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Voorwoord

Bij het tot stand komen van dit proefschrift hebben veel mensen mij geholpen. Onder hen zijn een aantal mensen uit de kring van de Nederlandse
zendingswetenschap. Anderen heb ik ontmoet op mijn studiereizen naar
Zwitserland, Engeland en Schotland, India, Ceylon en Ghana. Het ontstaan van deze studie heeft veel aan hen te danken.
Ik bewaar een bijzondere herinnering aan de periode, dat ik onderzoek heb
verricht in de bibliotheek en het archief van de Wereldraad van Kerken te
Genève. Ph. Potter en later S. J. Samartha hebben me daarbij sterk gestimuleerd. A. v. d. Bent, bibliothecaris, en zijn assistenten hebben me voortdurend
geholpen bij het zoeken naar materiaal, dat voor mijn onderzoek noodzakelijk is geweest.
Ook als studiesecretaris van de Pauselijke Missiewerken in Nederland heb ik
het werk aan mijn dissertatie kunnen voortzetten. Dit is mogelijk geweest
dankzij een genereus gebaar van bestuur en staf, waardoor ik voldoende tijd
heb gekregen deze studie af te sluiten.
Maar het moet worden gezegd, dat ik de meeste dank verschuldigd ben aan
de mensen, die mij gedurende mijn gehele filosofische en theologische opleiding sterk hebben betrokken bij de zending van de Kerk. Zij mogen deze
studie zien als een uiting van mijn dankbaarheid tegenover hen.

Inleiding

De Wereldraad van Kerken heeft in de afgelopen jaren steeds weer tevergeefs geprobeerd in eigen kring tot een eensgezinde visie op de dialoog met
mensen van andere godsdienstige overtuigingen te komen. De bij de Raad
aangesloten Kerken zijn ten aanzien van dit probleem fundamentele meningsverschillen met elkaar blijven houden.
Dit oecumenisch streven naar een gemeenschappelijke christelijke theologie der godsdiensten heeft zijn oorsprong gevonden op de wereldzendingsconferentie van Edinburgh in 1910. Op die bijeenkomst zijn voor het eerst
zendingsorganisaties uit de hele wereld samen een antwoord gaan zoeken op
de vraag, of het mogelijk is met elkaar tot overeenstemming te komen over
een bepaalde missionaire benadering van de niet-christelijke godsdiensten.
Sindsdien is dit overleg door christenen uit de meest verschillende zendingsorganisaties en denominaties voortgezet.
De Internationale Zendingsraad met name heeft aanvankelijk op de zendingsconferenties van Jerusalem (1928) en Tambaram (1938) intensieve
pogingen in het werk gesteld een gemeenschappelijke verklaring over de
niet-christelijke godsdiensten uit te geven. Maar ondanks deze pogingen zijn
de protestantse christenen er in die jaren niet in geslaagd de verschillende
stromingen in de theologie der godsdiensten dichter bij elkaar te brengen.
Zij moeten in Tambaram vaststellen, dat ze er met elkaar niet zijn uitgekomen.
'As to whether the non-Christian religions as total systems of thought and
life may be regarded as in some sense or to some degree manifesting God's
revelation, Christians are not agreed. This is a matter urgently demanding
thought and united study'1.
Ondanks deze dringende oproep heeft de gezamenlijke bestudering van de
problematiek van de niet-christelijke godsdiensten in de jaren daarna vrijwel stil gelegen. Deze stilstand wordt pas in 1954 doorbroken, wanneer in
dat jaar op de vergadering van de Wereldraad van Kerken in Evanston
wordt besloten in samenwerking met de Internationale Zendingsraad de
1

„The Authority of the Faith", The Madras Series, Presenting Papers Based upon the
Meeting of the International Missionary Council at Tambaram, Madras, India, December 12th to 29th, 1939, p. 194.
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vastgelopen discussies te heropenen. Een jaar later wordt in Davos een eerste bijeenkomst gehouden met het doel plannen op te stellen voor de voortzetting van de godsdiensttheologische discussies op internationaal niveau.
Tot 1961 is dit onderzoek vooral een aangelegenheid van Westerse christenen geweest. Deze eerste fase van gezamenlijke studie wordt afgesloten in
New Delhi (1961), waar de Internationale Zendingsraad opgaat in de Wereldraad van Kerken. Daar wordt het accent van het onderzoek evenwel
verlegd naar studiecentra in landen waar christenen en niet-christenen dagelijks met elkaar samen leven: Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daarmee
begint een tweede fase, die tot 1967 zal duren. In die periode leeft de verwachting, dat christenen die met mensen van andere religies dagelijks voor
de gemeenschappelijke opgave staan zorg te dragen voor een rechtvaardige
ontwikkeling in dat gedeelte van de wereld waarin zij samen leven, een oorspronkelijke en wezenlijke bijdrage kunnen leveren in het streven vanuit de
Wereldraad van Kerken onder de aangesloten Kerken tot een eensgezinde
visie te komen op „The Word of God and the Living Faiths of Men". Onder deze titel begint in Kandy (Ceylon, 1967) een derde fase van studie. In
Kandy zijn dan leiders van de verschillende studiecentra bij elkaar voor
overleg. Tegelijkertijd is er een bijeenkomst belegd van protestanten,
rooms-katholieken en orthodoxen om samen plannen uit te werken voor de
volgende fase in de discussies over de dialoog met mensen van andere godsdienstige overtuigingen. Steeds meer raakt men ervan overtuigd, dat ten
aanzien van deze kwestie voortaan alle christenen met elkaar dienen samen
te werken.
Sprekend over de niet-christelijke godsdiensten wijst de „Protestant/Orthodox/Catholic Consultation" te Kandy in haar verklaring op deze woorden van de apostel Petrus: „Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat uit elk volk ieder die Hem vreest en het
goede doet, Hem welgevallig is" (Hand. 10, 35-36; cfr. Rom. 2, 6-16). De
deelnemers aan het beraad delen de visie van het Tweede Vaticaans Concilie, dat ook zij in de eeuwigdurende verlossing zullen delen, die buiten hun
eigen schuld het Evangelie van Christus of Zijn Kerk niet kennen, maar toch
oprecht zoeken naar God en geïnspireerd door de genade, ernaar streven
door hun daden Zijn wil te doen, zoals die door hun geweten aan hen bekend is2. Maar ondanks deze opvattingen blijkt uit het verdere verloop van
het beraad, dat de deelnemers met fundamentele vragen zijn blijven zitten.
'What is the relation of other religions and ideological systems to the economy of God's purposes for mankind? Should we attempt a theological evaluation of other faiths? What theological significance do we attach to the faith
of a man of other beliefs? Within our Biblically-based doctrine of man, what
place do we give to (a) men without conscious faith in Christ, and (b) without
any living faith?'3.
2

The Statement of the Kandy Consultation, „Christians in Dialogue with Men of
Other Faiths", in: Study Encounter, 3(1967), p. 53.
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Wanneer het „Departement on Studies in Mission and Evangelism" van de
Wereldraad van Kerken in 1969 een studieprogramma ontvouwt, dat op
langere termijn moet worden uitgewerkt, keren op een andere manier dezelfde vragen van Kandy terug. Nog steeds ligt er de vraag naar de theologische betekenis van andere, vóór- en na-christelijke, godsdienstige overtuigingen.
'How is the redeeming work and lordship of the crucified and risen Christ
related to (i) those men of other faiths who claim to have their own lord and
saviour, (ii) those who, in their own self-sufficiency, are apparently free from
any need for saviours and lords?' 4 .
Eerst zal men met elkaar tot een antwoord op deze vragen moeten zien te
komen, voordat men in de Wereldraad van Kerken tot een eensgezinde visie
op de andere godsdienstige overtuigingen zal kunnen komen.
Het „Central Committee" van de Wereldraad van Kerken geeft in het kader van het zojuist genoemde studieprogramma op zijn bijeenkomst te Canterbury, in augustus 1969, toestemming onder auspiciën van de Raad in
Ajaltoun (Libanon) een „Ecumenial Consultation on Dialogue with Men
of Other Faihts" te houden. Het is de eerste keer, dat de Wereldraad zelf
rechtstreeks betrokken is bij de dialoog met niet-christenen. Dit beraad
vindt plaats in 1970. In een directe dialoog met elkaar proberen hindoes,
boeddhisten, moslims en christenen op die bijeenkomst tot een beter verstaan van eikaars geloofsovertuigingen te komen. Het heeft toen niet direct
in de bedoeling gelegen tot een verdere doordenking van de theologie der
godsdiensten te komen. Toch zal het beraad daarop zijn invloed uitoefenen.
Want evenals dat in Kandy het geval is geweest5, is men er zich ook in
Ajaltoun van bewust, dat juist in een dialoog met mensen van andere godsdienstige overtuigingen een helderder licht op bepaalde vraagstukken van
de theologie der godsdiensten kan worden geworpen6.
Na afloop van dit oecumenisch beraad komen in mei van datzelfde jaar
in Zürich enkele theologen bijeen om samen te reflecteren op de ervaringen
van Ajaltoun. Hun aandacht gaat dan vooral uit naar de theologische implicaties, die een dergelijke dialoog heeft voor het christelijk geloof en de zending. In hun discussies komen zij tot de conclusie, dat een van de meest belangrijke onderwerpen voor een verder en dringend noodzakelijk theologisch onderzoek aldus moet worden geformuleerd:
3

„Preparatory Questions Regarding Dialogue, A Study Programme", in: Study Encounter, 3(1967), p. 72.
4
Department on Studies in Mission and Evangelism (DWME), „The Word of God
and the Living Faiths of Men, A Study Programme", Geneva, January 21, 1969,
(W.C.C, archives), p. 7.
5
The Statement of the Kandy Consultation, „Christians in Dialogue with Men of
Other Faiths", in: Study Encounter, 3(1967), p. 54.
• „Christians in Dialogue with Men of Other Faiths", in· I.R.M., 59 (1970), pp.
385-386.
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'What is the relation of God's economy of salvation in Jesus Chnst to the
economy of his presence and activity in the whole world, and in particular
7
m the lives and traditions of men of other living faiths?' .
Deze vraag wordt door het „Central Committee" van de Wereldraad van
Kerken bijna letterlijk overgenomen in „an interim policy statement and
guide-lines", dat na afloop van de bijeenkomst in Addis Abeba (1971) is
uitgegeven over „The World Council of Churches and Dialogue with Men
of Other Faiths and Ideologies". De verklaring geeft uitdrukking aan de
mening, dat men zich in kringen van de Wereldraad van Kerken nog onvol
doende heeft bezonnen op de theologische implicaties van de dialoog met
mensen van andere godsdienstige overtuigingen. Men weet, dat er in de We
reldraad geen eensgezinde visie op deze dialoog bestaat. Juist daarom zal
men zich in de naaste toekomst met elkaar diepgaand moeten blijven bezin
nen op deze vragen:
'What is the meaning of the saving work of God in Christ and of the salva
tion offered to all men through his cross and resurrection? What is the rela
tion of God's salvation in Jesus Christ to his presence and activity in the
whole world, and in particular in the lives and traditions of men of other
faiths and ideologies?'8.
Over het algemeen kunnen de internationale reacties op deze verklaring po
sitief worden genoemd. Zij onderschrijven de vragen die een gezamenlijke
studie verder noodzakelijk maken. Maar /e wijzen er daarbij op,
(a) dat in de levende context van de dialoog de waarheid met uit de weg
kan worden gegaan, en
(b) dat de discussie rondom een christo-centrisch of theo-centnsch uitgangs
punt als theologische grondslag van de dialoog onvermijdelijk zal leiden
tot de vraag naar het werk van de H. Geest in de wereld9.
Dit zijn de fundamentele vragen waarvoor de hedendaagse theologie der
godsdiensten zich gesteld ziet. Zij zijn door de uitspraken van de zendings
conferentie van de Wereldraad van Kerken te Bangkok (1972/1973) zeker
niet minder belangrijk geworden. Onder de uitspraken van Bangkok over
de dialoog met aanhangers van levende godsdiensten zijn de vragen van
Addis Abeba blijven liggen, ook wanneer wordt gezegd,
7

Ibid , ρ 385.
„Central Committee of the World Council of Churches, Minutes and Reports of the
Twenty-fourth Meeting, Addis Ababa, Ethiopia, January 10th-21st, 1971", Geneva,
1971, ρ 133
0
S J Samartha, „Dialogue Significant Issues in the Continuing Debate", in· The
Ecumenical Review, (1972), p. 333, zie ook „Faith dnd Witness, Dialogue with People
of Living Faiths and Ideologies (DFI), A Brief Report, From Addis Ababa to UtrechtIssues in the Continuing Debate", document no 8, World Council of Churches, Cen
tral Committee and Unit I, Utrecht, Netherlands, August 13-23, 1972, (W.C С ar
chives), ρ 2
я
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(a) dat voor de christenen het uitgangspunt voor de dialoog de zekerheid is,
dat het heil in al zijn aspecten van vergeving, bevrijding uit ongerechtigheid en onderdrukking, van vervulling in het persoonlijke en gemeenschappelijke leven, in Jezus Christus is gelegen:
(b) dat de christenen hun ogen scherp open zullen houden om te ontdekken
wat God als Schepper en Bevrijder doet temidden van mensen van andere geloofsovertuigingen en ideologieën10.
Door de „various confessional heritages and a wide variety of convictions"
is men in de Wereldraad van Kerken nog steeds niet tot „one united view of
dialogue with men of other faiths" kunnen komen11.
De Kerken die bij de Raad zijn aangesloten blijven met elkaar van
mening verschillen over de theologische grondslag van deze dialoog. Daarom zal het oecumenisch streven naar een gemeenschappelijke theologie der
godsdiensten, zoals dat op de wereldzendingsconferentie van Edinburgh in
1910 is begonnen, in de komende tijd met kracht moeten worden voortgezet.
Vooral vanaf Kandy (1967) is gebleken, dat er onder protestantse, orthodoxe en ook rooms-katholieke christenen, meer dan voorheen, bereidheid
bestaat zich met elkaar te bezinnen op de fundamentele theologische implicaties van de dialoog met mensen van andere geloofsovertuigingen. Daarbij
doet zich sterk de behoefte gevoelen inzicht te krijgen in de historische context, waarin de discussies in de hedendaagse theologie der godsdiensten zich
voltrekken.
In de afgelopen jaren zijn zowel van rooms-katholieke als van protestantse zijde regelmatig studies verschenen, die aan deze behoefte voor wat de
protestantse theologie der godsdiensten betreft tegemoet zijn gekomen. Een
eerste aanzet daartoe kan men vinden bij W. Andersen in zijn „Towards a
Theology of Mission". W. Andersen reflecteert hierin theologisch op de wereldzendingsconferentie van Willingen (1952). Hij tracht ondermeer aan te
tonen hoe er tussen Edinburgh (1910) en Willingen in toenemende mate
een ontmoeting tussen zending, Kerk en theologie tot stand is gekomen. Hij
geeft vervolgens aan, hoe zich parallel daaraan de theologische reflectie van
de zending op haar eigen wezen heeft ontwikkeld. Hierbij betrekt W. Andersen ook de ontwikkelingen die zich op de zendingsconferenties van
Edinburgh (1910), Jerusalem (1928) en Tambaram (1938) hebben voorge-

