onder invloed van Jean-Francois

Lyotard (1924). In zijn geschrift ‘La condition postmoderne’ - Lyotard 1987 (1979) - beschrijft hij
het postmodernisme als een radicale uitwerking van een kritische lijn binnen het moderne denken
zelf. Postmodernisme is volgens hem niet iets dat ná de moderniteit is gekomen of ontstaan is vanuit
een definitieve breuk met de moderniteit, maar een besef dat uit de moderniteit voortvloeit en haar
tegelijkertijd kritiseert. Zie ook Lyotard 1992 (1988).

2 Zie vHarskamp 2000, 23vv.
3 Zie idem, 29.



228

voor culturele tradities.4 In deze paragraaf willen we het gesprek met Hoekendijk,
Margull en Lange openen met een aantal vragen in de richting van de klassieke
secularisatiethese.

Religie
Één van de belangrijke vooronderstellingen van de traditionele benadering van
secularisatie is, zoals wij hebben laten zien, dat er een soort territoriale strijd tussen
twee invloedssferen - profaan en religieus - gaande is en dat dit gevecht uiteindelijk
zal leiden tot het verdwijnen, of in ieder geval het terugtrekken, van de religie uit de
publieke sfeer. De socioloog Berger, die deze opvatting altijd verdedigd heeft, is
onlangs op zijn schreden teruggekeerd. In een inleidend artikel in de bundel The
desecularisation of the world: resurgent religion and world politics5 schrijft hij dat
de veronderstelling, dat wij in een door en door geseculariseerde wereld leven on-
juist is. De samenleving, aldus Berger, is nog nooit zo religieus geweest als nu. Hij
heeft daarvoor een verklaring: moderniteit heeft niet alleen de religie doen afnemen,
maar ook een tegenbeweging wakker geroepen. Hij schrijft:

‘To be sure, modernization has had some secularizing effect, more in some places
than others. But it also has provoked powerful movements of counter-secularization.
Also, secularization on the societal level is not necessarily linked to secularization on
the level of individual conciousness. Certain religious institutions have lost power and
influence in many societies, but both old and new religious beliefs and practices have
nevertheless continued in the lives of individuals, sometimes taking new institutional
forms and sometimes leading to great explosions of religious fervor.’6

Zijn nieuwe visie op secularisatie ligt op een bepaalde manier ook in het verlengde
van zijn oude benadering. Er blijft namelijk een spanning tussen twee invloedssfe-
ren, moderniteit en religie; echter, religie verdwijnt niet, maar duikt onder in het
leven van individuen, past zich aan aan de structuren van secularisatie of krijgt
opnieuw vorm in religieuze subculturen. In alle gevallen blijkt dat religie in het
proces van modernisering niet overbodig wordt, maar, integendeel, een ‘deseculari-
serend’ effect heeft op de wereldsamenleving en deze samenleving ook mede vorm
geeft.7

Globalisering
Religie heeft dus ook een bepaalde functie in de manier waarop de levens van men-
sen en volkeren over de hele wereld aan elkaar verbonden worden. Deze verbindin-
gen zijn vaak oppervlakkig, maar hebben wel een diepingrijpende invloed op de
wereldsamenleving als geheel en ook op de concrete situatie waarin mensen leven.
We hebben het hier over datgene wat met een nieuw woord globalisering wordt
genoemd. Globalisering betekent in feite dat de westerse functionele rationaliteit


4 Zie voor een kritiek op het te ver doorgevoerde wiskundig rationalisme en een pleidooi voor een

menselijke vorm van redelijkheid: Toulmin 2001.
5 Berger 1999.
6 A.w., 3.
7 Zie idem, 14 vv.
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losgeslagen is van haar westerse ankers en een wereldwijd netwerk gevormd heeft,
waarbinnen alle culturele en religieuze tradities worden ingekaderd en een relatieve
functie krijgen. In zekere zin is het een voortzetting van het secularisatieproces,
maar ook een deviant, omdat de oorspronkelijke menselijke vorm van redelijkheid,
die aanvankelijk nog kenmerkend was voor de moderniteit, plaats heeft gemaakt
voor een ‘neutrale’ rationaliteit. In het proces van globalisering wordt wel gezocht
naar een bepaald soort eenheid, waardoor alle werelddelen met elkaar verbonden
worden, maar deze eenheid is in veel gevallen gewelddadig en totalitair. De diepe
tweedeling tussen arm en rijk en de negatieve gevolgen voor het milieu worden
erdoor verdoezeld.

Volgens systematisch theoloog Robert Schreiter is globalisering ontstaan uit een
combinatie van drie ontwikkelingen:8 politiek, economisch en technisch. De eerste
ontwikkeling is van politieke aard: de wereld is niet meer overzichtelijk in te delen
in eerste, tweede of derde wereld. Oude verbanden verliezen hun betekenis en de
hele wereld is het krachtveld waarbinnen gestreden wordt om de politieke macht.
Deze verschuiving in de politieke sfeer heeft alles te maken met de veranderde eco-
nomische omstandigheden. Er is een economie ontstaan op wereldschaal die de
wereld voortdurend afgraast, op zoek naar nieuwe productie- en consumptiemoge-
lijkheden. Het is een nieuwe ordening die weinig respect heeft voor landsgrenzen,
reputaties of tradities en die tegelijkertijd diep ingrijpt in het leven van mensen. De
sociale structuur van de wereld is ook ingrijpend veranderd door de mogelijkheden
van de informatietechnologie. Deze heeft de opkomst mogelijk gemaakt van we-
reldwijde netwerken, waarin individuen, bedrijven en instellingen met elkaar ver-
bonden worden.

De Spaanse socioloog Manuel Castells9 heeft erop gewezen dat de nieuwe net-
werkeconomie op een belangrijk punt verschilt van voorgaande economieën: ‘it is
an economy with the capacity to work as a unit in real time on a planetary scale’.10

De mondiale uniformiteit van deze nieuwe economie bewerkt en versterkt echter
niet dezelfde mogelijkheden en kansen voor iedereen op iedere plaats. Castells
schrijft dat de netwerkeconomie juist gekenmerkt wordt door:

‘its interdependence, its asymmetry, its regionalization, the inreased diversification
within each region, its selective inclusiveness, its exclusionary segmentation, and, as a
result of all those features, an extraordinarily variable geometry that tends to dissolve
historical, economic geography.’11

Globalisering leidt, aldus Castells, ook tot sociale fragmentarisering. In de netwerk-
economie verliezen oude regionale bindingen het van lucratieve internationale alli-
anties. Daardoor komen sociale relaties, zoals tussen werkgever en werknemer en
binnen het gezin, onder druk te staan.


8 Schreiter 1997, 5 vv.
9 Zie Castells 1996.
10 Idem, 92.
11 Idem, 106.
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Globalisering is, kort samengevat, de institutionele voorzetting en kristallisatie
van de functionele rationaliteit, ze wordt vooral gedetermineerd door economische
en technologische wetmatigheden en ze ontwikkelt zich los van traditionele of geo-
grafische kaders. Schreiter komt tot de volgende definitie van globalisering: ‘Globa-
lization (…) is the extension of the effect of modernity to the entire world, and the
compression of time and space all occurring at the same time.’12 Met andere woor-
den: globalisering moet begrepen worden als een uitbreidende beweging waarin alle
delen van de wereld worden opgenomen én als een soort verdichting, een samen-
drukken van de wereld, van ruimte en tijd waardoor de wereld als het ware kleiner
wordt. Alles kan op ieder moment op iedere plaats gebeuren, onafhankelijk van
ruimte en tijd.13 Volgens het principe van het netwerk kunnen bepaalde delen van de
wereld worden ‘ingeschakeld’ en andere delen ‘uitgeschakeld’.

Deze politieke, economische en technologische globalisering draagt wel de be-
lofte in zich van een bepaald soort eenheid, een geseculariseerd eschaton, maar het is
een eenheid die gestructureerd wordt rondom het principe van de functionele ratio-
naliteit en niet rondom de constructie van een wereldbegrip waarin de moderne
mens heelheid en zekerheid kan ontdekken. En dit laatste, het verlangen naar zeker-
heid en veiligheid, was naast het zoeken naar mathematische duidelijkheid toch één
van de belangrijkste drijfveren achter het project van de moderniteit.

De posities van Hoekendijk, Margull en Lange
Wanneer we de inzichten van de hierboven genoemde auteurs vragenderwijs con-
fronteren met de posities van Hoekendijk, Margull en Lange dan valt ons het vol-
gende op:

Eigenlijk heeft Hoekendijk al lang voor de term globalisering algemeen gebruikt
en gangbaar werd, scherp aangevoeld hoe sterk de verbindende kracht van deze alles
overschrijdende ontwikkeling is. Zijn beschrijving van de Great Society komt gro-
tendeels overeen met de definitie die tegenwoordig aan globalisering gegeven wordt.
Hoekendijk beschrijft deze samenlevingsvorm als een fenomeen dat zich van zijn
historische wortels heeft losgemaakt en een universeel netwerk is gaan vormen
waarin alle werelddelen gezamenlijk zijn opgenomen. De Great Society is in zijn
ontwerp de definitieve gestalte van secularisatie waardoor gaandeweg alle specifieke
religieuze en culturele contexten en tradities overbodig zullen worden. Een belang-
rijke vraag die vanuit het gesprek met postmoderne auteurs zou kunnen opkomen is
of Hoekendijk voldoende heeft ingezien dat door globalisering niet alleen de bete-
kenis van kerk en religie gerelativeerd wordt, maar dat alle identiteiten en tradities
en dus ook de specifiek westerse en christelijke identiteit en traditie hierdoor onder-
mijnd worden. Bovendien blijkt de geglobaliseerde wereld een ‘onderkant’ te heb-
ben van onrecht, onderdrukking en economische asymmetrie. Gevraagd zou kunnen
worden of Hoekendijk dit negatieve aspect van de geglobaliseerde samenleving
voldoende onder ogen heeft gezien.


12 Schreiter idem, 8.
13 Castells - a.w., 464 - heeft het over de ‘timeless time’ en ‘placeless space’ in de virtuele werkelijk-

heid van de netwerkeconomie.
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We hebben inmiddels ook begrepen dat globalisering niet noodzakelijkerwijs
leidt tot een volledig geseculariseerde wereld. De klassieke secularisatiethese zoals
deze ook door Margull is overgenomen gaat hier wel van uit. Hier wreekt zich voor-
al het feit dat de term secularisatie moet dienen om een historisch proces te verkla-
ren en te legitimeren vanuit een tevoren ingenomen standpunt. Maar binnen het
postmoderne vertoog wordt verwereldlijking meer ruimtelijk opgevat, dat wil zeg-
gen, als een beweging waarbij wereld en religie niet altijd in een voortgaande strijd
gewikkeld zijn, maar ook telkens nieuwe verbindingen aangaan en elkaar wederzijds
doordringen. De wereld wordt religieuzer en de religie vormt zich meer naar profane
behoeften, maar er is geen duidelijke historische ontwikkeling in deze interactie aan
te wijzen. Margull heeft het religieus pluralisme duidelijk wel als een uitdaging
gezien. Toch blijft het een vraag of hij voldoende de plaats en betekenis van religie
in een geglobaliseerde samenleving doorgrond heeft. Het grotere kader, waarbinnen
hij de interreligieuze en interculturele veranderingsprocessen plaatst, blijft ook bij
hem de klassieke secularisatiethese. Margull gaat er immers van uit dat het seculari-
satieproces alle valse religie en de illegitieme verbindingen tussen religie en mense-
lijke autonomie zal doen verdwijnen. In het gesprek met de postmoderniteit zou de
vraag gesteld kunnen worden of Margull de religieuze en culturele pluraliteit niet
teveel vanuit het voorgegeven kader van de secularisatiethese benaderd heeft. Maar
moet de religieuze pluraliteit werkelijk benaderd worden vanuit een vooronderstelde
eenheid of kan ze ook verwijzen naar een dieper gelegen heelheid?