10
„World Council of Churches, Programme Unit on Faith and Witness, Commission
of World Mission and Evangelism, World Conference on Salvation Today, Bangkok,
Thailand, December 19, 1972 - January 8, 1973, Section I", (W.C.C, archives), p. 7.
11
„Central Committee of the World Council of Churches, Minutes and Reports of
the Twenty-fourth Meeting, Addis Ababa, Ethiopia, January 10th-21st, 1971", (W.C.C.
archives), p. 132.
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daan 12 . Hierna zijn andere studies gevolgd. E. J. Sharpe is in zijn „Not to
Destroy But to Fulfil" nagegaan welke theologische visie J. N. Farquhar
heeft gehad op het Hindoeïsme. Hij noemt deze theologie een experiment in
missionaire apologetiek13. Het onderzoek van E. J. Sharpe reikt tot 1914
en geeft zodoende meer inzicht in de benadering van de problematiek van
de theologie der godsdiensten tijdens de periode die direct vooraf gaat aan
de wereldzendingsconferentie van Edinburgh. De daarop volgende periode
tot 1938 is ter sprake gekomen in de studie van C. F. Hallencreutz „Kraemer towards Tambaram". Hierin beperkt de auteur zich tot een grondig en
kritisch onderzoek naar de wezenlijke theologische kwesties, die een beslissende rol hebben gespeeld in de missionaire benadering van de niet-christelijke godsdiensten door H. Kraemer14.
Wanneer de „Division of World Mission and Evangelism" van de Wereldraad van Kerken in 1969 een nieuw studieprogramma voor op de langere
termijn lanceert, blijkt daarin het onderzoek naar de historische context van
de hedendaagse discussies over „The Word of God and the Living Faiths of
Men" op de eerste plaats te staan.
Gevraagd wordt naar:
'A critical review of the christian approach to other faiths based on the
documents of Edinburgh, Jerusalem, Tambaram, New Delhi and Uppsala.
The main purpose of this should be to give a brief historical background,
to indicate the general lines of approach, to identify the major theological
issues and to suggest 'live' issues for further study' 15 .
Uit het vervolg van het programma blijkt, dat het niet de bedoeling is zich
tot genoemde conferenties te beperken. Ook de stromingen die zich daarbuiten hebben afgetekend moeten in de historische terugblik worden betrokken.
Een eerste onderzoek in de lijn van dit studieprogramma wordt een jaar
later uitgegeven door C. F. Hallencreutz. In zijn „New approaches to Men
of Other Faiths" probeert hij een schets te geven van de ontwikkelingen, die
zich vanaf Tambaram (1938) tot en met Uppsala (1968) hebben voltrokken
ten aanzien van het vraagstuk van de missionaire benadering van mensen
van andere geloofsovertuigingen1 e. In dezelfde lijn van historisch onderzoek mag de studie van G. Vallée, „Un débat oecuménique sur la rencon12

Cfr. W. Andersen, „Towards a Theology of Mission, A Study of the Encounter between the Missionary Enterprise and the Church and its Theology", London, 1956, pp.
9-33.
" Cfr. E. Sharpe, „Not to Destroy but to Fulfil, The Contribution of J. N. Farquhar
to Protestant Missionary Thought in India before 1914", Uppsala, 1965, p. 329.
14
Cfr. C. F. Hallencreutz, „Kraemer towards Tambaram", Gleerup, 1966, p. 12.
15
Department on Studies in Mission and Evangelism (DWME), „The Word of God
and the Living Faiths of Men, A Study Programme", (W.C.C, archives), p. 4.
" Cfr. С F. Hallencreutz, „New Approaches to Men of Other Faiths", Geneva, 1969,
p. 6.
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tre inter-religieuse. De Tambaram à Uppsala (1938-1968)" worden geplaatst. G. Vallée analyseert en bespreekt daarin de discussies in de theologie der godsdiensten, zoals die zich in de afgelopen decennia hebben doorgezet. Hij wil daarmee een bijdrage leveren tot verheldering van de houding
van de christenen ten opzichte van andere godsdienstige tradities17.
Uit het bovenstaande overzicht van pogingen tot een schets te komen van
de geschiedenis van de theologie der godsdiensten vanaf het begin van de
twintigste eeuw blijkt, dat de periode die begint met de wereldzendingsconferentie van Edinburgh (1910) en die eindigt met de vergadering van de Internationale Zendingsraad te Tambaram (1938) nog maar zeer ten dele in
het onderzoek van W. Andersen en in de studie van C. F. Hallencreutz over
„Hendrik Kraemer towards Tambaram" is onderzocht.
De onderhavige studie stelt zich nu juist ten doel op een eigen wijze tot
een vollediger schets te komen van de historische context, waarin het huidige streven vanuit de Wereldraad van Kerken naar een eensgezinde visie op
de dialoog met mensen van andere godsdiensten en het zoeken naar een gemeenschappelijk antwoord op de fundamentele theologische implicaties van
deze dialoog moet worden geplaatst. Hier zal worden geprobeerd te onderzoeken welke theologie der godsdiensten de protestantse christenen in de
periode 1910-1938 ten grondslag hebben gelegd aan hun missionaire benadering van de njet-christelijke godsdiensten. In dit onderzoek zal echter niet
alleen worden nagegaan welke theologie der godsdiensten men toen in protestantse kringen op het Europese vasteland, in de Angelsaksische wereld
en in de zogeheten „zendingsgebieden" afzonderlijk heeft ontwikkeld, maar
zal ook worden bestudeerd hoe in die jaren zendingsorganisaties uit de hele
wereld, in een poging tot een gemeenschappelijke missionaire benadering
van de andere godsdiensten te komen, met elkaar in discussie zijn gegaan
om de verschillende standpunten in de theologie der godsdiensten bij elkaar
te brengen.
Met het oog op de wezenlijke vragen, die tegenwoordig in kringen van de
Wereldraad van Kerken ten aanzien van de dialoog met aanhangers van andere geloofsovertuigingen bestaan, zal daarbij ook worden nagegaan welke
vragen in de jaren 1910-1938 ten aanzien van het theologisch verstaan van
de niet-christelijke godsdiensten centraal hebben gestaan. Welke antwoorden heeft men toen op deze vragen proberen te geven? Duidelijk zal worden, dat er in die tijd niet minder scherpe meningsverschillen in de theologie der godsdiensten hebben bestaan dan tegenwoordig. Waarin hebben die
uiteenlopende standpunten bestaan? Welke verschillende stromingen heb17
Cfr. G. Vallée, „Un débat oecuménique sur la rencontre inter-religieuse. De Tambaram à Uppsala (1938-1968)", (Inaugural-Dissertation, Münster, 1971), p. 12.
G. Vallée heeft deze tijdsperiode gekozen in overleg met de auteur van onderhavige
studie. Op deze wijze hebben zij samen een wetenschappelijke analyse willen maken
van de protestantse theologie der godsdiensten van de gehele periode 1910-1968
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ben zich in de toenmalige discussie afgetekend? Op welke wijze zijn deze
stromingen met elkaar in gesprek gebleven? Welke pogingen zijn er gedaan
tot een synthese tussen de verschillende godsdiensttheologische visies te
komen en wat is de betekenis daarvan voor het streven naar eensgezindheid
in de hedendaagse theologie der godsdiensten?
Voor dit onderzoek naar de theologie der godsdiensten, die ten grondslag
heeft gelegen aan de protestantse missionaire benadering van de niet-christelijke godsdiensten uit de jaren 1910-1938, is alleen naar die bronnen en
literatuur gezocht, die daarop direct betrekking hebben gehad. Het onderzoek naar bronnen heeft zich over verschillende archieven uitgestrekt. Op
de eerste plaats zijn de archieven van de Wereldraad van Kerken onderzocht. Vervolgens zijn de archieven geraadpleegd van (a) „The United
Society for the Propagation of the Gospel", (b) van de „Methodist Missionary Society", (c) van de „Church Missionary Society", en (d) van de
„Conference of Missionary Societies in Great Britain and Scotland", Edinburgh House, London. Tenslotte zijn ook nog onderzoekingen gedaan in de
archieven van het „United Theological College" in Madras en van het
„Madras Christian College" in Tambaram. De bestudering van de beschikbare bronnen en literatuur is zo breed mogelijk opgezet om van daaruit zicht
te krijgen op de dominante stromingen in de theologie der godsdiensten in de
periode 1910-1938. Hier reeds kan erop worden gewezen, dat het niet mogelijk is gebleken bronnen te vinden, die meer inzicht kunnen geven in het
verloop van de groepsdiscussies tijdens de zendingsconferentie van Tambaram. Dit is vooral daarom jammer, omdat uit nabeschouwingen op die
bijeenkomst naar voren komt, dat er bij die gelegenheid diepgaande en soms
felle discussies zijn gevoerd over de „The Christian Message in a NonChristian World" van H. Kraemer.
Deze studie is ingedeeld in zes hoofdstukken. Het onderzoek naar de theologie der godsdiensten, die in de periode 1910-1938 ten grondslag heeft
gelegen aan de missionaire benadering van de niet-christelijke godsdiensten,
begint in het eerste hoofdstuk met de wereldzendingsconferentie van Edinburgh (1910). Daar komen protestantse zendingsorganisaties uit alle delen
van de wereld bijeen om voor het eerst in hun bestaansgeschicdenis samen
na te gaan hoe de verhouding tussen de christelijke boodschap en de nietchristelijke godsdiensten moet worden geïnterpreteerd. Na Edinburgh is de
bestudering van dit vraagstuk intensief doorgezet. Op het Europese vasteland, in de Angelsaksische wereld en bij christenen in de „zendingsgebieden" beginnen zich in de periode tot aan de bijeenkomst van de uitgebreide
commissie van de Internationale Zendingsraad te Jerusalem (1928) verschillende stromingen in de theologie der godsdiensten af te tekenen. In het
tweede hoofdstuk zal worden geprobeerd een analyse te maken van deze
ontwikkelingen. Op de zendingsconferentie te Jerusalem gaan de verschillende opvattingen over de verhouding van het christelijk leven en de christelijke boodschap tot de niet-christelijke systemen met elkaar een discussie
XVI

aan in de poging tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Dit streven is toen in feite mislukt, zoals in het derde hoofdstuk zal blijken. De
meningsverschillen zijn blijven bestaan. Dat wordt scherp duidelijk in de
periode die daarop volgt en tot de vergadering van de Internationale Zendingsraad te Tambaram (1938) duurt. Hierover wordt in het vierde hoofdstuk gesproken. De tegenstellingen spitsen zich dan toe. Er ontstaan tussen
E. Brunner en K. Barth soms heftige discussies over het verstaan van de
godsdiensten vanuit een dialectische theologie. In dezelfde jaren verschijnt
„Re-thinking Missions", het rapport van een Amerikaanse commissie, die
onder leiding heeft gestaan van W. E. Hocking en een onderzoek heeft ingesteld naar de toenmalige situatie en toekomst van de zending. Het rapport
roept zeer uiteenlopende reacties van afwijzing en bijval op. Steeds klemmender wordt duidelijk, dat de tegenstellingen in de theologie der godsdiensten voortkomen uit de verschillende manieren waarop christenen het
christelijk geloof zelf verstaan. De zendingsconferentie te Tambaram, die in
het vijfde hoofdstuk ter sprake komt, heeft dit zeer duidelijk ervaren als een
belemmerend kernprobleem bij het tot stand komen van een eensgezinde
missionaire benadering van de niet-christelijke godsdiensten door de protestantse zending. In Tambaram is de zending blijven steken in het antwoord
op de vraag of de niet-christelijke godsdiensten in een bepaalde zin of tot
op zekere hoogte beschouwd kunnen worden als een manifestatie van Gods
openbaring. Ook de hedendaagse theologie der godsdiensten zit sinds Addis
Abeba (1971) nog met een aantal fundamentele vragen over de dialoog met
mensen van andere geloofsovertuigingen. Daarom zal tenslotte als een besluit van deze studie worden geprobeerd uit de theologie der godsdiensten
van de periode 1910-1938 een aspect te doen oplichten, dat van wezenlijke
betekenis kan zijn voor het tegenwoordige oecumenische streven vanuit de
Wereldraad van Kerken om tot een eensgezinde visie te komen op de dialoog met aanhangers van de levende godsdiensten en een gemeenschappelijk antwoord te geven op de fundamentele vragen, waarvoor men zich in
dit verband nog steeds geplaatst ziet.
De indeling binnen de hoofdstukken is telkens opgezet aan de hand van
twee uitgangspunten. Aan de ene kant is ernaar gestreefd de chronologische
voortgang van de discussies tot zijn recht te laten komen. Aan de andere
kant is de indeling bepaald door de wijze waarop zich op de conferenties
van Jerusalem en Tambaram verschillen van mening hebben afgetekend.
Dan blijken er in de kring van de afgevaardigden van het Europese vasteland, in die tijd meestal aangeduid als Continentale gedelegeerden, en in die
uit de Angelsaksische wereld verschillende meningen te bestaan over de
theologie der godsdiensten, waarvan de zending bij de missionaire benadering van de andere godsdiensten moet uitgaan. Deze verscheidenheid van
meningen is voortgekomen uit de verschillende, daaraan ten grondslag liggende uitgangspunten, zoals die in de jaren tussen 1910 en 1938 in de internationale zendingswereld hebben bestaan. De Continentalen zijn uitgegaan
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van het kruis van Christus met de vergeving van de zonden; zij zijn over
tuigd van de rechtvaardiging en het nieuwe leven in Jezus Christus door ge
loof alleen. In de Angelsaksische wereld zijn de Anglikanen de gelovige
overtuiging toegedaan geweest, dat de incarnatie van de Zoon van God tel
kens als uitgangspunt van de discussies moet worden genomen. Hiernaast
zijn er met name in Noord-Amerika, vele christenen die geloven dat de ver
kondiging van het Rijk Gods door Jezus Christus het uitgangspunt moet
zijn. Zij vinden hierin de fundamentalisten in Noord-Amerika, de Anglika
nen en de Continentale theologen tegenover zich 18 . Van hun kant hebben
christenen uit de „zendingsgebieden", die op de conferenties aanwezig zijn
geweest, er over het algemeen telkens weer naar gestreefd eigen wegen te
gaan in het theologisch verstaan van de andere godsdienstige tradities.
Daarbij zijn zij uitgegaan van een groeiend eigen verstaan van het christelijk
geloof. Op grond hiervan zal er binnen de hoofdstukken worden gewerkt
met een driedeling, waarin achtereenvolgens de Continentale, Angelsaksi
sche en de voorlopig zo aan te duiden Aziatische theologie der godsdiensten
wordt bestudeerd. Met name bij de bestudering van de zendingsconferenties
van Jerusalem en Tambaram is deze werkwijze niet altijd gehandhaafd kun
nen worden. Soms hebben zendelingen en Aziatische christenen bij die gele
genheden een gemeenschappelijke verklaring afgelegd. Soms ook geven zen
delingen de opvattingen van christenen in hun „zendingsgebieden" weer. In
al die gevallen is geprobeerd aan te geven in hoeverre daar de Aziatische
christenen zelf aan het woord zijn.
Tenslotte moet er nog op worden gewezen, dat in deze studie de namen
van auteurs, de titels van boeken, van artikelen en archiefstukken, en de
plaatsen van uitgave letterlijk zijn overgenomen. Bovendien is het gebruik
van woorden uit andere talen gebeurd zonder enige verandering aan te
brengen in de verschillende spellingen.