Van de drie door ons besproken theologen heeft Lange zich het meeste verdiept
in de stabiliserende en de vernieuwende functie van religie. Ook heeft hij geworsteld
met de problematiek die achter het proces van globalisering verborgen ligt, het pro-
bleem van de culturele en religieuze pluraliteit. De vragen die hij zichzelf stelt heb-
ben te maken met de eenheid en de verdeeldheid van de mensheid en hij zoekt naar
een pedagogie van de bevrijding om de cultuur van het zwijgen, de onderkant van
globalisering, open te breken. Dat kunnen we opmaken uit het feit dat het belang-
rijkste sleutelbegrip in zijn ontwerp eigenlijk een vráág impliceert, namelijk de
vraag naar het borg-zijn. De visie van Lange lijkt daarom ook zo overtuigend omdat
hij dit verbindende principe kan aanwijzen in het hart van de westerse samenleving.
Ieder leven is immers, zo stelt hij, op het borg-zijn van anderen aangewezen en deze
grondregel komt weer overeen met de levenspraxis van Jezus. Uit het gesprek met
de postmoderne auteurs zou echter de vraag kunnen klinken of dit principe ook de
norm van de geglobaliseerde samenleving is? De grondstructuur van de wereld is in
het ontwerp van Lange gefundeerd in het borg-zijn. De borg maakt toekomst moge-
lijk. Maar de netwerkeconomie lijkt nauwelijks geïnteresseerd in de toekomst. Delen
van de wereld worden ‘aan’ en ‘uitgeschakeld’, bepaalde gebieden worden ‘afge-
graasd’ en vervolgens verlaten. Kortom: het borg-principe lijkt irrelevant in een
wereld die losgeslagen is van haar westerse ankers en functioneert volgens de prin-
cipes van de timeless time. De centrale vraag die in het gesprek met de postmoder-
niteit aan Lange gesteld zou kunnen worden is: kan deze wereld nog begrepen wor-
den wanneer men uitgaat van de morele en christelijke traditie van het westen en kan
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ze nog veranderd worden wanneer we uitgaan van de pedagogische principes van de
Verlichting?

10.2 WITVLIET, RAISER, HOEDEMAKER: CONTEXT EN COMMUNICATIE

In deze paragraaf willen we Hoekendijk, Margull en Lange in gesprek brengen met
een drietal figuren die zijn nagegaan wat de gevolgen van de postmoderne conditie
zijn voor het missionaire discours. Nu de religie zich onttrokken heeft aan het geïn-
stitutionaliseerde christendom en na de dood van de utopieën van de moderniteit,
lijkt ook het grote verhaal van de moderne zendingsbeweging haar zeggingskracht
verloren te hebben. Er is in het laatste kwartaal van de vorige eeuw een verandering
opgetreden in de waarneming van ‘wereld’ die vooral veroorzaakt wordt door de,
voor de zending kenmerkende, ervaring van ruimtelijke dynamiek, de beweeglijk-
heid en verscheidenheid van culturen en religies.14 De waarneming van en de ont-
moeting met mensen die in hun eigen context bezig zijn met vragen van heelheid en
gerechtigheid gaan een belangrijke rol spelen rol bij de ontwikkeling van missionai-
re ecclesiologie.

Het probleem van de communicatie
Omdat de cultuur en de religie van andere dan de westerse volkeren bij uitstek het
onderzoeksterrein vormen van de missiologie is ook de ervaring van het anderszijn
van de ander onderwerp geweest van missiologische reflectie. Theo Witvliet heeft
laten zien15 dat deze reflectie in de moderne zendingbeweging vooral geschiedde
vanuit een vooronderstelde hiërarchische tegenstelling tussen civilisatie en wildheid,
christendom en paganisme. Deze tegenstelling drukt in feite een machtsverhouding
uit die op zich weer een weerspiegeling is van politieke en economische machtsver-
houdingen. Hij schrijft dat de uitgangspunten van de Verlichting - de ideeën over de
eenheid van de mensheid en de menselijke geest alsmede de gedachte dat alle men-
selijke cultuur vergelijkbaar is - in feite gebruikt zijn om een meer of minder verhuld
etnocentrisme te rechtvaardigen. In aansluiting op de zwarte godsdienstwetenschap-
per Charles H. Long is hij van mening dat de verovering van de wereld niet alleen
een economische betekenis gehad heeft maar vooral een linguïstische. Daarmee
bedoelt hij niet alleen dat andere volkeren de Europese taal kregen opgedrongen,
maar vooral dat door de moderne westerse taal de hele werkelijkheid van de wereld
‘betekend’ werd. De wereld wordt sindsdien overal door de bril van het Westen, de
bril van de Verlichting bekeken. Er wordt feitelijk een westers wereldbegrip opge-
legd aan de empirische en fysische werkelijkheid en dat blijft niet zonder gevolgen:

‘Deze wereld bezit de macht van de mythe in die zin dat haar realiteit wordt ervaren
en opgevat als normaal, natuurlijk. Het gevolg daarvan is een verschrompeling van de


14 Een goed voorbeeld hiervan is het reeds eerder geciteerde werk van Dietrich Werner, Werner 1993,

zie bijv. ook Vogel-Mfato 1995.
15 Witvliet 1992 en Witvliet 1999, 71-130.
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aspecten van zending en ging nadenken over de gerechtigheidsvraag in relatie tot het
werk van zending en evangelisatie.19 Contextuele theologie concentreerde zich in
aansluiting daarop niet, zoals in het missionaire discours gebruikelijk was, op de
universele betekenis van het evangelie voor de hele wereld, maar op de locale strijd
tegen onrecht en onderdrukking en op de ervaringen en de inzichten die daaruit
ontstonden. De universalistische academische theologie bleek niet of nauwelijks
toegekomen te zijn aan de vragen die in de zogenaamde derde wereld leefden en die
te maken hadden met het zoeken naar een nieuwe identiteit na het koloniale verle-
den, met de strijd tegen armoede en de betekenis van de eigen culturele traditie oog
in oog met de destructieve uitbreiding van de westerse industriële samenleving.
Door de economische ontwikkelingen waren tal van kleine gemeenschappen en
inheemse culturen aangetast. De reflectie hierop leidde tot een andere manier van
kijken naar de wereld, het ging niet meer om grote alles overkoepelende visioenen,
maar om de betekenis van heil en gerechtigheid in de concrete situatie. Volgens de
op de context ingestelde benadering was kennis niet langer een abstracte aangele-
genheid, die slechts toegepast dient te worden om het beoogde resultaat te krijgen:
kennis kon alleen verkregen worden in het doen van gerechtigheid.20

Deze contextuele theologie heeft zich zeker bezig gehouden met theologische
kwesties en met de betekenis van religie. Maar daaronder en daardoorheen klonken
vooral de vragen die te maken hadden met de culturele identiteit. Moest men wes-
terling worden om christen te zijn? Is een christelijke identiteit per definitie een
westerse identiteit?21 De culturele identiteit vormde als het ware ook het klankbord
voor het protest tegen de onderdrukkende sociale structuren en de ongelijke en on-
rechtvaardige economische verhoudingen binnen de mondiale samenleving. Hoede-
maker heeft het als volgt geformuleerd:

‘Theologiseren in context is uiteindelijk een nieuwe activering van de vraag naar
houdbare oecumenische theologie tegen de achtergrond van een door moderne ratio-
naliteit ingerichte en beheerste wereld. Het is een kans om de verhouding tussen the-
ologie en moderniteit opnieuw fundamenteel aan de orde te stellen, vanuit een inzicht
dat in zendingsbeweging en oecumenische beweging altijd op een of andere manier is
blijven sluimeren: het inzicht dat interculturele communicatie de enige weg is waarop
recht gedaan kan worden aan het universele, mensheid-omvattende, “eschatologische”
karakter van het evangelie.’22

Communicatie
Contextuele theologie is dus alleen mogelijk wanneer ze opgevat wordt als werkelij-
ke communicatie, als méér dan het opnemen van elementen uit een andere context in
de eigen reflectie over (de betekenis) van het geloof. De mondiale problemen zullen
aan de orde moeten worden gesteld vanuit de eigen specifieke historische context.
We citeren in dit verband nogmaals Hoedemaker:


19 Zie bijv. de resultaten van de wereldzendingsconferentie in Melbourne (1980) in: Allerwegen 14-

1983. Vgl. ook Werner 1993, 337-340.
20 Zia OAL, 91-98.
21 Zie Schreiter a.w., 2.
22 Hoedemaker 1997, 289 (leereenheid drie, par. 3).
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‘Wanneer men een bepaalde religieuze, culturele en sociale samenhang een “context”
noemt, dan betekent dat, dat men deze samenhang inbrengt als een factor met een ei-
gen betekenis en een eigen functie in het project van “trans-contextuele” mondiale
theologiebeoefening.’23

Werkelijke interreligieuze en interculturele communicatie zal pas plaatsvinden als de
verschillende constructies van mondiale eenheid kritisch bevraagd kunnen en mogen
worden vanuit de diverse lokale contexten. Een belangrijk gevolg van deze benade-
ring is dat er gevraagd wordt om een ‘grondige hermeneutische herbezinning op de
omgang en het kennen van de ander’24 waarbij ook het ‘zelf’ niet onveranderd kan
blijven.

In deze benadering wordt ook het universalistische historicisme gekritiseerd en
de economische en maatschappelijke asymmetrie van de geglobaliseerde samenle-
ving aangeklaagd. Het universele perspectief van de eenheid van de mensheid en de
heelheid van de wereld kan volgens deze visie namelijk niet buiten de concrete
aanwijsbare ruimte van de wereld om ‘gecommuniceerd’ worden. Deze eenheid en
heelheid kan alleen gestalte krijgen tussen de verschillende contexten en tradities in
de ruimte van de wereld als een stuk van de wereld, dat wil zeggen: op een bepaalde
plaats.25 Witvliet stelt daarom voor om de oecumene te beschrijven als ‘een open
plek, als een ruime plek van verwachtingsvol ontvangen van de niet grijpbaar aan-
wezige traditie te midden van de diversiteit van tradities’.26 Ruimte moet daarbij in
de dubbele betekenis van het woord begrepen worden: als een plaats waarbinnen
men zich kan bevinden en bewegen én als een omschrijving van bevrijding in de
benauwdheid. De blijvende betekenis van ‘het leergesprek en van de dialoog tussen
verschillende confessies en verschillende culturen’, is aldus Witvliet, ‘bevrijdende
ruimte scheppen waar scheiding, verwijdering, vooroordeel en misverstand de
communicatie blokkeren.’27

De posities van Hoekendijk, Margull en Lange
Ook Hoekendijk heeft nagedacht over mondiale communicatie en over de theologi-
sche betekenis van deze communicatie. De contextuele pluraliteit wordt in zijn
ontwerp zeker opgemerkt, maar nog niet echt principieel-theologisch aan de orde
gesteld. Onder de koepel van de vanzelfsprekendheid van het ene Koninkrijk van
God bleven de westerse expansie en dominantie eigenlijk onbekritiseerd en werd
pluraliteit ervaren als een gegeven van secundair belang, als iets dat ongetwijfeld
bínnen een bepaalde strategie een rol zou kunnen spelen, maar zeker geen hoofdrol.
Vanuit het postmissionaire gesprek zou de vraag gesteld kunnen worden of hij wel
voldoende oog heeft gehad voor de alteriteit, het anderszijn van hen die leven aan de
keerzijde van de moderne wereld.


23 Idem, 312 (leereenheid 6, par. 1).
24 Witvliet 1999, 101.
25 Zie idem, 133.
26 Idem, 144.
27 Idem, 148 (cursief van ons, fap).



236

Margull heeft zeker veel aandacht besteed aan de dialoog. Hij heeft ook aange-
geven dat het ‘zelf’ niet onveranderd kan blijven onder de confrontatie met de ander.
Maar tegelijkertijd moet er, op grond van dat wat wij ten aanzien van context en
communicatie hebben ontdekt, óók een vraag aan Margull gesteld worden. Is de
interculturele communicatie in zijn visie toch niet een ingewikkeld proces waarin
getracht wordt een geheel andere wereld binnen te dringen met behulp van een uni-
verseel geldig geacht westers waardesysteem? Is de particulariteit van religies en
culturen het criterium waarmee de universaliteit van het westerse denken wordt
beoordeeld en gerelativeerd? Of is het westerse universele wereldbegrip het a priori
van waaruit de contexten en culturen beoordeeld zouden moeten worden? We den-
ken dat Margull tendeert tot dit laatste.

Lange heeft met het conciliaire model een belangrijke strategie voor mondiale
communicatie ontworpen. Maar de vraag moet gesteld worden of hij daarbij ook
voldoende betekenis heeft toegekend aan contextualiteit. De overkoepelende cultuur
van de Verlichting - anders geformuleerd: de expansie van het moderniteitsproject -
is voor hem het middel waarmee hij de wereldwijde cultuur van het zwijgen wil
ontkrachten. Daarmee kent hij een zekere voorsprong toe aan de westerse cultuur
binnen de interculturele communicatie. Dat hoeft, wanneer deze voorsprong louter
technisch-functioneel is, nog geen belemmering te zijn voor interculturele commu-
nicatie. Maar Lange lijkt ervan uit te gaan dat deze voorsprong ook van religieuze en
morele aard is. Het probleem van eenheid en diversiteit wordt ten onrechte gezien
als een opgave waaraan slechts vanuit één gegeven traditie, namelijk de westerse en
christelijke traditie, gewerkt kan worden.