1β

Cfr. K. Hartenstein, „Der Kampf um die Botschaft", in: „Das Wunder der Kirche",
pp. 41-43.
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Hoofdstuk I

De wereldzendingsconferentie van Edinburgh, 1910

A. GESCHIEDENIS VAN DE CONFERENTIE

1. Voorgeschiedenis
Edinburgh kent een lange voorgeschiedenis. Gewoonlijk laat men haar be
ginnen bij de zendingsconferenties, die in 1854 in New York en Londen zijn
gehouden1. Maar men mag de bijeenkomst in Edinburgh niet los zien van
de talrijke andere plaatselijke en nationale conferenties, die in de loop van
de negentiende eeuw de samenwerking in de zending gestalte hebben
gegeven.
William Carey heeft reeds ervaren, dat er op het zendingsveld een drin
gende behoefte bestaat aan samenwerking tussen de verschillende zendingsorganisaties. Daarom komt hij in 1806 met een plan tot samenwerking2.
Er zal volgens hem om de tien jaar een wereldconferentie gehouden moeten
worden, waarop de zendingsorganisaties samen de bestaande zendingspro
blemen kunnen bespreken. Hij stelt voor de eerste bijeenkomst te houden in
Kaap de Goede Hoop in 1810. Maar het zal nog een eeuw duren voordat de
eerste wereldzendingsconferentie werkelijkheid wordt.
De zendingsgenootschappen in India, China en Japan, Afrika en LatijnsAmerika zijn in de negentiende eeuw steeds beter gaan inzien, dat het
noodzakelijk is samen te werken. Hetzelfde is in de zendingskringen in Eu
ropa en Amerika gebeurd. Uit dit algemene verlangen naar grotere eenheid
in het zendingswerk is een lange reeks van plaatselijke, nationale en min of
meer internationale conferenties gegroeid, die de voorgeschiedenis op Edin
burgh hebben gevormd.
Tijdens de voorbereidingen van Edinburgh wordt voorgesteld de bijeen
komst niet op te zetten naar het voorbeeld van de „demonstratieve" confe
rentie van New York (1900), maar de opzet te volgen van de „consultatie
ve" en „adviserende" conferenties van Madras (1900 en 1902) en Shanghai
1

Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, dat de voorgeschiedenis in 1854 laat begin
nen: „The significance of the World Missionary Conference will be set in a clearer
light by a brief retrospect of previous Conferences of an interdenominational charac
ter convened to discuss foreign missions. They originated apparently in the year
1854", p. 3.
г
W. R. Hogg, „Ecumenical Foundations", New York, 1952, p. 17.
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(1907)3. De „Ecumenical Missionary Conference", die in 1900 in New
York is gehouden, heeft het grote publiek voor het zendingswerk willen interesseren. Maar het is onmogelijk met twee duizend gedelegeerden uit alle
delen van de wereld tot een diepgaande discussie te komen. „The South Indian Missionary Conference" van Madras (1900) heeft organisatorisch en
methodisch een andere opzet gehad dan de voorafgaande zendingsconferenties4. Anders dan voorheen heeft men toen de zendingsorganisaties gevraagd officiële vertegenwoordigers af te vaardigen. Eventuele adviezen van
de conferentie zullen daardoor meer gezag kunnen krijgen. Uit de gedelegeerden worden commissies samengesteld, die ieder een eigen onderwerp
ter bestudering krijgen voorgelegd. De resultaten daarvan worden in de
vorm van resoluties aan de algemene vergadering voorgelegd. Op deze wijze
is Madras een echte werkvergadering geworden. „The Fourth Decennial Indian Missionary Conference", die in 1902 eveneens in Madras is gehouden,
heeft de opzet van de conferentie van Madras in 1900 overgenomen.
'Like Madras, 1900, Madras in 1902 was built on the committee system as
a working conference. Its rules were to become familiar: no theological or
ecclesiastical question on which the assembled denominations differed could
be raised; any member wishing to speak had to notify the chairman by card
and await recognition; and once recognized, each speaker was restricted by
a time limit'5.
De „China Centenary Missionary Conference" te Shanghai (1907) heeft
dezelfde werkwijze als Madras (1900) gebruikt met deze wijziging, dat de resultaten van de studies van de voorbereidingscommissies in gedrukte vorm
aan de gedelegeerden ter beschikking zijn gesteld voor het begin van de
conferentie6. Zodoende is er meer gelegenheid tot gezamenlijk overleg geweest.
De reeks van zendingsconferenties, die aan Edinburgh vooraf zijn gegaan, zijn een uiting van het verlangen naar locale, nationale en internationale samenwerking. In dit opzicht is de wereldzendingsconferentie van Edinburgh (1910) aan de ene kant een eindpunt, en aan de andere kant een
nieuw begin. Het eindpunt van een periode van samenwerking en overleg
tussen de zendingsgenootschappen, dat al vroeg in de negentiende eeuw is
begonnen. Maar het samenwerkings- en overlegorgaan, dat Edinburgh zich
heeft geschapen in de vorm van een „Continuation Committee" is een
nieuw begin geweest, het begin ook van de oecumenische beweging.
2. De voorbereidingen op Edinburgh
a. De conferentie
Het initiatief tot de conferentie is uitgegaan van William Henry Grant. Hij
3

„Report of Sub-committee appointed by Executive Committee", p. 2.
Cfr. W. R. Hogg, o.e., pp. 21-23.
W. R. Hogg, ibid., p. 24.
• Cfr. W. R. Hogg, ibid., p. 27.
4
5
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zendt op 16 september 1905, een brief naar de „China Inland Mission" in
Londen met de vraag of het mogelijk is in deze stad in 1910 een conferentie
te beleggen, die een voortzetting moet zijn van de bijeenkomst in New York
(1900)7. Hierover ontstaat een briefwisseling tussen de „American Foreign
Misiionary Societies", de „London Secretaris Association" en de Schotse
zendingsgenootschappen8.
De Schotse zendingsgenootschappen beleggen eind januari 1907 een bij
eenkomst van afgevaardigden, waarop wordt besloten een zendingsconfe
rentie te organiseren. Deze moet in 1910 in Oxford worden gehouden. De
zendingsorganisaties van Ierland en Engeland worden uitgenodigd zitting te
nemen in een „General Committee", die de nodige voorbereidingen moet
treffen. De commissie komt in juni 1907 voor de eerste keer bijeen. Zij stelt
definitief vast dat de „derde oecumenische zendingsconferentie"9 in juni
1910 te Edinburgh zal worden gehouden. Amerika, Canada en het Europe
se Continent worden gevraagd ieder een subcommissie te vormen om samen
met die van Engeland een „Executive Committee" te vormen. Iedere sub
commissie zal daarbij in eigen land de conferentie voorbereiden10.
In december 1907 komt een subcommissie van de „Executive Commit
tee" met een memorandum, waarin zij voorstellen doet over de constitutie
en de procedure van de conferentie. Aanbevolen wordt de bijeenkomst niet
op te zetten naar het voorbeeld van New York (1900), maar de opzet te
volgen van de conferenties in Madras en Shanghai11. Onafhankelijk van
deze voorstellen, komen de Amerikanen een maand later met eenzelfde ont
werp. Zij doen daarbij suggesties over eventuele onderwerpen van discussie,
en stellen voor een internationale commissie in te stellen om de onderwer
pen uit te werken. De commissie moet rapporten opstellen, die tevoren aan
de gedelegeerden zullen worden toegezonden. Op de bijeenkomst van de
„Executive Committee", twee maanden later, worden de voorstellen aan
12
vaard, en wordt de „International Committee" samengesteld .
Zij komt in juni 1908 voor de eerste keer bijeen. Als onderwerpen voor
de conferentie kiest zij: (a) „Carrying the Gospel to All the Non-Christian
World"; (b) „The Church in the Mission Field"; (c) „Education in Relation
to the Christianisation of National Life"; (d) „The Missionary Message in
7

Cfr. W. R. Hogg, ibid., p. 102.
Cfr. „Prospectus of the World Missionary Conference", p. 4.
» a. Lord Shaftisbury gebruikt als eerste de uitdrukking „Oecumenical Council" in
een toespraak op de zendingsconferentie van Liverpool (1860). „I must say it ap
pears to me something like an Oecumenical Council of the dominions of Her Majesty
Queen Victoria..." („Conference on Missions held in 1860 at Liverpool", London,
1860, p. 321).
b. De conferentie van New York (1900) krijgt ook de naam van „Oecumenische Con
ferentie", omdat alle zendingsgebieden vertegenwoordigd zijn, en niet omdat alle
kerken aanwezig zijn (cfr. W. R. Hogg, o.e., p. 45).
10
Cfr. „Minutes of the General Committee, Meeting, 12th June 1907", no. 3 en 5.
11
Cfr. „Report of Sub-committee appointed by Executive Committee", p. 2.
11
Cfr. „Minutes of the Executive Committee, Meeting, 12th March 1908", no. 39.
θ
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Relation to Non-Christian Religions"; (e) „The Preparation of Missionaries"; (f) „The Home Base of Missions"; (g) „Missions and Governments";
(h) „Co-operation and the Promotion of Unity". Voor elk onderwerp wordt
een commissie ingesteld, die een rapport zal opstellen, samengesteld uit upto-date materiaal, verzameld uit de gehele wereld. Ook wordt voorgesteld
de naam van de conferentie te veranderen in „World Missionary Conference, 1910", vanwege de misverstanden, die de term „oecumenisch" kan
oproepen13. De „Executive Committee" bepaalt verder, dat er geen kerkelijke en doctrinaire kwesties zullen worden besproken14.
De „General Committee" is de hoogste instantie in de voorbereidingen
op Edinburgh. Zij moet uiteindelijk alle voorstellen goedkeuren. In januari
1910 draagt zij haar bevoegdheden over aan de „Executive Committee"15,
die zichzelf bij het begin van de conferentie heeft ontbonden 16 .
b. Het rapport van Commissie IV: „The Missionary Message in Relation
to Non-Christian Religions"
De Commissie IV wordt op de vergadering van de „International Committee" in juli 1908 ingesteld. Het is haar opdracht een rapport samen te
stellen over:
1. 'The elements of Christianity which have most influenced non-christians.
2. The Christian apologetic in relation to (a) Hinduism; (b) Buddhism;
(c) Islam; and (d) Animistic religions'17.
In de titel van het rapport wordt gesproken van „missionary message". De
„International Committee" heeft deze term gekozen in plaats van de voorgestelde „missionary apologetic".
Zij is van mening,
'that the complex of tasks and problems indicated by this title required the
most thorough scientific treatment, but there was a reluctance to enter on
13
Cfr. „Minutes of the International Committee, Meeting, 14th-20th July 1908", no.
4, 6,14 en 15.
14
Cfr. „Minutes of the Executive Committee, Meeting, 11th December 1908", no.
60. Hier kan worden gewezen op de kritiek van H. Dijkstra op deze keuze van onderwerpen. Volgens hem wordt teveel waarde gehecht aan de lessen van de geschiedenis.
„Een commissie, die de Missie in het licht der H. Schrift wil zetten, ontbreekt. Dit is
zeer merkwaardig". Zie van hem: „De komende groóte Zendingsconferentie", in: De
Macedoniër, 13(1909), p. 68.
Op voorstel van J. Oldham is door de „Executive Committee" het maandblad
„Monthley News Sheet" uitgegeven („Minutes of the Executive Committee, Meeting,
30th June 1909", no. 89 en 98). Het heeft een belangrijke plaats ingenomen tijdens de
voorbereidingen van Edinburgh. Het bevat informatie over de bestaande plannen, behandelt in artikelen enkele belangrijke onderwerpen, en geeft inzicht in het werk van
de studiegroepen.
15
Cfr. „Minutes of the General Committee, Meeting, 28th January 1910", no. 34.
18
Cfr. „Minutes of the Executive Committee, Meeting, 15th July 1910", no. 181.
17
„Minutes of the International Committee, Meeting, 14th-20th July 1908", no. 4 en 6.
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the question of the relation of this sphere of study to the other branches of
theological study and especially to apologetics'18.
Het is beter, dat de studie van de verhouding tussen het Christendom en de
niet-christelijke godsdiensten een eigen methode ontwikkelt. Indien zij bij
de apologetiek zal worden ingedeeld, is het gevaar groot dat zij wordt gedwongen de daarin vanouds vastgestelde methode te volgen.
Om te voldoen aan het verzoek up-to-date materiaal aan de conferentie
voor te leggen wordt een zorgvuldig opgestelde lijst van vragen samengesteld en ter beantwoording toegezonden aan zendelingen in de gehele wereld19. Het wordt een onderzoek onder mensen, die in hun werk dagelijks
met andere godsdiensten worden geconfronteerd. Er wordt een aparte stu18

J. Richter, „Missionary Apologetic: Its Problems and Methods", in: I.R.M., 2
(1913), p. 520; cfr. J. Richter, „Die Lebenskräfte im Islam und Christentum", in:
A.M.Z., 42(1915), p. 225; cfr. J. Richter, „Evangelische Missionskunde", Bd. II,
„Evangelische Missionslehre und Apologetik", Leipzig, 1927, p. 119. J. Richter is lid
van de „International Committee".
11
De vragenlijst staat in haar geheel afgedrukt in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol.
IV, p. 2:
(1) Kindly give your name, station, and the Church or Society in connection with
which you are working. Name the non-Christian religion or religions with which you
have to deal in your missionary work, and say with what classes of the population you
yourself come into contact.
(2) Can you distinguish among the doctrines and forms of religious observances current among these classes any which are mainly traditional and formal from others
which are taken in earnest and are genuinely prized as a religious help and consolation?
(3) What do you consider to be the chief moral, intellectual, and social hindrances in
the way of a full acceptance of Christianity?
(4) Have you found in individuals any dissatisfaction with their own faith on specific
points? If so, give details.
(5) What attitude should the Christian preacher take toward the religion of the people
among whom he labours?
(6) What are the elements in the said religion or religions which present points of
contact with Christianity and may be regarded as a preparation for it?
(7) Which element in the Christian Gospel and the Christian life have you found to
possess the greatest power of appeal and which have awakened the greatest opposition?
(8) Have the people among whom you work a practical belief in a personal immortality and in the existence of a Supreme God?
(9) To what extent do questions of „Higher Criticism" and other developments of modern Western thought exert an influence in your part of the mission field, and what
effect do they have on missionary work?
(10) Has your experience in missionary labour altered either in form or substance
your impression as to what constitute the most important and vital elements in the
Christian Gospel?
(11) What was it in Christianity which made special appeal to you? Did the Western
form in which Christianity was presented to you perplex you? What are the distinctively Western elements, as you see them, in the missionary message as now presented?
Was it the sense of sin which enabled you to go behind the Western forms? If not,
what was it?
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diegroep gevormd, die de binnengekomen antwoorden tot een rapport
moet verwerken20. De voorzitter van de groep zal een eerste ontwerprapport maken. Hij staat hierbij voor de onmogelijke taak recht te doen aan alle gegevens. Daarom heeft men zich bij de samenvatting geconcentreerd op
de in het Christendom en de andere godsdiensten levende krachten21. Hierdoor zijn veel waardevolle gegevens komen te vervallen, die met een andere
vraagstelling wel tot hun recht zullen kunnen komen.
Het ontwerprapport wordt toegezonden aan de leden van de studiegroep,
die het op hun beurt weer doornemen aan de hand van de brieven van de
zendelingen. Daarna komt de hele commissie bijeen om er gezamenlijk de
laatste hand aan te leggen22. Enkele weken voor het begin van de conferentie is het samen met de zeven andere rapporten aan alle gedelegeerden toegezonden.
3. Het verloop van de conferentie
De conferentie wordt op 14 juni geopend en op 23 juni gesloten. Er zijn
honderdzestig zendingsgenootschappen aanwezig met in totaal 1200 gedelegeerden. De meest verschillende doctrinaire, liturgische en politieke richtingen uit de zending zijn in de „Synod Hall" bijeen. Van de „jonge Kerken"
zijn er slechts zeventien vertegenwoordigers. Het is een winstpunt, dat anders dan bij voorgaande conferenties de zendingsorganisaties van het Europese vasteland aan de voorbereidingen hebben meegewerkt en tijdens de
bijeenkomst zelf relatief sterk zijn vertegenwoordigd.
De conferentie verloopt volgens een nauwkeurig vastgestelde procedure.
ledere dag wordt één onderwerp besproken. Iedereen kan aan de discussie
deelnemen. De resoluties, die met goedkeuring van een speciale commissie
aan de vergadering worden voorgelegd, mogen geen betrekking hebben op
geloofspunten en kerkelijke beleidskwesties, waarover degenen die aan de
conferentie deelnemen van mening verschillen23.
20