10.3 VOORLOPIGE POSITIEBEPALING

De postmissionaire kritiek is deels een voortzetting van het moderne missionaire
discours. In zekere zin is het een bijproduct van de grote moderne zendingsbewe-
ging van de negentiende en twintigste eeuw. In deze beweging werd immers het
westerse christendom geconfronteerd met mondialisering en pluralisering. Maar
gaandeweg groeide door deze confrontatie ook het besef dat het evangelie niet voor-
gegeven is en dat de wereld weerbarstiger is dan men gedacht had. Kenmerkend
voor de missionaire ervaring werd dat zowel de brenger als de ontvanger van het
evangelie in de ontmoeting veranderden. We hebben gezien dat Hoekendijk, Mar-
gull en Lange geprobeerd hebben om deze veranderlijkheid te vangen in een speci-
fieke interpretatie van de term Missio Dei. In deze benadering werd de klassieke
secularisatiethese, waarin uitgegaan wordt van de verminderde betekenis van religie,
omgekeerd en ook theologisch gelegitimeerd. Secularisatie werd gezien als een
onontkoombaar historisch proces dat als het ware over alle contexten, culturen en
godsdiensten heen zou spoelen, een ontwikkeling waar ook het christelijke avond-
land niet aan zou ontkomen. In feite ging achter de theologische legitimatie van het
secularisatiediscours een poging schuil om zending acceptabel, ‘modern’, te maken.
Het premoderne statische wereld begrip werd ingeruild voor een modern
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(heils)historisch wereldbegrip. Ook het kerkbegrip kreeg een brede heilshistorische
fundering. Het Rijk Gods of de oecumenische utopie werden gepresenteerd als het
alternatieve ‘grote verhaal’, als een moderne christelijke constructie van ‘wereld’.
Een voordeel van deze historiserende benadering was zeker dat ‘missio’ niet langer
als een geografische beweging werd verstaan van ‘hier’ naar ‘daar’, zending bleef
niet langer gereserveerd voor het werk in overzeese landen. En een ander voordeel
was dat er ook over de relatie kerk-wereld werd nagedacht en dat daarbij betekenis
werd toegekend aan maatschappelijke structuren en de leefwereld van de mens. Een
groot nadeel was echter dat de wereld-als-wereld achter het abstracte historisch en
kerkelijk perspectief verdween.

Wanneer we de posities van Hoekendijk, Margull plaatsen tegen de achtergrond
van de postmoderne en postmissionaire vragen die hierboven geformuleerd zijn, dan
blijkt dat zij zich in hun theorievorming op een aantal punten te snel geïdentificeerd
hebben met de moderniteit. In de postmoderne en postmissionaire situatie kan deze
identificatie niet meer klakkeloos gemaakt worden. Culturele en religieuze commu-
nicatie komt niet tot stand door ‘vertaling’ of ‘aanpassing’ van een eenmaal gegeven
interpretatie, maar alleen door het ontwikkelen van structuren waarin verschillende
‘contextuele’ transformaties van het geloof elkaar tot voortdurende (her)interpretatie
uitdagen en stimuleren. Waarheid is geen voorgegeven meta-perspectief, maar ge-
lukte interculturele en interreligieuze communicatie. Waarheid is ook geen histo-
risch eindpunt, maar concrete ruimtelijke werkelijkheid waarbinnen de ‘trage vra-
gen’ van vrede en gerechtigheid zichtbaar opgelost worden.

Zijn daarmee de visies van Hoekendijk, Margull en Lange, die gekenmerkt wor-
den door universalisme en christocentrisme, passé? De postmoderne en postmissio-
naire vragen die hierboven gesteld zijn komen niet voort uit een kritische houding
ten opzichte van het universalisme of het christocentrisme als zodanig. Een zeker
soort universalisme is nodig om contexten met elkaar in verbinding te brengen en
vragen betreffende vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping telkens op-
nieuw in mondiaal verband aan de orde te stellen. En ‘gaan tot Christus’ kan ook
betekenen dat men een poging doet om de wereld te zien in het perspectief van
verzoende verscheidenheid. De postmissionaire kritiek richt zich vooral op het tota-
litaire karakter van het christocentrisch universalisme en op het feit dat de universa-
listische theologie geen rekening houdt met beperktheid van de eigen visie.28 Wan-
neer wij het werk van Hoekendijk, Margull en Lange bespreken als uitkristallisering
van het christocentrisch universalisme, alseen van de vele moderne constructies van
wereld, dan blijkt hun positie gedateerd. Maar wanneer wij hun benadering zien als
een poging om culturele en religieuze pluraliteit een samenhangende betekenis te
geven en als een aanzet tot interculturele en interreligieuze communicatie, wordt hun
benadering opeens verrassend actueel. Dan krijgen we, oog in oog met de proble-
matiek van pluraliteit en globalisering, een mondialiteitsconcept aangereikt waarin


28 Volgens Schreiter - Schreiter a.w., 2 - heeft de contextuele theologie ons vooral dit geleerd:

‘(…) that the universal theologies that had been presented (...) were in fact universalizing theologies;
that is to say, they extended the results of their reflections beyond their own contexts to other set-
tings, usually without the awareness of the rootedness of their theologies within their own contexts.’
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de diversiteit niet wordt ingekaderd en gedefinieerd door asymmetrische economi-
sche verhoudingen of door een op drift geraakte rationaliteit, maar begrepen wordt
vanuit een eschatologisch perspectief dat inhaakt op het verlangen naar sjaloom,
gerechtigheid en heelheid. Dit perspectief, dat ook nog herkend kan worden in het
oorspronkelijk missionaire discours, willen we nu in het ontwerp van Hoekendijk,
Margull en Lange aanwijzen.



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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verbeelding, een verminderd realiteitsbesef dat blind is voor wat in het oog zou moe-
ten springen.’16

Er is hier, aldus Witvliet, sprake van een kentheoretisch probleem waar ook de be-
vrijdingstheologie van de zeventiger jaren in verstrikt is geraakt. Bevrijdingstheolo-
gen als Cone wilden, in reactie op het universalisme van het westerse denken, bre-
ken met theologie als instrument van macht. Maar zij formuleerden hun kritiek met
behulp van begrippen (zoals ‘bevrijding’) die afkomstig zijn uit het verlichtingsden-
ken. Zij begaven zich binnen het taalveld van de moderniteit om onderdrukkende
structuren te kritiseren, terwijl juist vanuit dit discours de onderdrukking theologisch
gelegitimeerd was. De bevrijdingstheologen kwamen terecht ‘op het terrein van de
tegenstander met het risico in dezelfde machtsstructuur terecht te komen en zo,
onder een ander voorteken, het heersende vertoog voort te zetten’.17

De mondiale communicatiecrisis is niet alleen een intercultureel probleem, maar
ook een oecumenisch probleem. Er is in de oecumenische beweging altijd wel aan-
dacht voor de verhouding tussen het wereldchristendom enerzijds en de veelheid van
culturen en religies anderzijds geweest, maar de pluraliteit is als het ware altijd
ingekapseld, in dienst gesteld van een gemeenschappelijk oecumenisch project van
‘eenheid’. Theologisch heeft dit project, volgens een karakterisering van Konrad
Raiser,18 de vorm gekregen van christocentrisch universalisme. Dat is een manier
van theologisch denken, waarin de hele wereldwijde geschiedenis van de mensheid
wordt verstaan als heilsgeschiedenis met Jezus Christus als middelpunt. We zien
daarin een concentratie op Christus als koninklijke heerser, op de kerk als belicha-
ming van Christus’ heerschappij, en op de universele reikwijdte van die heerschap-
pij. Uitgaande van eenheid en onderlinge afhankelijkheid in Christus worden er,
aldus de kritiek van Raiser, structuren ontwikkeld die juist afhankelijkheid en on-
derdrukking bewerkstelligen. Oog in oog met de globaliserende ontwikkelingen van
secularisatie en met het uiteenvallen van de ene wereld ten gevolge van de wereld-
wijde spanningen en conflicten heeft men naar een overkoepelend paradigma ge-
zocht waardoor de wereld haar universele dimensies zou kunnen behouden. Maar de
vooronderstelling van de heerschappij van Christus, de concentratie op de kerk en de
interpretatie van de geschiedenis als heilsgeschiedenis hebben het zicht beperkt op
de betekenis van religie, de idee van de eenheid van de mensheid wordt versmald tot
gedachten over een kerkelijke eenheid. Het christocentrisch universalisme blokkeert
de werkelijke dialoog en verhindert ‘ecclesiogenese’, het ontstaan van kerk in de
concrete context langs structuren die kenmerkend zijn voor die context.

Contextualiteit
Toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw de contextuele theologie ontwikkeld
werd was dat omdat men in zending en oecumene meer oog kreeg voor de diaconale


16 Idem, 56.
17 Witvliet a.a., 58v. In feite vond er binnen de bevrijdingstheologie rondom het begrip bevrijding een

zelfde soort omkering plaats als in de secularisatietheologie rondom het begrip secularisatie. Het
dominante discours wordt onder een ander voorteken overgenomen en theologisch gelegitimeerd.

18 Zie Raiser 1989. Vgl. Jongeneel 1998, 104v.; Holtrop 1992; Hoedemaker 1991.
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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.
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Summary

Profanum et Promissio
The concept of ‘world’ in the missionary ecclesiologies of Hans Hoekendijk, Hans
Jochen Margull and Ernst Lange.

This study deals with the concept of ‘world’ in the missionary ecclesiologies of
Hans Hoekendijk (1912-1975), Hans Jochen Margull (1925-1982) and Ernst Lange
(1927-1974).

The development of missionary ecclesiology is related to the integration of
‘church’ and ‘mission’ in the ecumenical movement of the first half of the twentieth
century. This integration led to a concept of ‘church’ in which the idea of its ‘being
sent into the world’ plays a crucial role: church and mission can only be understood
in mutual correlation. The present study is based on the conviction that Hoekendijk,
Margull and Lange have, each in his own way, contributed significantly to this type
of ecclesiology. The distinctiveness of their approach, compared to that of other
missiologists and theologians, lies in their determined focus on the ‘world’. In their
view, mission is first of all the mission of God to the world, apart from the church.
Their criticism of existing churches, their positive evaluation of the process of se-
cularization, their preference for experimental church-forms - all this can and should
be understood in this perspective. For a full understanding of the significance of
their contribution, however, it is necessary that their use of the concept of ‘world’ is
clarified. The problem at this point, according to the analysis presented in this study,
is an unreflected combination of two different types of discourse: the ‘discourse of
secularization’ and the ‘discourse of mission’. It is important for contemporary
missionary ecclesiology to define and analyze this problem in connection with con-
temporary questions concerning the relation between unity and diversity, universa-
lity and contextuality.

The central part of the study is the second one (chapters 6, 7 and 8). Here the missi-
onary ecclesiologies of Hoekendijk, Margull and Lange are described, analyzed and
compared. The order in which they are treated is not meant to suggest an order of
age and influence. The aim is rather to show a comparable systematic coherence in
their respective ways of thinking. At the same time, the life and work of these three
persons, taken together, can be seen as marking a boundary between two eras in the
history of Protestant missions: the era of the universal concepts of mission and the
era of postmodern and postmissionary thinking. The study seeks to clarify the tran-
sition between these two periods with the aid of the notions space and time.

Part one (chapters 1 through 5) investigates the place and function of the concept of
‘world’ in the ‘discourse of secularization’ and the ‘discourse of mission’, respecti-
vely.
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After the introduction (chapter 1), chapter 2 deals with secularization. Originally this
word suggested a territorial battle between ‘church’ and ‘world’. This metaphor of
battle goes back to the original meaning of ‘secularization’ as the transfer of clerical
goods to worldly posession. We suggest that this interpretation of secularization,
which finds its final expression in the so-called secularization thesis, hides the more
fundamental issues that are at stake in the ‘discourse of secularization’. These issues
circle around the modern attempt to construct a world in accordance with the princi-
ples of modern rationality and with the search for social security. Secularization,
understood in this way, is the elimination of the uncertainties implied in the idea of
God. In the seventeenth century, this aim was achieved with a universal, timeless
and static concept of ‘world’. In the course of the nineteenth century, however, there
is a shift in the direction of historical thinking. The construction of the concept of
‘world’ is now sought in history itself. To illustrate this, we draw attention to Hegel,
who ‘historicized’ the difference between secularity and religion. Hegel described
history as a dialectical process, oriented towards the development of the Spirit.
Implicitly, Hegel’s concept, too, maintains the tension between the two spheres,
secular and religious. At the same time we notice that there is a shift in the meaning
given to world history. ‘Time’ takes over the role and function previously held by
‘God’.