Alle antwoorden zijn in getypte vorm samengebracht in zes banden (samen ongeveer 2500 pagina's). Een serie hiervan staat in de bibliotheek van de Wereldraad van
Kerken te Genève. Een andere is indertijd ondergebracht in de „Missionsbibliothek
der Franckeschen Stiftungen" te Halle (zie J. Warneck, „Zur bevorstehenden Welt-Missions-Konferenz", in: A.M.Z., 37 Jg. (1910), p. 6). Volgens E. J. Sharpe, „Not to Destroy but to Fulfill", Uppsala, 1965, p. 278, is er nog een volledige serie in de „Missionary Research Library", New York, en een onvolledige serie in de bibliotheek van
het „Christ's College" in Aberdeen.
» Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 214.
28
Het rapport is als volgt ingedeeld: (a) De animisrische godsdiensten; (b) De Chinese godsdiensten; (с) De godsdiensten van Japan; (d) De Islam; (e) Het Hindoeïsme; (f)
Algemene conclusies.
Over het Zuidelijk-Boeddhisme zijn zo weinig gegevens binnengekomen, dat een samenvatting daarvan achterwege is gelaten.
" W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, p. 74; cfr. H. Dijkstra, „De komende groóte
Zendingsconferentie", in: De Macedoniër, 13(1909), p. 38, waar hij juist dit de zwakke
zijde van de conferentie noemt. „Bij zulk een regel zijn de Remonstranten en Unita-
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Het rapport van Commissie IV wordt op de vierde dag aan de algemene
vergadering aangeboden. Volgens de vastgestelde procedure leidt D. S.
Cairns, de voorzitter van de commissie, de discussie in met de presentatie
van het rapport. Maar er kan geen diepgaande discussie tot stand komen,
omdat men daags te voren aan de voorzittter van de vergadering moet opgeven, dat men aan de discussie wil deelnemen. Bovendien wijst de voorzitter de volgende spreker pas aan vlak voordat diens voorganger gaat
spreken24.
Buiten de discussies om heeft Commissie IV ook nog aanmerkingen ontvangen over het voorgelegde rapport. Deze worden nauwkeurig bekeken en
verwerkt in de uiteindelijke versie van het rapport25. Aan de kritiek op het
ontbreken van een stuk over het Zuidelijk-Boeddhisme wordt tegemoet gekomen door in het officiële rapport van de conferentie een korte samenvatting op te nemen van de vier brieven, die daarover zijn binnengekomen26.
Ondanks dit alles blijft staan dat de verhouding van het Christendom tot
de niet-christelijke godsdiensten nooit eerder zo grondig door de zendingsgenootschappen gemeenschappelijk is bestudeerd en besproken.
B. THEOLOGIE DER GODSDIENSTEN

Bij het samenstellen van haar rapport heeft Commissie IV zich geconcentreerd op de vraag, welke gegevens uit de brieven van de zendelingen naar
voren komen over de in de niet-christelijke godsdiensten en het Christendom levende krachten. Ons onderzoek van de brieven richt zich echter uitsluitend op godsdiensttheologische gegevens. Wij willen nagaan hoe de verhouding tussen het Christendom en de andere godsdiensten theologisch is
geduid.
De zendelingen hebben onder andere de volgende vraag voorgelegd gekregen:
'What attitude should the Christian preacher take toward the religion of the
people among whom he labours?'27.
riërs het meest gebaat. Maar als men een wereld-conferentie wil, zal het wel niet
anders gaan".
24
In de vier uur durende discussie zijn 37 sprekers aan het woord gekomen. Het officiële rapport geeft de discussie wegens plaatsgebrek slechts in verkorte vorm weer.
Daarin heeft men getracht alles te bewaren, dat nieuw licht op de verschillende onderwerpen werpt. Soms zijn de discussies slechts gedeeltelijk opgetekend en zijn er stukken uitgevallen. De verkorte weergave van de discussie is niet meer aan de sprekers
zelf voor eventuele herziening voorgelegd; cfr. W.M.C, Edinburgh, 1910, Vol. IV,
p. 291. Schriftelijke verslagen van de discussies zijn er niet voorzover nagegaan is
kunnen worden.
» Cfr. W.M.C, Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 275.
*> Cfr. W.M.C, Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 281.
27
Ook in de antwoorden op de andere vragen liggen aanwijzingen voor de theologie,
die de houding van de zendelingen heeft bepaald. Wat de vragenlijst betreft, zie voet-
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Het meest belangrijke materiaal voor onze studie ligt in de antwoorden op
deze vraag.
1. Continentale houding ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten
Naar de mening van F. Hahn kunnen in de andere godsdiensten overblijfse
len van een oer-openbaring worden teruggevonden. Door mondelinge over
levering zijn deze in de loop van de geschiedenis bewaard gebleven28. P.
Kranz zegt, dat de zendelingen deze fragmenten van een oorspronkelijke
openbaring moeten gebruiken als „stepping-stones" naar Jezus Christus29.
Zij moeten erkennen, dat de niet-christenen ernstig hebben geprobeerd over
eenkomstig de aan hen gegeven openbaring te leven.
'The teachings about sin and the confession, shown in the prayers of Brah
mins as well as of Mohammedans, the wonderful descriptions of the ten
avatharas, the endless forms and stringent rules of outward purifications,
which are very carefully carried out in all cases of pollutions of different
descriptions in both of these religions, the different sorts of sacrifices men
tioned in the Vedas and Puranas, for the remission of their sinful Karmas
. . . may be regarded as a preparation for bringing them to a true and full
conception of the divine truths of the word of God . . . It should be, there
fore, well considered that such elements in the said religions are not-human
made, but to be taken as the greatest evidence for the wonderful dealings of
the Almighty God towards a fallen race (Rom. 19, 20)' 30 .
De zending moet tegenover de niet-christelijke godsdiensten dezelfde hou
ding aannemen als Jezus31. De verkondiger van het evangelie heeft te ma
ken met medemensen, die in het duister naar het licht zoeken, schrijft F.
Hahn. Bij het licht van de sterren wachten ze op het opkomen van de zon.
Hij moet het goede in de godsdiensten aanvaarden en de aanzetten tot spiri
tueel leven tot verdere ontplooiing brengen. Op die manier kan hij de nietchristenen tot de volle waarheid in Jezus Christus brengen. De zendeling
moet hierin voorzichtig te werk gaan en de niet-christelijke erfenis niet op
32
gewelddadige wijze opzij schuiven . F. Hahn geeft hiermee ook de mening
van andere zendelingen weer.
noot 19. Het is jammer dat er onder de antwoorden slechts twaalf uit Afrika zijn, die al
le spreken over het Animisme. Slechts enkele hiervan gaan dieper in op de theolo
gie der godsdiensten.
,e
Cfr. brief van F. Hahn (Gossnersche Missionsgesellschaft), in: „Commission of the
Missionary Message, Animistic Religions", p. 121.
20
Brief van P. Kranz (General Protestant Missionary Society of Germany, China),
in: „Commission of the Missionary Message, Chinese Religions", p. 238.
30
Brief van Ch. Hermon (Basel German Evangelical Society, India), in: „Commission
of the Messionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 394-395.
al
Cfr. brief van S. Ambat (Basel German Evangelical Missionary Society, India), in:
„Commission of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 17.
эг
Brief van F. Hahn (Gossnersche Missionsgesellschaft), in: „Commission of the
Missionary Message, Animistic Religions", p. 121; cfr. brief van S. Ambat (Basel Ger-
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Maar deze houding van sympathie neemt niet weg, dat men in de zending
aan de absolute superioriteit van de christelijke openbaring moet blijven
vasthouden. J. Warneck schrijft, dat de zendeling telkens weer de fundamentele afvalligheid, waarin de niet-christenen hebben geleefd, moet aanwijzen33. Daarbij moet deze wijzen op Gods wil tot vergeving en de nietchristenen oproepen tot bekering34. Hij moet nooit zover gaan, dat hij erin
toestemt het christelijk geloof voor te stellen, als een hogere vorm van bijvoorbeeld het Animisme35. J. Richter voegt in de „Monthly News Sheet"36
hieraan toe, dat het er bij een bestudering van de verhouding tussen het
Christendom en de niet-christelijke godsdiensten om gaat de superioriteit
van het Christendom aan te tonen. Het is het laatste stadium in de godsdienstige ontwikkeling van de mensheid37. Maar tegelijkertijd houdt J.
Richter sterk vast aan Gods openbaring in Jezus Christus. Omwille van
Hem moet het Christendom de Weg, de Waarheid en het Leven worden genoemd38.
2. Angelsaksische zendelingen over de niet-christelijke godsdiensten
a. God openbaart zich in de andere godsdiensten
De Angelsaksische zendelingen nemen duidelijk afstand van de vroegere
houding, die sterk agressief en polemisch is geweest. Mede dankzij de opkomst van de godsdienstwetenschap is men tot een beter verstaan van de
andere religies gekomen. Een iconoclastische en destructieve houding wordt
sterk afgekeurd. De tegenstellingen met het Christendom zijn voorheen te
eenzijdig negatief naar voren gebracht. Pas na een zorgvuldige studie kan
men zeggen wat wel en niet goed is. Maar men moet uitgaan van de sympathie en de wil tot begrijpen, als men tot een werkelijk verstaan wil komen39.
De elementen van waarheid en goedheid in de niet-christelijke godsman Evangelical Missionary Society, India), in: „Commission of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 16.
35
Cfr. brief van J. Warneck (Rheinische Missionsgesellschaft, Duitsland), in: „Commission of the Missionary Message, Animistic Religions", p. 205.
34
Cfr. brief van J. Warneck (Rheinische Missionsgesellschaft, Duitsland), in: „Commission of the Missionary Message, Animistic Religions", p. 205.
35
Cfr. brief van J. Warneck (Rheinische Missionsgesellschaft, Duitsland), in: Commission of the Missionary Message, Animistic Religions", p. 205.
3
« Cfr. voetnoot 14.
37
J. Richter, in: Monthly News Sheet, (February, 1910), p. 97, aangehaald uit: W. J.
Schmidt, „Ecuminicity and Syncretism", Dissertation, Colombia University, 1966, p.
22.
38
Cfr. J. Richter, „Missionary Apologetic: Its Problems and its Methods", in: I.R.M.
2 (1913), p. 541.
M
Het is ondoenlijk alle plaatsen aan te geven, die de veranderde houding tot uitdrukking brengen. De reacties van Aziatische christenen zijn zo gering in aantal geweest,
dat ze hier niet apart worden geanalyseerd. Om hun inbreng toch niet verloren te laten
gaan zal in de volgende voetnoten ook naar de brieven van Aziatische christenen worden verwezen.
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diensten zijn volgens vele zendelingen een uitdrukking van de werkzaam
heid van God. Deze overtuiging wordt op verschillende manieren naar vo
ren gebracht. Het zijn tekenen die er op wijzen dat God zich nergens zonder
getuigenis heeft gelaten; het zijn lichtstralen van Christus, die altijd het
Licht van de wereld is geweest; het zijn elementen van de waarheid, tekenen
van de aanwezigheid van de Logos en Gods Wijsheid. God heeft zich in de
andere godsdiensten geopenbaard. G. Whitehead schrijft:
'The missionary should rejoice in every element of truth and goodness that
he finds in the religion and in the practice of the people with whom he has
to deal, knowing that all truth and all goodness wheresoever found came
through the inspiration of the Holy Spirit, however ignorant a person may
be of this source' 40 .
De zendeling moet er van uitgaan, dat het ware en goede in het geloof van
de mensen waaronder hij werkt een gave is van de Vader van alle men
sen 41 , en het daarom erkennen en respecteren 42 . A. Crosthwaite is er van
overtuigd, dat God zich nergens zonder getuigenis heeft gelaten.
'The Bible does not lead us to suppose that God left Himself without witness
at any time or in any country. We are expressly told that the testimony of
nature and conscience to God has been universal, and we cannot doubt that
every sincere striving after truth, and in India there have been many such,
has met with its reward' 4 3 .
Men moet daarom aanvaarden, dat de mensen God hebben gekend en met
Hem hebben geleefd44. Zij hebben onwetend de God aanbeden, die zich in
Christus volledig heeft geopenbaard 45 . Altijd is er een verhouding tussen
40

Brief van G. Whitehead (S.P.G., Burma), in: „Commission of the Missionary Mes
sage, Animistic Religions", p. 249; cfr. brief van W. Bonnar (India), in: „Commission
of the Missionary Message, Hinduism, Vol. I, pp. 82-83.
,ι
Brief van S. L. Gulick (American Board Mission, Japan), in: „Commission of the
Missionary Message, Japanese Religions", p. 37.
4t
Cfr. brief van P. D. Bergen (Board of Foreign Missions of the Presbyterian
Church in the U.S.A., China), in: „Commission of the Missionary Message, Chinese
Religions", p. 29; cfr. in: idem, brief van W. Harris (Presbyterian Church in the
U.S.A., Siam), p. 183.
45
Uit A. Crosthwaite, „The Lessons of the Rig Veda for Modem India", aangehaald
in brief van G. H. Westcott (S.P.G., India), in: „Commission of the Missionary Mes
sage, Hinduism", Vol. II, p. 530.
44
Cfr. brief van Fr. Kingsbury (South India United Church, India), in: „Commission
of the Missionary Message, Hinduism", Vol. II, p. 27.
45
Cfr. brief van D. Fraser (United Free Church of Scotland, London, Livingstonia
Mission), in: „Commission of the Missionary Message, Animistic Religions", p. 79:
„The Christian preacher should recognize that God has not left Himself without wit
ness among these people; that the God they ignorantly worship, we declare fully by
the revelation of Christ; that the immortality they believe in by their reverence of the
spirits is a truth of God, but the condition of the spirits after death is revealed in the
10

Hem en de mens geweest. Omdat Hij blijvend aanwezig is zijn er goede ele
46
menten in de godsdiensten .
Christus, de Logos, is altijd het licht van de wereld geweest, dat iedere
mens heeft verlicht, gaat T. E. Slater verder. De zendeling kan het terugvin
47
den in de Schriften van de niet-christelijke godsdiensten . Het Licht van
Christus reikt overal, en iedere godsdienst heeft een afstraling daarvan. Het
is een deel van de openbaring die in volheid alleen in Christus zelf wordt
gevonden 48 . Dat brengt A. Foster tot de volgende stelling:
'The Christian position which recognises the work of the Logos in every
land enlightening all men has always been held to justify the Christian
teacher in looking for traces of the knowledge of God among all races, and
in gladly welcoming all such indications as he could find that the soul of man
is naturally Christian' 49 .
Het zijn resten van de waarheid, die God in het begin aan de mens heeft
gegeven50.
Volgens T. E. Slater kan hieruit blijken, dat God altijd inspirerend werk
zaam is gebleven, en dat de godsdienstige opvattingen en praktijken onder
Bible; that their idea of the intercession of the spirits with God is the feeling after the
one Intercessor, Jesus Christ, through whom we have access to the Father"; cfr. brief
van N. C. Mukerjee (North India American Presbyterian Mission, India), in: „Com
mission of the Missionary Message, Hinduism", Vol. II, p. 210; cfr. brief van W. A.
Wilson (Canadian Presbyterian Church, India), in: idem, p. 556.
46
Cfr. brief van T. E. Slater, (L.M.S., formerly of India), in: „Commission of the
Missionary Message, Hinduism", Vol. II. pp. 366-367: „And we find that a stream of
Divine inspiration — a connecting current — has been flowing unbroken through the
plains of history; that God has „never left Himself without witness" among the na
tions; that He has always had vital relations with the spirits of men; and there is good
in all religions, because of the abiding presence of God in His world".
47
Cfr. brief van T. E. Slater, (L.M.S., formerly of India), in: „Commission of the
Missionary Message, Hinduism", Vol. II, pp. 372 en 368; cfr. brief van J. Beattie (Pres
byterian Church of England, China), in: „Commission of the Missionary Message,
Chinese Religions", p. 15; cfr. brief van W. E. S. Holland (C.M.S., India), in: „Com
mission of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 469.
49
Cfr. brief van J. P. Jones (American Board of Commissioners for Foreign Mis
sions, India), in: „Commission of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 546:
„The broken lights of these ethnic faiths are, after all, lights from God, and are a part
of that revelation whose full orbed beauty and illuminating grace is found in Christ
and His faith alone"; cfr. brief van Ahmad Shah (S.P.G., India), in: „Commission of
the Missionary Message, Hinduism", Vol. II, p. 288.
49
Brief van A. Foster (L.M.S., China), in: „Commission of the Missionary Message,
Chinese Religions", p. 144.
ω
Cfr. brief van W. Bonnar (India), in: „Commission of the Missionary Message,
Hinduism", Vol. I, p. 83; cfr. brief van H. Fenn (Board of Foreign Missions of the
Presbyterian Church in the U.S.A., China), in: „Commission of the Missionary Mes
sage, Chinese Religions", p. 124. Men moet nadruk leggen op de verhouding van de
waarheidselementen in de andere godsdiensten en de waarheid in het Christendom, 'as
evidence of the common origin of all in God's earliest revelations of Himself and of
His will to men".
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de niet-christelijke volken zijn ontstaan onder Zijn providentiële leiding51.
Hij heeft in het verleden tot de voorouders gesproken52, en men moet zich
in de zending verheugen over de wijze waarop niet-christenen hebben getracht te leven volgens de hen gegeven openbaring53, schrijven P. D. Bergen en T. Richard. Voordat de zendeling zijn prediking begint is God reeds
werkzaam in de andere godsdiensten. Hij moet daarom leren onderscheiden
wat God reeds voor zijn komst tot stand heeft gebracht en de waarheden,
die Hij er heeft neergelegd, aanvaarden om die tot volheid te brengen in de
door Jezus Christus geopenbaarde godsdienst54.
b. „Not to destroy, but to fulfil"
Verschillende zendelingen geven als hun overtuiging te kennen, dat de andere godsdiensten een voorbereiding op het Christendom zijn, omdat God
er steeds openbarend werkzaam is geweest55. Maar dat neemt niet weg, dat
men tevens oog moet blijven houden voor al datgene, wat onmogelijk als
61