In a separate section we show how the ‘discourse of secularization’ also influen-
ced twentieth century theology. The so-called secularization-theologians, taking
their cue from thinkers such as Bonhoeffer and Gogarten, advocated a radical choice
for the ‘world’ and suggested that traditional religiosity was bound to disappear
together with the emancipation of humankind. However, even in the concept of
these theologians, the tension between ‘secular’ and ‘religious’ was maintained. The
secularization thesis, in which the ongoing rationalization of society is proclaimed
and the disappearance of religion is suggested, reappeared here, as it were, in a
reversed and theologically legitimized version.

In chapter 3 we examine the ‘discourse of mission’. The missionary movement is
defined as a modern movement. With that definition we emphasize that from the
beginning - that is: already in the missiological treatises of the eighteenth century -
there is a quest for universal principles with which the world as a whole might be
constructed. We illustrate this with a treaty on missions written at the end of the
eighteenth centrury by William Carey. An important difference between the ‘dis-
course of secularization’ and the ‘discourse of mission’ lies in the greater attention
given to the space of the ‘world’ in the latter. In this chapter we argue that this con-
centration on the ‘space aspects’ of reality is related to the missiological perspective
of the eschaton - the ends of the earth and the end of time - but also to the missiona-
ry experience of encounter with other religions and cultures. We elaborate this ori-
ginal approach with the aid of a sketch of the life and work of Nicolaus Graf von
Zinzendorf. We show that his concept of ‘world’ can be characterized as ‘dynamic
spatiality’. Here, the expectation of the Kingdom leads to a permanent active move-
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ment in and across the world; this movement proclaims as it were the coming era.
‘Time’ meets ‘world’ through judgement and promise, it opens the space of the
world and places the work of the missionary into perspective. There is space for
diversity and difference.

This attention for spatiality is lost, so we argue, especially in the Anglo-
American missionary movement, because of the dominance of the perspective of
time in nineteenth century thinking. To the extent that the world is interpreted as
space, it is a space that has to be conquered; mission has become a geopolitical
issue, ‘time’ is associated with ‘haste’. It is no longer God, but the human being who
makes use of time to attain certain goals. The critical function of eschatology disap-
pears. The space of the world has become a strategic field, a territory to be conque-
red for Christ.

In this chapter we also pay attention to modern German missionary thinking.
There is more continuity with Zinzendorf here, as far as the attention given to the
spatiality of the world is concerned. The merging of church and ‘Volk’ should, apart
from its unfortunate association with Hitler’s Third Reich, be understood as an at-
tempt to conceive of the world as a unity in its diversity. However, the construction
of the Volk-idea, too, ultimately leads to the eclipse of the spatiality of the world,
because ‘space’ is now defined with the aid of ethnic categories.

In chapter 4 we show how the discourse of secularization and the discourse of mis-
sion became allied, in a sense, through the use of the concept Missio Dei. The criti-
cal function of the eschatological perspective was rediscovered in this concept,
although it was integrated in an encompassing structure of salvation history. In the
concept of Missio Dei, typically nineteenth century historical thinking was legiti-
mated theologically. In other words, ‘modern’ thinking was both criticized and
maintained. An alternative christian ‘salvation history’ construct was combined with
the modern historical construct of world. The fact that ‘modern’ thinking is both
criticized and ‘baptized’ by the term Missio Dei makes this notion ambiguous from
the beginning. We illustrate this by drawing attention to the discussions at the World
Mission Conference of Willingen (1952). The ideas and proposals that dominated
this meeting differed in terms of the importance of eschatology and its relation to
profane history. At the same time there was a remarkable convergence on precisely
these points. The discussion was about history and eschatology as the fundamental
structure of ‘world’, and about the relation between church and mission. Willingen
attempted to combine the new experience of the world with a reinterpretation of the
ecumenical importance of church and mission. As a theological construct, ‘Missio
Dei’ was a significant invention: a new ‘grand narrative’ about the unity of mankind
and the unity of the world emerged. We argue, however, that it was also an expres-
sion of embarrassment in the discourse of mission. The spatial dynamics and the
critical eschatological perspective, characteristic of the original discourse of mission
(Zinzendorf), were subjected, almost to the point of disappearance, to nineteenth
century historicism. The complexity of the world, the diversity of contexts, cultures
and religions were defined as problems that had to be solved.
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In chapter 5 we evaluate the first part of the study and make an effort to define the
main problems and questions. We place the analysis of part one in the context of a
larger discussion about the identity of Christianity in a world chracterized by globa-
lization and pluralization. We focus on the alliance between modernity and missions
as expressed in the notion of Missio Dei, and on the disappearance of spatiality that
resulted from this alliance. Against this background we introduce the question in
what way the discourse of secularization and the discourse of mission became inter-
woven in the missionary ecclesiology of Hoekendijk, Margull and Lange, and to
what extent this led, and still may lead, to lack of clarity of even confusion.

The central, second part of the book opens with a chapter (6) on Hans Hoekendijk.
After a short biography and a review of his main writings we attempt to formulate
the significance of Hoekendijk’s work in a provisional way. Because the notion of
the Kingdom, the ‘shalom’ of God, dominates Hoekendijk’s thinking, this notion is
the core of the chapter. The sections on ‘world’ and ‘church’ are placed around this
centre. The concept of ‘world’ is discussed both at the beginning and at the end of
the chapter, as ‘secularized world’ and as ‘world in the light of God’s shalom’ res-
pectively. These subsections constitute the outer layer of the chapter. In Hoeken-
dijk’s thinking there is an important difference between the church as perceived
empirically - in its ‘morphologicical fundamentalism’ - and the church as a part of
the Missio Dei. Accordingly, we discuss Hoekendijk’s concept of ‘church’ in two
separate subsections which, together, constitute the inner layer of the chapter. New
in Hoekendijk’s approach, we argue, is the way in which he (like Zinzendorf) de-
scribes the world as ‘horizon of action’. This implies a shift in the traditional triad
‘God-church-world’: it becomes ‘God-world-church’. Behind Hoekendijk’s definiti-
on of the world as the arena of God’s action we notice a combination of the discour-
se of secularization and the discourse of mission. The secularization thesis is turned
around and theologically legitimized: the developments of world society inevitably
imply the disappearance of religion, and traditional church forms will turn out to be
obsolete. All this is, in Hoekendijk’s view, initiated by the the movement of God in
and through history: secularization is His mission. This historical universalism im-
plies a narrow view of the world, as the ongoing interaction between christian tradi-
tion and ‘world’ is pressed into the scheme of an all-encompassing Missio Dei.

In chapter 7 we discuss the theological design of Hans Jochen Margull. It turns out
that Margull’s life and work can be divided in two phases. The chapter, accordingly,
includes two parts. After the inroduction we describe Margull’s search for a theolo-
gical framework and his effort to understand and interpret the changing world expe-
rience in a positive way. We argue that the central notions in his thinking in this first
period are ‘Missio Dei’ and eschatology. As was the case with Hoekendijk, these
notions led to sharp criticism on the empirical church, but Margull added to this a
strong emphasis on the missionary function of the church. Towards the end of the
1960’s certain changes occur in the life and work of Margull, related to the expe-



263

riences he gained in the encounter with non-western cultures and religions. These
changes in the second phase of his life are summarized in the keyword ‘vulnerabili-
ty’. At the end of the chapter we present an overview of the argument and an evalu-
ation of the significance of Margull’s ideas in relation to the overall theme of the
study. In the second phase of his work, in particular, we notice that the universalism
in his concept of ‘world’ becomes problematic. We argue that Margull had an in-
stinctive awareness of the tensions between the spactial reality of the world and
generalizing historical constructs. At the same time we establish that the discourse
of secularization remained the determining structure, even in this second phase. This
is evident from the way in which he places the world religions into perspective. He
does this on the basis of a presupposed unity of world history, in a way analogous to
various forms of internationalism. In other words: contextuality never becomes a
point of departure in his thinking.

In chapter 8 we examine and describe the person and life of Ernst Lange. After the
introductory paragraph we sketch Lange’s analysis of world and church against the
background of secularization. In his description of ‘world’, sociology and antropo-
logy play an important role. Secularization is not only valued positively. Lange
draws attention to the widely present ‘culture of silence’. As in the case of Hoeken-
dijk and Margull, in Lange’s work, too, there is criticism of the premodern parochial
symbiosis in which the institutional church is caught. Further analysis of this criti-
cism makes clear that Lange’s search for unity and integrity is basically a quest for
accountability for the future of humankind, in view of the uncertainty and the ‘silen-
ce’ that surround this future. With the aid of the concept of the ‘accountability of
Jesus Christ’, Lange tries to conceive of a fundamental unity behind the manifold
diversity. In this way a hermeneutic becomes possible through which situations can
be interpreted in the light of promise. After a discussion of this basic structure in
Lange’s thinking, we draw attention to the way he elaborates the notion of accoun-
tability in a strategy for ecumenical action. We argue that Lange recognized the
usefulness of religion and morality for a ‘synchronization’ the church with moder-
nity. The missionary ecclesiology that results from this insight takes plurality as a
point of departure in the search for unity. Universality and particularity, continuity
and change, unity and diversity are held together in a model of conciliarity that
ultimately refers to a universal world peace. In our evaluation of Lange we establish,
however, that the secularization thesis remains a basic ingredient of his thinking.
This conclusion is corroborated by an analysis of his notion of accountability. Ac-
countability, for Lange, means mainly: creating the possibility for a future in a god-
less world, a world without religion, in accordance with the rational and economic
patterns of secularized society. At the end of the chapter we formulate two objecti-
ons to Lange’s thinking related to this unreflected adaptation of the secularization
thesis. In the first place, the idea that all accountability must be understood on the
basis of the accountability of Jesus Christ is problematic. Secondly, Lange’s concept
of ‘world’ is based on the examination of structures of western culture an civilizati-
on only.
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In the third part of the book we continue our conversation with Hoekendijk, Margull
and Lange. In chapter 9 we describe the similarities and differences between them.
As a framework for this comparison we use a preparatory study written in the con-
text of the ecumenical project ‘Missionary Structures of the Congregation’ - Mission
als Strukturprinzip - to which all three contributed. Our review of the similarities
makes clear that Hoekendijk, Margull en Lange adopted and theologically legitimi-
zed the secularization thesis in the same way. In examining the differences between
Hoekendijk, Margull and Lange, we conclude that these are related to what we have
termed the ‘spatiality’ of the world. The basic aim of the discourse of secularization
to construct a universal concept of ‘world’ becomes problematic when applied in
missionary practice. Precisely what was meant to happen through the introduction of
the concept of missionary structure went astray: the contact with the empirical rea-
lity of the world was lost.

In chapter 10, we stage a virtual discussion between Hoekendijk, Margull and Lange
on the one hand and several postmodern authors on the other. Points of discussion
are: religion in a globalized world, and contextuality vis-à-vis interreligious en inter-
cultural communication. Gradually it becomes clear that the three main figures of
our study adopted the presuppositions of modernity - that also determined the dis-
course of secularization - too quickly and too uncritically. In our time these presup-
positions are more and more under fire. Cultural and religious communication can-
not be achieved by the ‘translation’ or ‘adaptation’ of an already existing interpreta-
tion, but only through the development of structures by which the different contex-
tual transformations of faith challenge each other to (re)interprete what is given.
‘Truth’ is not an a priori meta-perspective, it is argued, but it is successful intercultu-
ral and intereligious communication. Truth is a ‘spatial’ process in which the ‘slow
questions’ concerning peace, justice and the integrity of creation are raised and
answered. At the end of this chapter we conclude nonetheless that certain elements
in the designs of Hoekendijk, Margull and Lange remain important for contempory
missionary ecclesiology. We refer here especially to the importance of a specific
universalism through which the different contexts can be connected, and to a chris-
tocentrism through which the world can be addressed as the horizon of hope.

In chapter 11, finally, these notions are briefly elaborated. We go back to Zinzendorf
and to the significance of dynamic spatiality. In the line of this approach we draw
attention to the universalism of Hoekendijk, Margull and Lange as an approach to
‘world’ that can become an alternative to the globalization and pluralization of
postmodern world society. We also emphasize the significance of christology in the
work of Hoekendijk, Margull and Lange as a permanent demand for justice and
reconciliation.