Cfr. brief van T. E. Slater (L.M.S., formerly of India), in: „Commission of the
Missionary Message, Hinduism", Vol. II, pp. 364 en 366.
52
Cfr. brief van P. D. Bergen (Board of Foreign Missions of the Presbyterian
Church in the U.S.A., China), in: „Commission of the Missionary Message, Chinese
Religions", p. 29.
55
Cfr. brief van T. Richard (Baptist Missionary Society, China), in: „Commission of
the Missionary Message, Chinese Religions", p. 345; cfr. A. G. Hogg (India), in:
„Commission of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 418, waar hij zegt, dat
de houding van de zendeling ten opzichte van het Hindoeïsme moet worden bepaald
door de overweging, „that through the medium of their own defective beliefs, Hindus
may enjoy a measure of communion with God, as well as an acceptance of God as
real as his own".
54
Cfr. brief van P. G. Kawai (C.M.S., Japan), in: „Commission of the Missionary
Message, Japanese Religions", p. 116.
55
Cfr. brief van A. Foster (L.M.S., China), in: „Commission of the Missionary Message, Chinese Religions", p. 145; cfr. brief van С. C. Brown (Presbyterian Church of
England, China), in: „Commission of the Missionary Message, Chinese Religions", p.
43; cfr. brief van H. T. Hodgkin (Friends' Foreign Mission Association, China), in:
„Commission of the Missionary Message, Chinese Religions", p. 194; cfr. brief van J
E. Hail (Presbyterian Church in the U.S.A., Japan), in: „Commission of the Mission
ary Message, Japanese Religions", p. 72; cfr. brief van W. Imbrie en K. Ibuka (Japan),
in: „Commission of the Missionary Message, Japanese Religions", pp. 90-91. Zij wij
zen erop, dat onder de „Japanese ministers", „there is a conviction common among
them that the non-Christian religions are not wholly of man. At times they think of
them and speak of them as a preparation for Christianity; sometimes comparing them
to Judaism, as shadows of the good things to come. Certainly they have no desire un
duly to cast discredit upon the national religions in which most of them were born.
But the great majority of these men, even of those among them who would be ac
counted liberal in their views, take the position of the Apostle". Deze korte lijst van
zendelingen, die er allen van overtuigd zijn dat de niet-christelijke godsdiensten zijn
voorbereid op het Christendom, is gemakkelijk aan te vullen met vele namen van an
dere respondenten, die dezelfde mening zijn toegedaan. Vooral is deze opvatting terug
te vinden in de antwoorden op vraag zes van de voorgelegde vragenlijst: „What are
the elements in the said religion or religions which present points of contact with
Christianity and may be regarded as a preparation for it"?
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een voorbereiding kan worden beschouwd. Er is ook verval en verderf in de
56
godsdiensten, wat met een kritische houding bekeken moet worden . Het
kriterium hierbij is Jezus Christus, de vlees geworden Logos, die ieder mens
verlicht. A. Foster schrijft, dat de overtuiging, dat
'the Word became flesh and dwelt on earth has always given the Christian
apologist confidence in „Truth as it is in Jesus" as being the one standard
by wich all the religious aspirations of men and women's conceptions of
God must be finally measured' 57 .
Bij de benadering van de niet-ohristenen zal men dus steeds een dubbele
houding moeten aannemen: aan de ene kant sympathieke aanvaarding, aan
de andere kant kritische verwerping. De zendelingen funderen zich hier
voor op Jezus Christus zelf en Paulus, wier houding zij beschreven vinden
in de H. Schrift. Christus heeft zich goedkeurend uitgesproken over de ere
dienst van de Samaritanen, maar tegelijkertijd heeft hij hen gewezen op de
ware geest en de ware aanbidding, omdat zij hierin hebben gedwaald. Hij
neemt tegenover hen een houding aan van sympathie, maar, zo gaat A.
Foster verder,
'at the same time His attitude toward the points of difference between
Jewish and Samaritan theological positions is absolutely uncompromising;
"You worship you know not what', 'We know what we worship', 'Salva
tion is for the Jews. Sympathy with human ignorance or misconception can
never make it expedient or justifiable for the Christian preacher to yield
anything of the distinctly Christian position or of the Christian interpretation
of the facts of life' 58 .
In navolging van Christus heeft Paulus in Athene erkend, dat de mensen
naar God hebben gezocht en iets van Hem hebben gevonden 59 . Maar vol511

Cfr. brief van С. C. Brown (P.C.E., China), in: „Commission of the Missionary
Message, Chinese Religions", p. 43; cfr. brief van J. N. Farquhar (Y.M.C.A., India),
in: „Commission of the Missionary Message, Hinduism, Vol. I, pp. 183-184; cfr. brief
van R. H. Haslam (C.M.S., India), in: „Commission of the Missionary Message, Hin
duism", Vol. I, p. 383.
57
Brief van A. Foster (L.M.S., China), in: „Commission of the Missionary Message,
Chinese Religions", p. 144.
5β
Brief van A. Foster (L.M.S., China), in: „Commission of the Missionary Message,
Chinese Religions", pp. 143-144; cfr. brief van Η. T. Hodgkin (Friends' Foreign Mis
sion Association, China), in: „Commission of the Missionary Message", p. 193; cfr.
brief van T. Richard (B.M.S., China), in: „Commission of the Missionary Message", p.
345; cfr. brief van J. E. Hail (Presbyterian Church in the U.S.A., Japan), in: „Commis
sion of the Missionary Message, Japanese Religions", p. 66.
59
Andere respondenten, die de rede van St.Paulus op de Areopaag tot voorbeeld stel
len, zijn: С. Johnson (S.P.G., Zululand, Afrika), in: „Commission of the Missionary
Message, Animistic Religions", p. 132; G. A. Wilder (American Board of Commission
ers for Foreign Missions, Africa, Rhodesia), in: „Commission of the Missionary Mes
sage, Animistic Religions", p. 226; P. Kranz (C.L.S., als „independent missionary",
daarnaar overgegaan, omdat de „General Protestant Missionary Society of Germany"
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gens hem is er slechts één God, de vader van Jezus Christus. Aan de Galaten schrijft hij; „Eertijds hebt gij, zonder God te kennen, goden gediend die
het in werkelijkheid niet zijn" en aan de Efesiërs, dat zij zonder hoop en
zonder God zijn. Dezelfde houding neemt hij aan tegenover de Romeinen
door te zeggen, dat de verlossing door God is gelegen in het evangelie van
Christus en dat hij zelf tot de heidenen is gezonden om hun ogen te openen,
opdat zij zich vanuit de duisternis naar het licht wenden80. Paulus wil geen
compromis sluiten met het ware en goede dat hij vindt. In een verzoenende
houding wil hij openhartig wijzen op zonde en afgoderij (1 Kor. 10, 20),
waardoor men het Koninkrijk Gods niet kan erven (1 Kor. 6, 9). In niemand anders ligt redding en er is geen andere Naam onder de hemel aan de
mensen gegeven, waarin men gered kan worden (Hand. 4, 12), meent H. M.
Woods «ι.
Uitgaande van sympathieke aanvaarding en kritische verwerping is het de
taak van de zending al het ware en goede in de niet-christelijke godsdiensten
tot vervulling te brengen in het Christendom. Ook hier beroepen de zen
delingen zich weer op Jezus Christus, die niet is gekomen om te vernietigen,
maar om tot vervulling te brengen. Er bestaan echter onder hen genuan
ceerde interpretaties van de wijze waarop vervulling moet worden verstaan.
Christus brengt vervulling, zoals het licht van de zon doet ten opzichte
van de maan 6 2 . Zijn licht en waarheid zijn op onvolledige en gebroken wij
ze aanwezig in de andere godsdiensten. Hun hoogste verlangens worden in
Hem vervuld. Hij maakt de waarheid, die in kiem aanwezig is, volmaakt 63 .
Hij komt op een volmaakte wijze tegemoet aan de onder hen bestaande be
hoeften 64 en vult de onvolmaakte waarheden aan 6 5 . De geest van godszich niet openlijk tegen het „Higher Criticism" wil verzetten, China), in: „Commis
sion of the Missionary Message, Chinese religions", p. 29; D. Mc. Gillivray (C.L.S.,
China), in „Commission of the Missionary Message, Chinese Religions", p. 258; Bishop
of Lahore (India), in: „Commission of the Missionary Message, Hinduism, Vol.
II, p. 45.
' 0 Cfr. brief van W. Imbrie en K. Ibuka (Japan), in „Commission of the Missionary
Message, Japanese Religions", pp. 89-90, waar zij aan toevoegen: „The Christian
preacher in Japan should take the same attitude towards its non-Christian religions; and
with the same willingness".
111
Cfr. brief van H. M. Woods (Presbyterian Church in the U.S.A., China), in: „Com
mission of the Missionary Message, Chinese Religions", pp. 448-449.
62
Cfr. brief van J. D. Davis (A.M.C.F.M., Japan), in: „Commission of the Missionary
Message, Japanese Religions", p. 5.
βί
Cfr. brief van W. Bonnar (India), in „Commission of the Missionary Message, Hin
duism", Vol. I, pp. 82-83.
64
Cfr. brief van A. de Selincourt (India), in: „Commission of the Missionary Message,
Hinduism", Vol. II, p. 272.
" Cfr. brief van W. A. Wilson (Canadian Presbyterian Church, India), in: „Commis
sion of the Missionary Message, Hinduism", Vol. II, p. 556; cfr. brief van J. R. Banerjea (Scottish Churches Mission, India), in: „Commission of the Missionary Message,
Hinduism", Vol. I, p. 54; cfr. brief van R. A. Hume (India), in: „Commission of the
Missionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 502.
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dienstigheid onder de niet-christenen kan onontwikkeld en onvolwassen
aandoen, maar is daarom niet minder waar. Als men dit alles wil vervangen
moet men het niet vernietigen, maar laten zien dat het Christendom iets
waardevollers heeft te bieden66.
Er is openbaring in de niet-christelijke godsdiensten, maar in Christus is
ons de vollere openbaring gegeven. De godsdiensten kunnen ondanks de
waarheid, die ze bezitten geen kracht geven om van te leven. De vervulling,
die het Christendom brengt, betekent dat zij leren onderscheiden tussen
goed en kwaad en daaruit kracht tot leven ontvangen67. Men kan zeggen,
dat het Christendom een graduele ontwikkeling is van een zuiver geloof,
dat de voorouders van het begin af aan hebben bezeten. De zendeling moet,
volgens B. Giubb, daarom beginnen bij de eerste belofte van een Verlosser
en zo omhoog werken naar de volle openbaring van het Evangelie68.
Naast deze aanwijzingen voor het verstaan van het begrip „vervulling"
vinden wij in de brieven van enkele zendelingen een uitvoeriger beschrijving
van wat zij daarmee bedoelen. Volgens T. E. Slater heeft de vergelijkende
godsdienstwetenschap aan het Christendom nieuw leven gegeven. Geen
enkele godsdienst staat volkomen geïsoleerd van de andere. Het Christendom als historische godsdienst kan niet alleen staan in het midden van de
geschiedenis, maar heeft zijn plaats in de samenhang van de geschiedenis.
Een ononderbroken stroom van goddelijke inspiratie is door de geschiedenis gegaan. Alle geestelijke waarden in de andere godsdiensten worden opgeëist
'for the spiritual and eternal Christ, 'the Light which lighteth every man as
he cometh into the world'; . . .That same Christ is, of necessity, not the
destroyer, but the Fulfiller and Interpreter of all that has been true in the
one increasing revelation which has been given from the first to the heart of
man' 99 .
Wanneer zendelingen de niet-christelijke mensen door het licht van deze
waarheden moeten leiden naar de vollere waarheid, naar Hem die niet het
product is van de menselijke geschiedenis, maar de vervuiler en interpretatie van de waarheid in de voorafgaande openbaringen, dan kunnen zij die
waarheden alleen maar zien als verwant aan het Christendom en een goddelijke voorbereiding daarop 70 . Niet langer is het Christendom anders als de
·· Cfr. brief van B. Lucas (L.M.S., India), in: „Commission of the Missionary Message,
Hinduism", Vol. II, p. 99; cfr. brief van J. P. Jones (A.B.C.F.M., India), in: „Commission of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I, pp. 545-546.
87
Cfr. brief van S. L. Gulick (American Board Mission, Japan), in: „Commission of
the Missionary Message, Japanese Religions", pp. 37-38.
68
Cfr. brief van W. B. Grubb (S.A.M.S., Paraguay), in: „Commission of the Missionary Message, Animistic Religions", p. 112.
·· Brief van Τ. E. Slater (L.M.S., India), in: „Commission of the Missionary Message,
Hinduism", Vol. II, p. 367.
70
Cfr. T. E Slater, epist cit., pp 368 en 372
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andere godsdiensten. Staande boven de andere blijft het verbonden met de
waarheid die eraan vooraf is gegaan71. Het heeft gewacht op vervulling
'in Him who fulfils, not only the prophecies of Judaism, but also 'the
unconscious prophecies of heathendom' . . . The world has been governed
providentially in the interests of Christianity, which lies at the basis of all
the religions of the past, and is the end to which all developments of the
religious consciousness must tend, and to which, therefore, that consciousness
cannot but offer a prophetic testimony'72.
J. N. Farquhar denkt ook in deze richting, hoewel hij nadrukkelijker dan T.
E. Slater — in zijn brief althans — zegt, dat het Christendom de enige
godsdienst voor de mensheid is73. Aan de godsdienstige gevoelens, die in
de andere religies zijn ontstaan, zal in het Christendom worden voldaan.
Maar dan staat het Christendom in een duidelijke relatie tot iedere andere
godsdienst. Het is in zekere zin het hoogtepunt van de geestelijke ontwikkeling van de wereld. Het is de vervulling en kroon van iedere godsdienst74.
Hoe diep de afgrond tussen beide ook is, er blijft tussen hen een ononderbroken evolutie bestaan75.
De zending moet dezelfde houding aannemen als Christus ten opzichte
van het Jodendom, ook al is er geen historische relatie in het geval van de
niet-christelijke godsdiensten. Hij heeft Zichzelf en Zijn boodschap voorzegd gezien in het Oude Testament, en heeft dat tot vervulling gebracht.
'Granted His promise, that Christianity is the final religion, it is clear thai
He is justified in this procedure by the strictest scientific method'76.
Paulus heeft dezelfde benadering ook toegepast op mensen buiten het Jodendom, aan wie hij heeft gepredikt dat Christus het einde van de wet is en
dat volgens de bedoeling van God alles in Hem is samengevat77.
Een belangrijke en kritische nuance op de in brede kringen van de zending bestaande opvatting van vervulling vinden wij in de brief van A. G.
Hogg. De vervullingsgedachte heeft het voordeel, dat zij erkent dat de nietchristenen gedeeltelijk reeds hebben gevonden wat zij hebben gezocht.
Maar verder is zij practisch van weinig nut. Het is een vage abstractie.
Christelijke leerstellingen en eredienst zijn geen vervulling van de hindoeïstische. Het enige wat er gebeurt in de vervulling is, dat zendelingen bij de
hindoes behoeften oproepen, die hun eigen godsdienst niet kan voldoen.
Eerst doorbreekt men het godsdienstig evenwicht in het Hindoeïsme, en
" Cfr. ibid., р. Збб.
71
Ibid., p. 373.
" Cfr. brief van J. N. Farquhar (Y.M.C.A.), in: „Commission of the Missionary Mes
sage, Hinduism", Vol. I, p. 181.
74
Cfr. J. N. Farquhar, epist. cit., p. 182.
7t
Cfr. ibid., pp. 184-185.
7
« Ibid., p. 186.
77
Cfr. ibid., pp. 186-187.
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zegt dan dat het Christendom vervulling zal brengen. Hiermee kan men al
leen bewijzen, dat een uit haar evenwicht gebrachte godsdienst wordt ver
vuld in het Christendom, maar niet dat
'Christianity is a fulfilment pointed to by the typical undisturbed Hindu
consciousness. In this phenomenon the crucial significance is, to my mind,
not the restoration but the original disturbance of equilibrium, the fact that
Christian influence can somehow make Hinduism cease to be a gospel to the
Hindu'".
Het Christendom is dan de vervulling van een opgeroepen, voordien echter
niet werkelijk bestaande godsdienstige vraag. Men kan dit vervulling noe
men, maar dan wordt het feit verborgen, dat het gebeurt door een, althans
gedeeltelijke, vernietiging van wat reeds aanwezig is 7 9 .
A. G. Hogg meent, dat de juiste houding van de zendeling hierin is
gelegen dat
'he will regard himself and them as equally pilgrims of faith but having
much to learn from each other . . .' 8 0 .
In een ontmoeting met de hindoe zal hij zijn geloof in God, zoals hij het
door Jezus Christus heeft ontvangen, naar voren kunnen brengen. Hij zal
mensen ontmoeten, die zijn geloof delen dat God het licht is, maar niet zijn
geloof en verhouding tot Jezus Christus. Op zijn manier heeft de hindoe
een even werkelijke verhouding tot God als de christen 81 . Als pelgrims in
het geloof kunnen zij van elkaar leren en zo hun geloof in God verdiepen.
c. Progressieve openbaring
Vraag 9 van de aan de zendelingen toegezonden vragenlijst luidt:
'To what extent do questions of 'Higher Criticism' and other developments
of modern Western thought exert an influence in your part of the mission
82
field, and what effect do they have on missionary work?' .
In de antwoorden hierop brengen verschillende zendelingen naar voren, dat
het „Higher Criticism" van grote betekenis kan zijn voor een beter ver
staan van de niet-christelijke godsdiensten. Het is echter opvallend, dat bij
de beantwoording van de vraag welke houding de zendeling moet aanne
men tegenover de andere godsdiensten nergens uitdrukkelijk wordt verwe
zen naar het „Higher Criticism". Maar de antwoorden op vraag 9 kunnen
7β

Cfr. brief van A. G. Hogg (India, United Free Church of Scotland), in: „Commis
sion of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 413.
78
Cfr. A. G. Hoff, epist, cit., p. 414.
в
° Ibid., pp. 415-416.
« Cfr. ibid., p. 418.
82
Report of Commission IV, „The Christian Message in Relation to Non-Christian
Religions", Edinburgh, London, New York, Chicago en Toronto, z.j., p. 2.
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een dieper verstaan geven van de theologie op grond waarvan de zendelingen hun houding hebben bepaald.
Het „Higher Criticism" is de historisch kritische methode van onderzoek
toegepast op de H. Schrift. Zij heeft rond de eeuwwisseling veel invloed uitgeoefend op het theologisch denken83. Zij lijkt duidelijk aan te tonen, dat
het Oude Testament een lange, langzame godsdienstige ontwikkeling van
een hoog begaafd volk weergeeft. De profeten verwoorden het verstaan dat
het volk heeft van God, van de mens en het leven. De methode toont aan,
dat in de boeken van het Oude Testament van oudere, reeds lang bestaande
bronnen gebruik is gemaakt. Dezelfde methode wordt ook op het Nieuwe
Testament toegepast. Dat leidt tot een nieuw verstaan van de openbaring,
die een progressief karakter draagt. Het blijkt, naar de mening van H. F.
Hodgkin, niet mogelijk langer vast te houden aan de theorie van een
verbale inspiratie84.
Met name oudere zendelingen zijn bevreesd voor het „Higher Criticism"85. Maar in het algemeen spreken de respondenten als hun verwachting uit, dat de methode grote betekenis kan krijgen voor de zending86. Zij
helpt niet alleen omdat zij een beter verstaan van de Bijbel geeft, maar
ook omdat zij het godsdienstig verleden van de andere godsdiensten meer
verstaanbaar maakt. De „opvoedende methode" van de openbaring vindt
waardering, meent C. F. Andrews87. A. G. Hogg voegt hieraan toe, dat
Gods wil zich in de loop van de geschiedenis uitdrukt in antwoord op de
mens. Dit vindt zijn hoogtepunt in Jezus Christus88. Gods openbarende werkzaamheid in de geschiedenis van de godsdiensten draagt een opvoedend
karakter en culmineert in Jezus Christus. W. H. Campbell brengt dez« visie
ten slotte op de volgende wijze tot uitdrukking:
'There is also, as a rule, a more sympathetic recognition of the truth that is
85

Naast het „Higher Criticism" geniet ook het „Lower Criticism" veel belangstelling
in die tijd. Daarmee bedoelt men de tekstkritische onderzoekmethode, die het literair
karakter van de Schrift onderzoekt, en nagaat op welke wijze verschillend bronnenmateriaal tot een geheel is samengevoegd; cfr. R. Jones, in: Jerusalem, „Christian Life
and Message in Relation to Non-Christian Systems", London, Melbourne, Cape Town,
Bombay en Shanghai, 1928, pp. 294-297.
84
Cfr. brief van H. F. Hodgkin (Friends' Foreign Mission Association, China), in:
„Commission of the Missionary Message, Chinese Religions", pp. 197-198.
85
Cfr. brief van R. A. Hume (India), in: „Commission of the Missionary Message,
Hinduism", Vol. I, pp. 507-508.
811
Cfr. brief van H. Gulliford (Wesleyan Missionary Society, India), in: „Commission
of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I p. 374; cfr. brief van J. Beattie (P.C.E.,
China), in: „Commission of the Missionary Message, Chinese Religions", p. 21; cfr.
brief van W. H. T. Gairdner (C.M.S., Egypte), in: „Commission of the Missionary
Message", pp. 52-53.
87
Cfr. brief van C. F. Andrews (S.P.G. and Cambridge University Mission, India),
in: „Commission of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 40.
89
Cfr. brief van A. G. Hogg (United Free Church of Scotland, India), in: „Commission of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 460.
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to be found amidst the errors of the popular religion and a greater readiness
to recognise the Divine guidance in the crude aims and seemingly futile efforts to gain salvation. This is due to acceptance of the evolution idea and
the conviction that behind all evolution is God. The general recognition of
life in this world as an education rather than a period of probation has led
to a fairer and kindler estimate of non-Christians . . .'e9.
d. In Christus de hoogste en volmaakte openbaring
Zoals is gezegd, aanvaarden zeer veel Angelsaksische zendelingen Gods
werkzaamheid en openbarende aanwezigheid in de niet-christelijke godsdiensten als uitgangspunt bij hun prediking. In Christus en het Christendom
komt al het goede en ware waarin God onder de niet-christenen van Zichzelf getuigenis aflegt tot vervulling. Op geen enkele wijze willen de respondenten echter afbreuk doen aan hun overtuiging, dat het Christendom de
absolute openbaring van God aankondigt. Men wil recht doen aan de andere godsdiensten én aan de hoogste plaats van de christelijke openbaring.
Wel zal men andere accenten leggen. De een zal meer nadruk leggen op de
waarden in de godsdiensten, de ander meer op de uniciteit en exclusiviteit
van het Christendom. P. Smith vertolkt de mening van vele andere zendelingen als hij schrijft:
'The Christian preacher should be as sympathetic as possible with due
reference to truth. Recognising the truth that Christianity alone possesses
the definition of absolute good, or perfect goodness, . . . he will appreciate
relative good at its due worth'.
'Compromise and fusion with other religions should be wholly avoided.
The Gospel is 'sui generis'; and this has to be insisted on, in the kindest
and most loving, but most firm way possible'90.
Christus' houding ten opzichte van de Samaritanen is vol sympathie geweest, maar Hij is absoluut niet bereid geweest tot een compromis91. De
zendeling moet niet onverschillig worden tegenover de duisternis en het verval, die hij in de niet-christelijke godsdienstige praktijken tegenkomt92.
Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de oude en de
nieuwe godsdienst. Ook al zijn er tussen de andere godsdiensten en het
Christendom overeenkomsten, men moet niet uit het oog verliezen, dat hun
oorsprong verschillend is. Daarom ook mogen ze niet op een lijn gesteld
89
W. H. Campbell (L.M.S., India), in: „Commission of the Missionary Message, Hinduism", Vol. I, p. 114.
•к Brief van S. P. Smith (A.B.C.F.M., China), in: „Commission of the Missionary
Message, Chinese Religions", pp. 376-377.
91
Cfr. brief van A. Foster (L.M.S.), in: „Commission of the Missionary Message,
Chinese Religions", pp. 143-144.
82
Cfr. brief van Bishop Price (C.M.S., China), in: „Commission of the Missionary
Message, Chinese Religions", p. 335.
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worden met de leer van de christelijke godsdienst93. Het Evangelie is exclusief94 en „sui generis"95 en niet gelijk te stellen met de leer van andere
religies.
'In Christ God has revealed Himself. Amida is only a cry for light; Christ is
the light of the world'96.
Alleen in de Zoon van God, die is gekruisigd, is er hoop op verlossing,
schrijft H. M. Woods97. Door Hem heeft het Christendom de absolute
openbaring van God Zelf ontvangen en daarom moet de zending in haar
prediking vasthouden aan de uniciteit en exclusiviteit van haar boodschap.
D. B. Schneder meent, dat
' . . . the missionary ought to stand steadily and consistently on the position
that Christianity is the absolute and final religion. I think most Japanese
Christian preachers take this position without question'98.
Het is juist in dit verband ook te wijzen op enkele uitlatingen in „Monthly
News Sheet"99, dat een belangrijke plaats heeft ingenomen bij de voorbereidingen op de conferentie. De zojuist beschreven opvatting komt nog sterker
tot uitdrukking bij J. Denney, die ervoor pleit dat men in de zending het oude
onderscheid tussen de ware en niet ware religie weer opneemt. Ondanks alle eerbied die men moet opbrengen voor het zoeken naar God, zoals dat in
de andere godsdiensten heeft plaatsgevonden, moet men Christus blijven
prediken als de enige Heer en Verlosser100. Daarop berust de hele zending.
Eén godsdienst is verheven boven alle andere godsdiensten, meent R. Speer.
Het doel van de missionaire prediking is er volgens hem in gelegen,
'to displace and supersede the non-Christian religions, and to redeem and
perfect the non-Christian peoples. The old religions are to disappear, their
truth recognised and eclipsed in the fuller light of Christianity, which already
includes it, and their errors repudiated and destroyed'101.
83

Cfr. brief van С King (S.P.G., Queensland), in: „Commission of the Missionary
Message, Animistic Religions", pp. 138-139.
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Cfr. brief С H. Fenn (B.F.M, of the Presbyterian Church in the U.S.A., China), in:
„Commission of the Missionary Message, Chinese Religions", p. 133.
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Cfr. brief van S. P. Smith (A.B.C.F.M., China) in: „Commission of the Missionary
Message, Chinese Religions", p. 376.
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·' Cfr. brief van H. M. Woods (Presbyterian Church in the U.S.A., China), in: „Com
mission of the Missionary Message, Chinese Religions", p. 448.
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Met de erkenning, dat God zich ook in de niet-christelijke godsdiensten
openbaart, gaan de zendelingen in hun verkondiging tegelijkertijd uit van de
absolute betekenis van de openbaring van God in zijn Zoon, Jezus Christus.
Het is een geloofsovertuiging, die niet in alle brieven even uitdrukkelijk
wordt uitgesproken, maar zeer duidelijk bepalend is voor de houding die de
zendelingen ten opzichte van de andere godsdiensten aannemen.
3. Het rapport van Commissie IV over de andere godsdiensten
Het rapport, dat uit de brieven van de zendelingen is samengesteld, is niet
uitdrukkelijk kunnen ingaan op de theologische achtergronden, waarvan de
zendelingen bij het bepalen van hun houding ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten zijn uitgegaan. Gegevens hierover zijn gering in aantal
en liggen over het gehele rapport verspreid. Het beeld dat hierboven van de
theologie der godsdiensten is geschetst keert in het verslag van de commissie in grote lijnen terug. Daarbij komen de verschillende accenten echter
minder uitvoerig en minder duidelijk naar voren. Het onderscheid tussen de
visie van Continentale en Angelsaksische respondenten, zoals dat zojuist is
gehanteerd, kan hier dan ook niet worden gebruikt. Maar hoe dit ook zij, de
gedelegeerden op de conferentie hebben op basis van deze weinige gegevens
hun discussie moeten voeren. Het is daarom goed in het kort de meest belangrijke punten uit het rapport naar voren te brengen om te laten zien,
waarop de afgevaardigden zich hebben moeten baseren.
a. Een nieuwe houding: Sympathie
De houding van de zendelingen ten opzichte van de andere godsdiensten is
er zonder meer een van sympathie.
'There is a perfect agreement of all missionaries who have dealt with this
question as to the necessity of sympathy and understanding in relation to the
old religions'102.
Het heeft volgens de respondenten geen zin heilige plaatsen met hun godenbeelden te verwoesten. Commissie V brengt daarbij in haar rapport over
de „Preparation of Missionaries" naar voren dat de negatieve houding een
gevolg van de opleiding is geweest. Men heeft voorheen te scherpe contrasten getekend tussen de mindere elementen in de niet-christelijke religie en
een ideale opvatting van het Christendom103.
102
W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 94; zie o.e., p. 171: „The replies, one and all,
lay emphasis upon the necessity that the missionary to Hindus should possess, and
not merely assume, a sympathetic attitude towards India's most ancient religion"; cfr.
W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. VII, „Missions and Governments", p. 34.
103
Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. V, p. 166. Tijdens de discussies in Edinburgh
geeft G. E. Philips een voorbeeld van een prediking op de oude manier: „There is one
God and His name is lesus Christ. To believe in idols is foolish, and ridicule has been
poured on the idols. You must give up these idols and if you believe in this one God
whose name is Jesus Christ you will go to heaven, and if you don't you will go to
hell" (W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 312).
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b. Het ware en goede is een getuigenis van God
In de andere religies liggen volgens de zeer grote meerderheid van de zen
delingen elementen van waarheid en goedheid, die een voorbereiding zijn
op het Christendom. Niet alle zendelingen zijn deze mening toegedaan.
Sommigen zien niet in, dat er in het Animisme elementen zijn die het Chris
tendom hebben voorbereid104. Sterker nog geldt dit wat de Islam betreft,
omdat het antagonistisch staat tegenover het Christendom105. De meerder
heid echter wil gebruik maken van al het ware en goede dat reeds in het
volk aanwezig is106. Als voorbereiding en aanknopingspunt worden met
name het Godsidee107 en het geloof in een leven na de dood108 genoemd.
De zendelingen zien hierin en in nog andere elementen een uitdrukking van
de werkzaamheid van God onder de niet-christenen. Daarin ligt het zoeken
van de mens naar God uitgedrukt, die zich van Zijn kant niet zonder getui
genis heeft gelaten.
с Het Christendom brengt vervulling
De gedachte aan een vervulling van de niet-christelijke godsdiensten komt
in het rapport herhaaldelijk terug. De zending moet het voorbeeld van
Christus volgen, die niet is gekomen om te vernietigen, maar om tot ver
vulling te brengen109. Het Christendom bezit een vollere openbaring en
hogere waarheden dan de andere godsdiensten. Wat de niet-christelijke
mens zoekt, vindt daarin zijn vervulling en voltooiing. Het Animisme bij
voorbeeld gelooft in een Hoogste Wezen.
'Yet, yet imperfect as this idea is, missionaries emphasise its importance
as suggestion a line of approach to the animistic mind. It supplies a form
which it is easy to fill with a rich Christian content, and which makes its
possible to represent Christianity as in line with a most precious element of
their traditional religion that has been foolishly and sinfully allowed to drop
110
into the background' .
Wat de voorouderverering in Japan betreft is het mogelijk dat idee te trans1M

Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Voi. IV, p. 24: „To judge from the answers sent
in, it would seem that different views are held as to the meaning of the phrase „points
of contact" and „preparation for Christianity", some refusing to regard as anything
more than analogies what others claim confidently as a preparation".
«·» W.M.C., Edinburgh, 1910, o.e., p. 243.
10i
Cfr. ibid., p. 94: „Many add their own conviction that the elements of good in all
these religions are both extensive and valuable, and may be regarded as preparatory
to Christianity".
>" Cfr. ibid., pp. 25-26, 40, 56, 104 en 186.
108
Cfr. ibid., pp. 26-27, 56, 102-103.
»o» Cfr. ibid., pp. 53, 73 en 95.
„We should ever insist that Christianity does not come to destroy anything that is
good or true in the native faiths, but rather to stimulate, to strength, and fulfil it —
to give it life and real energy" (p. 95).
"» Ibid., pp. 25-26.
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formeren naar het christelijk idee van de grote gemeenschap der heiligen,
die het zichtbare en onzichtbare samenbindt111.
d. Absoluutheid van het Christendom
De betekenis van het „Higher Criticism" is boven reeds gegeven. Het rapport brengt hierover geen nieuwe gedachten naar voren.
De zendelingen leggen sterke nadruk op de absolute betekenis van het
Christendom112 zonder hun houding van sympathie los te maken.
'The entire mass of evidence from all the fields brings out the vital necessity
for missionary work of the latter truth, the absoluteness of the Christian
revelation'113.
Het Christendom is de absolute godsdienst114. Het is de hoogste en meest
volmaakte openbaring van God aan de mens. Het handhaaft tegenover de
goden de absolute suprematie van God. De zendelingen willen zowel vasthouden aan de positieve waardering van de andere godsdiensten, als aan
de absoluutheid van het Christendom115.
4. Discussies naar aanleiding van het rapport11*
De samenstellers van het rapport besluiten hun onderzoek met enkele algemene conclusies, waarin hun eigen opvatting tot uitdrukking komt. Tijdens
de discussies in Edinburgh verzetten enkele sprekers zich tegen de daarin
naar voren gebrachte meningen van sommige zendelingen en van Commissie IV. Dat gebeurt ook in de lezingen, die tijdens de conferentie in de
avonduren worden gehouden. De kritiek is kennelijk zo sterk en algemeen
geweest, dat de commissie het nodig heeft gevonden na de bijeenkomst aan
111

Cfr. ibid., p. 102.
» ' Cfr. ibid., p. 118.
»» Ibid., p. 242.
»• Cfr. ibid., pp. 176, 187, 192 en 205.
115
Cfr. ibid., p. 176: „Along with this universal insistence on thorough and sympathetic understanding of Hinduism at its best, there goes also the unanimous expression
of the absoluteness of the Christian revelation. Nothing in the whole range of the Indian evidence is more striking than the emphasis with which both these principles are
maintained. The writers are keenly alive alike to the necessity of doing the fullest justice to the religions of India, and, on the other hand, of conserving the supreme place
of Christianity as that is noblest in the ancient faiths. The answers vary in the emphasis
which they lay on these two principles, but both are firmly held by all".
^ De belangrijkste bron voor ons onderzoek is: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV;
Report of Commission IV, „The Missionary Message in Relation to the Non-Christian
Religions". Soms blijken de rapporten van de andere commissies raakpunten te hebben met het onderwerp van onze studie. Waar dit het geval is, zal er in de voetnoten
melding van worden gemaakt.
Op p. 275 van het rapport van Commissie IV wordt gesproken over correcties in de
tekst en op p. 291 over een verkorte weergave van de gehouden discussie. Wegens het
ontbreken van bronnenmateriaal is niet nagegaan kunnen worden welke invloed dit
heeft uitgeoefend op de weergave van de discussie.
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haar algemene conclusies een „Concluding Note" toe te voegen, waarin zij
nogmaals tracht haar standpunt te verduidelijken.
a. Algemene conclusies van de commissie
Hierin wordt nagegaan hoe in de door de zendelingen aangereikte gegevens
over de evangelische boodschap in verhouding tot de niet-christelijke godsdiensten nog verborgen elementen in het Evangelie aan het licht worden gebracht 117 . Daarna wil zij uitdrukkelijk op nog twee andere belangrijke
punten wijzen, die uit het rapport naar voren komen.
Op de eerste plaats, dat de zendelingen over het algemeen het hierin met
elkaar eens zijn, dat de andere godsdiensten duidelijk de werking van Gods
Geest manifesteren. Men moet het goede en ware aanvaarden en dat in het
Christendom tot iets hogers brengen, omdat daarin aan alle behoeften van
de menselijke ziel wordt voldaan118. In Jezus Christus, het goddelijke en
verlossende Woord, wordt de geestelijke nood van de mens tot vervulling
gebracht119.
Vervolgens zijn de respondenten tevens overtuigd van de absoluutheid
van het christelijk geloof. Juist omwille hiervan is het mogelijk een opener
en meer sympathieke houding tegenover de andere godsdiensten aan te
nemen.
'Nowhere is the slightest support found for the idea that Christianity is only
one religion among others, or that all religons are simply different ways of
seeking the one Father, and are therefore equally pleasing in His sight. One
massive conviction animates the whole evidence that Jesus Christ fulfils
and supersedes all other religions . . .'120.
Sommigen zullen zich volgens de commissie tegen deze twee houdingen
verzetten, omdat zij tegenstrijdig zijn. Als het Christendom de definitieve en
ware godsdienst is, zijn de andere godsdiensten verkeerd en moeten zij worden veroordeeld. Maar de commissie verwerpt deze, wat zij noemt, oppervlakkige kritiek. Met de zendelingen is zij van mening, dat er tussen beide
geen tegenspraak bestaat.
b. Meningsverschillen onder de gedelegeerden
b. 1. Continentale afgevaardigden.
De conclusies van Commissie IV hebben geen algemene instemming gevonden. Sommige afgevaardigden hebben zich in scherpe bewoordingen verzet
tegen de tendens het Christendom als een fase in een godsdienstig evolutionair ontwikkelingsproces te beschouwen.
J. P. Callenbach zegt tijdens de discussies, dat het Animisme niet het kin117

Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, pp. 278-292.
»· Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 267.
118
Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, pp. 226-227.
12(1
W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 268.
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derstadium van een godsdienst is, maar de verdorvenheid daarvan. De zen
ding moet deze verdorven situatie proberen te genezen121. Met de zende
lingen uit de vroege christengemeenschap moet zij een antagonistische hou
ding aannemen ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten. Ook al
erkent men, dat God zichzelf nooit zonder getuigenis heeft gelaten en afgo
derijen deel uitmaken van Gods opvoeding van de volkeren, toch zal men
de religies moeten veroordelen. Evenzeer moet men een vermengen van hei
dense en christelijke overtuigingen en praktijken vermijden. G. Warneck
onderschrijft deze opvatting. Een syncretistisch compromis tussen Christen
dom en de andere godsdiensten is onaanvaardbaar122. Ook al moet men
erkennen, dat de heidenen God hebben gezocht123, toch zal men er aan
moeten vasthouden, dat zij in Jezus Christus pas vinden wat ze hebben ge
zocht, stelt J. Warneck tijdens de discussies in Edinburgh124.
b. 2. Angelsaksische gedelegeerden.
Een te eenzijdige nadruk op sympathie kan misverstanden doen ontstaan
over de taak van de zending, meent A. R. MacEwen.
'With all the help which Comparative Religion is furnishing to a true ap
preciation of Christianity, we must not allow that science as shaped by
unitarian and pantheistic thinkers to hide the fact that there will always be
a radical antagonism between Christian beliefs and the beliefs of pagan
ism'125.
De aanvaarding van de oud-christelijke gedachte, dat Christus het eeuwig
durende Woord is, dat zich aan alle mensen openbaart, neemt niet weg, dat
121

Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 296.
G. Warneck brengt deze opvatting naar voren in een brief aan J. Mott. De brief
wordt op de tweede dag van de conferentie voorgelezen als het rapport van Commis
sie I, „Carrying the Gospel to All the Non-Christian World" wordt besproken. J. Mott
leest de eerste twee paragrafen voor, die op genoemd onderwerp betrekking hebben. De
derde paragraaf over het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten krijgt zodoende
geen aandacht. G. Warneck schrijft daarin, dat het goed is te zoeken naar aanknopings
punten om de christelijke boodschap te brengen. Maar men mag onder geen voor
waarde de inhoud van de evangelische boodschap veranderen. Men moest zich verzet
ten tegen het dreigend gevaar van het syncretisme, dat volgens Warneck in Japan dan
reeds bestaat (cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. I, pp. 434-436); zie ook G. Warneck,
„An die Weltmissionskonferenz in Edinburgh", in: A.M.Z., 37 (1910), p. 371.
' 2 ' Cfr. J. Warneck, in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 300.
'2« Cfr. J. Warneck, in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 301. In dit verband kan
worden opgemerkt, dat J. Henzel aan Commissie IV en aan J. Warneck persoonlijk,
als lid van deze commissie, verwijt beslist onvoldoende nota te hebben genomen van
de studies van А. С Kruijt over het Aninisme. Zie, in: Mededeelingen, 54 (1910), p. 257;
H. Dijkstra zegt in zijn verslag van Edinburgh, in: De Macedoniër 14 (1910), pp.
291-292, dat in de discussies op de conferentie dezelfde opmerking is gemaakt door J.
R. Callenbach.
125
W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 323. Dezelfde gedachten vindt men bij A.
R. MacEwen in zijn lezing over: „The Expansion of Christianity in the Early Centuries", in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, pp. 195-205.
122
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men vasthoudt aan de exclusiviteit van het Christendom128. Het bezit een
goddelijk karakter, dat in de prediking op volledige en volmaakte wijze het
Vaderschap van God aanbiedt127. Het christelijk evangelie geeft absoluut
nieuwe kracht om van te leven. Alleen Christus is de verlosser van de hele
mensheid128.
' . .. only in the communion with our heavenly Father through Christ Jesus
we can find complete and final redemption from sin and all evil'129.
Ook buiten de discussies nemen enkele afgevaardigden stelling tegen de opvatting, die de wezenlijke verschillen tussen het Christendom en de andere
godsdiensten uit het oog dreigt te verliezen. J. Denney, die reeds vóór de
conferentie gepleit heeft vast te houden aan het onderscheid tussen ware en
niet-ware religie130, zegt in een lezing over „The Demands Made on the
Church by the Present Missionary Opportunity", dat men zich moet verzetten tegen het gevaar de exclusiviteit van het christelijk geloof uit het oog te
verliezen. De gedachte dat de andere godsdiensten een plaats innemen en
een functie vervullen in de providentiële leiding van de wereld, dreigt sommige mensen er toe te brengen de godsdiensten over te laten aan Gods
Voorzienigheid. In de zending is een prediking nodig,
'that will bring out what is distinctive and peculiar in the revelation that
God has given us in His Son, preaching that will make men feel that we
cannot evade the responsibility of that incomparable gift that God has given,
preaching that will make everybody feel that the difference between the
Christian and the non-Christian attitude to Jesus is not the difference of more
or less or the difference of better or worse, but the difference of life or
death' 131 .
Accommodatie is daarom niet mogelijk'32. Tussen het Christendom en de
niet-christelijke godsdiensten ligt een wezenlijk verschil, waaraan de zending moet blijven vasthouden.
Andere afgevaardigden benadrukken de vervulling, die de godsdiensten
ontvangen in het Christendom. De zendelingen moeten het goede daarin
aanvaarden en daarop aansluiten133. De niet-christenen hebben God ge12

» Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 323.
Cfr. G. H. Jones, in: W.M.C., Edinbrgh, 1910, Vol. IV, p. 304.
»« Cfr. J. Warneck, in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 300.
1гв
W. Dilger, in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, pp. 317-318.
la
° Cfr. voetnoot 100.
131
W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. Г , p. 325.
»* Cfr. J. Lepsius, in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 309; cfr. W. H Gairdner, in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 309.
"» Cfr. K. C. Chatterji, in· W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. Г , p. 315; cfr. Bisschop
van Ossary (Japan), in: W.M.C., Edinburgh, 1910, p. 308; zie Tasuku Harada in een
lezing over, „The Contribution of Non-Christian Races to the Body of Christ": „Just
as the religion of Christ triumphed over the religion of Rome, not by destroying, but
by absorbtion of all that was valuable in the older faith, so the appropriation of all
117
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zocht. Jezus Christus vervult het goede wat reeds aanwezig is. In Hem kunnen de heidenen vinden wat zij zoeken134. Dat is ook wat Paulus predikt.
Gods werkzaamheid beperkt zich niet tot één volk, maar richt zich op alle
volkeren135.
Maar dit betekent niet, dat de zending haar boodschap moet aanpassen
aan die van de niet-christelijke godsdiensten, meent Dr. Mackichan tijdens
de discussie en voegt eraan toe:
'We have to tell the Indian that we sympathise with his struggle, and we
sympathise with his failure, and that Christ whom we preach to him brings
to him the message which satisfies his longings and fulfils his desires. In
this sense Christ is the fulfiller, not simply the supplementer of something
that has been discovered and achieved, but one who fulfils the desire and the
strivings of the soul, one who in the truest sense meet the soul's human
need'!»«.
De zending moet de lichtstralen, die de duisternis van de niet-christelijke
wereld hebben verlicht, niet uitdoven. Zij moet hen die streven naar de
waarheid begeleiden in hun zoeken naar God137.
H. S. Coffin brengt in zijn voordracht, „Christianity the Final and Universal Religion; As an Ethical Ideal", dezelfde opvatting naar voren. Hij
ziet verwantschap tussen de christelijke en niet-christelijke idealen. Maar
ook hij zal de uniciteit van de christelijke ethiek niet loslaten. Haar uniciteit
is de uniciteit van Jezus Christus zelf138. Hij is onze ultieme autoriteit. Het
in Hem geopenbaarde ethische ideaal is niet het hoogste resultaat van de
that the ancient culture of the Orient can contribute wil be for the Glory of God, our
Father, and of our common Lord and Saviour Jesus Christ" (W.M.C., Edinburgh,
1910, Vol. IX, p. 288); cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, pp. 116, 248 en 265; cfr. G. T.
Manley, in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 316; cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910.
Vol. Ill, pp. 239, 241 en 264.
»« Cfr. G. E. Phillips, in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 312. Commissie II
spreekt in haar rapport, „The Church in the Mission Field" over een groeiende interesse onder de zendelingen voor het positieve in andere godsdiensten. „This healthy
desire to be positive rather than negative, to build up rather than to break down, to
fulfil rather than to destroy, has received reinforcement from the theological teaching
of our time" (W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol II, p. 113); cfr. J. P. Jones, in: W.M.C.,
Edinburgh, 1910, Vol. IV, pp. 318-319.
135
Cfr. Dr. Mackichan, in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 319; Commissie I
spreekt in haar rapport dezelfde gedachte uit: „Careful investigation has furnished
countless illustrations showing that He has preceded the messengers of the Gospel and
prepared the people to understand it and to be responsive to it. Unquestionably God
has been working in the world through the centuries before the coming of Christ. „My
Father worketh hitherto and I work". He has been working through the non-Christian
religions, not alone in using such truth as they may possess for the betterment of men,
but also in making these religions a schoolmaster to lead the people to recognise in
due time their need of Christ" (W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. I, p. 352).
«· W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. Г , p. 320.
" 7 Cfr. С H. Robinson, in: W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 320.
lje
Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, p. 168.
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ontwikkeling van de mensheid. Het is een onthulling van God zelf139. Te
bewijzen is de universaliteit en finaliteit van het Christendom echter niet.
Het is dat alleen wanneer wij het Rijk Gods als zodanig realiseren en de
verlossende liefde van God laten zien140.
De mening, dat een erkenning van Gods werkzaamheid in de andere
godsdiensten de eigenheid en absoluutheid van het christelijk geloof niet
verloren doet gaan, wordt in een lezing van H. A. Kennedy nader gefundeerd. In de eerste drie hoofdstukken van zijn brief aan de Romeinen neemt
Paulus aan, dat de heidenen een natuurlijke en instinctieve kennis van God
bezitten. Maar tevens gaat hij uit van de vooronderstelling, dat allen hebben
gezondigd en verlossing nodig hebben. In Jezus Christus is de verlossing gelegen, en daarover predikt Paulus 141 . Hij gebruikt twee wederzijds — complementaire methodes142, die de zending van hem moet overnemen. Geïnterpreteerd in het licht van de incarnatie vindt de godsdienst van Christus
overal sporen van het Licht dat iedere mens verlicht, het Woord, dat brokstukken van de Waarheid geeft zelfs aan hen die God in Christus niet kennen143. Maar tevens zal de zending moeten oproepen te breken met het
verleden om de levende en ware God te dienen144.
Het is gezien het voorafgaande niet verwonderlijk, dat R. Speer namens
Commissie IV de discussie sluit met te zeggen:
'In the first place we are all agreed that Christianity is the final and absolute
religion'145.
Daarvan is men reeds overtuigd, voordat men het Christendom met de andere godsdiensten gaat vergelijken. De vergelijking heeft deze overtuiging
bevestigd. Het is mogelijk een open houding aan te nemen juist wanneer
men uitgaat van de absoluutheid van het Christendom.
c. Nadere uitleg van Commissie IV in „Concluding Note"
Buiten de discussies en lezingen om heeft de commissie ook nog andere kritische reacties ontvangen op haar rapport. Een daarvan is het volstrekt niet
eens met de commissie, die op het Hindoeïsme de woorden van Jezus toepast, dat Hij niet gekomen is om te vernietigen, maar om tot vervulling te
brengen. Het Hindoeïsme is geen voorbereiding op Christus, integendeel
het leidt de mens weg van God 14e .
" · Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, p. 171.
1<0
Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, p. 172; cfr. W. P. Paterson in een lezing
over, „Christianity the Final and Universal Religion, as Redemption", in: W.M.C.,
Edinburgh, 1910, Vol. IX, pp. 156-163.
141
Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, p. 177.
·« Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, p. 178.
<« Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, p. 182.
144
Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, p. 180.
"» W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 324.
" · Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 276.
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De commissie antwoordt hierop, dat zij de houding van Johannes en
Paulus heeft aangenomen, die de meest waardevolle gegevens uit het Griekse denken hebben overgenomen, en daarna door de levende kracht van de
Geest hebben getransformeerd. Zij ontkent niet, dat zij in haar algemene
conclusies een te eenzijdige nadruk legt op het ware en goede in de andere
godsdiensten. Maar dit is onvermijdelijk geweest, omdat zij heeft willen nagaan op welke wijze de godsdiensten verborgen rijkdommen van de absolute godsdienst aan het licht kunnen brengen147. Daarmee heeft zíj de negatieve aspecten minder benadrukt, maar niet uit het oog willen verliezen.
Er is geen rede, zegt de commissie, om op haar standpunt terug te komen, dat men in de zending aan de ene kant het goede moet erkennen en
tot vervulling brengen in Christus, en aan de andere kant de nieuwheid van
het evangelie moet prediken. Vanaf de vroege christenheid heeft men aan
deze dubbele houding vastgehouden, en zij steunt daarin op het Nieuwe
Testament.
'There is no real contradiction between them. There is no reason whatever
for Christian propaganda unless the missionary has something new to proclaim; but it is equally certain that there is no basis whatever for the missionary appeal, unless the missionary can say, 'Whom therefore ye worship
in ignorance, Him declare I unto you' '^ 8 .
С. NABESCHOUWINGEN OVER EDINBURGH
Het is niet vreemd, dat de oprichting van een „Continuation Committee",
als een blijvend samenwerkings- en overlegorgaan tussen de zendingsorga
nisaties, in de nabeschouwingen op Edinburgh de meeste aandacht heeft ge
kregen. Edinburgh betekent een mijlpaal in het streven naar eenheid onder
de christenen.
De beschouwingen, die zich uitdrukkelijk bezig houden met „The Mission
ary Message in Relation to Non-Christian Religions", blijven meestal ste
ken in een weergave van het rapport daarover. Kritische reacties treft men
slechts zeer sporadisch aan.
1. Reacties van J. Warneck
J. Warneck toont zich verheugd, dat de gedelegeerden niets hebben willen
weten van syncretisme en in hun prediking niets hebben afgedaan aan de
149
christelijke boodschap . Bij gelegenheid is een krachtige toon aangesla
gen tegen moderne stromingen in de theologie, die het wezenlijke van het
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Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, pp. 324 en 278.
W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, p. 279.
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Cfr. J. Warneck, „Die Welt-Missions-Konferenz in Edinburgh", in: A.M.Z., 37
(1910), p. 379.
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Christendom uitwissen130. Commissie IV toont in haar rapport aan, dat
het heidendom blijk geeft van een door God geschapen op Hem zelf gerichte ziel. Tevens laat zij zien, dat er in de heidense godsdiensten verderfelijke
krachten werkzaam zijn. Het is een bewijs daarvoor, dat de mens buiten het
Christendom niet datgene vindt, waarvoor hij van nature een aanleg bezit151. Het grootste gebrek van de buiten-christelijke godsdiensten is, dat
zij God niet bezitten, ondanks al het verlangen naar Hem. In het zoeken
naar God keren zij zich juist van Hem af. De heiden kan God niet vinden,
als Hij zichzelf niet openbaart152. Het rapport heeft oog voor het goede,
maar wijst erop dat de zendelingen syncretisme niet willen aanvaarden153.
Zij houden vast aan de absoluutheid van het christelijk geloof154.
„Bei sorgsamen Studium des Kommissionsberichtes ist jedes Missverständnis
ausgeschlossen. Nirgends wird empfohlen, biblische Wahrheiten hintanzustellen oder zu verwässern, um etwa das Volksempfinden zu schonen. Niemand
kommt zu dem Resultat, dass manche Lehre des Neuen Testaments im
Kampf mit dem Heidentum sich als unbrauchbar erweisen und darum als
nicht zum Wesentlichen im Christentum gehörig auszuschalten seien"155.
Op zeer krachtige wijze verdedigt J. Warneck dit standpunt nogmaals in een
artikel in het „Allgemeine Missions Zeitschrift" over „Edinburgh — eine
Rechtfertigung der Freien Theologie?"156. Hierin neemt hij stelling tegen
J. Witte, die in het „Protestantenblatt" heeft geprobeerd aan te tonen, dat
volgens het rapport van Commissie IV de moderne vrijzinnige theologie een
schitterende rechtvaardiging heeft gevonden in de brieven van de zendelingen157. J. Witte wijst hiervoor op de waardering, die het „Higher Criticism" in brede kringen heeft gekregen. Hij besluit uit de vrijere stellingname ten opzichte van de Bijbel:
„Zunächst ist auf Grund dieser Urteile festzustellen, dass die Position der
alten Orthodoxie unserer Bekenntnisschriften auch auf dem Missionsgebiet
endgültig überwunden ist"158.
Hij voegt er nog aan toe, dat het rapport de invloed van de vrijzinnige theo»· Cfr. ibid., p. 373.
151
Cfr. J. Warneck, „Die missionarische Botschaft in Auseinandersetzung mit den
nichtchristlichen Religionen", in: A.M.Z., 37 (1910), p. 525.
152
Cfr. J. Warneck, a.c, pp. 528-529.
" · Cfr. ibid., p. 534.
154
Cfr. W. Trittelvitz, „Predigt das Evangelium aller Kreatur!", in: A. W. Schreiber,
„Die Edinburger Welt-Missions-Konferenz, Bilder und Berichten von Vertretern deutscher Missions-Gesellschaften'', pp. 33-36.
155
J. Warneck, „Die Missionarische Botschaft in Auseinandersetzung mit den nichtchristlichen Religionen", in: A.M.Z., 37 (1910), p. 584.
15
· In: A.M.Z., 38 (1911), pp. 489-501.
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Cfr. ibid., p. 489. Wij hebben het artikel van J. Witte niet zelf kunnen raadplegen
en moeten afgaan op datgene, wat J. Warneck daarover zegt.
lu
Ibid., p. 496.
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logie heeft willen verbergen, althans niet voldoende tot zijn recht heeft laten
komen159. In antwoord hierop zegt J. Wameck, dat men het „Higher Criticism" niet gelijk mag stellen aan liberale theologie. Maar nog afgezien
daarvan is het onjuist de commissie te verwijten iets te hebben willen verbergen. Bovendien is het er in Edinburgh niet om gegaan te kiezen voor of
tegen orthodoxe en liberale theologie. Het gaat haar om Jezus Christus en
de zuivere verkondiging van de Bijbel.
„Ein Streit darüber, was wir wechselseitig unter dem „Kern des Evangeliums" verstehen, würde wenig fördern. Wir glauben dass „Jesus Christus,
der menschgewordene Gottessohn, der Gekreuzigte und Auferstandene, der
lebendige Herr", Kern und Inhalt des seligmachenden Evangeliums ist" 160 .
Op de conferentie heeft niemand gesproken van een reductie van het Evangelie. Men heeft vastgehouden aan Jezus Christus, de Zoon van God, de
enige Verlosser, en die hebben de zendelingen aan de niet-christenen willen
prediken.
2. Enkele opmerkingen van Angelsaksische zijde
Wat de gang van zaken op de conferentie betreft toont R. Speer zich verheugd over het feit, dat men niet in een oeverloos gepraat over allerlei resoluties is blijven steken.
'Since there were no resolutions to be debated and their phraseology to be
arranged and the effect of their adoption or rejection to be calculated, this
simple regulation that there were to be no resolutions was enough to lift
the Conference above a host of perils and pettinesses, while the intensily
practical character of the problems before it saved it from more generality
and theorising. Men were free to speak what they thought to be the truth on
each question, and the whole Conference was open to guidance by the spirit
oftruth' 1 « 1 .
Er is zodoende voldoende ruimte geweest om de meningsverschillen ten
aanzien van de problematiek van de niet-christelijke godsdiensten naar voren te laten komen. J. P. Jones constateert in „Harvest Field", dat er een
verbazingwekkende verandering heeft plaatsgevonden in de houding ten opzichte van de andere godsdiensten. De vergelijkende godsdienstwetenschap
heeft de christenen de grootheid van hun eigen geloof bewust gemaakt,
»· Cfr. ibid., pp. 489 en 494.
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Ibid., pp. 498-499. J. Richter is de mening toegedaan, dat het een opgave voor de
Duitse theologen is de zending hierin te ondersteunen. In een lezing op de zendingsconferentie van 1911 in Halle zegt hij, dat zij tegenover het religieuze leven van de
mensheid, vooral tegenover de niet-christelijke cultuurgodsdiensten moet bewijzen, dat
het Christendom de godsdienst van de Waarheid en het Leven is (in: „Der Berliner
Kolonialkongress und die Edinburger Weltmissionskonferenz, in ihrer Bedeutung für
die Heimatkirche", in: A.M.Z., 38 (1911), pp. 309.
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R. Speer, „The Edinburgh Missionary Conference", in: E.W., 8(1910), p. 370.
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maar tevens heeft zij hen gewezen op de waarheden in de niet-christelijke
religies. Het zijn echter verdraaiingen van de waarheid, die moeten worden
rechtgezet door ze te onderwerpen aan het geloof in Christus. Veel gege
vens uit de godsdiensten moeten zonder meer worden verworpen162. Hij
staat hierin niet alleen want in dezelfde richting wordt gedacht door H. H.
Newham, die de conferentie het verwijt maakt, dat zij het gevaar loopt zo
sterk de nadruk te leggen op het goede in de godsdiensten, dat zij iets als
goed gaat aannemen wat niemand als zodanig kan ontdekken163. Men
moet sterk vasthouden aan de definitieve openbaring in Jezus Christus. Wat
dit laatste betreft, zijn C. H. Brent en R. Speer dezelfde mening toegedaan.
Juist in het geloof in Jezus Christus als de Verlosser van de wereld, haar
enige Verlosser, hebben de afgevaardigden elkaar gevonden164. In Hem
heeft God zich volledig aan de mens geopenbaard165.
D. SAMENVATTING

In de periode van voorbereiding op Edinburgh is gebleken, dat aan Con
tinentale zijde de overtuiging heeft bestaan, dat God zijn handen niet van
de in zonde gevallen mens heeft teruggetrokken. Op een of andere wijze
openbaart God zich ook in de niet-christelijke godsdiensten. Deze situatie
moet door de zendelingen worden verstaan als een voorbereiding op de vol
le openbaring in Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Uit de brieven, die bij Commissie IV zijn binnengekomen, blijkt dat ook
aan Angelsaksische zijde over het algemeen een houding van sympathie en
erkenning ten aanzien van de andere godsdiensten is aangenomen. God is
ook in de niet-christelijke godsdiensten werkzaam geweest, wat zich uit
drukt in de elementen van waarheid en goedheid die daar kunnen worden
gevonden. Christus is altijd al het Licht van de wereld geweest. De Logos is
vanaf het begin in de schepping aan het woord geweest. De volheid van de
lea
Cfr. J. P. Jones, „The World Missionary Conference", in: H.F., 30 Jg. (1910), p.
340.
1Ю
Cfr. H. H. Newham, „The World Missionary Conference", in: H.F., 30 Jg. (1910),
p. 340; cfr. ibid., p. 345: „Others may hear again and again the incisive words of Dr.
James Denney, whose speech, if somewhat harsh was full of that sort of sternness
whithout which all kindliness is weakness and appeal vain. „Preaching was needed
that would make everybody feel that the difference between the Christian and the
non-Christian attitude to Jesus was not a difference of more or less, or better or
worse, but a difference of life and death" ".
Het verwijt, dat Edinburgh te veel nadruk legt op het goede in de niet-christelijke
godsdiensten, wordt ten onrechte gemaakt. Men heeft op de conferentie juist gezocht
naar een evenwichtige verhouding tussen een waardering van het goede en kritiek
daarop.
,M
Cfr. R. Speer, „The Edinburgh Missionary Conference", in: EW., 8 (1910), p.
370.
1,5
Cfr. С. H. Brent, „The World Missionary Conference, — An Interpretation", in:
E.W., 8 (1910), p. 364; cfr. R. Speer, a.c, p. 374.
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openbaring in Jezus Christus is ten dele ook in de andere religies aanwezig.
De verhouding tussen het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten is met name door de Angelsaksische briefschrijvers aangeduid met het
begrip „vervulling". Jezus en, in navolging van Hem, ook Paulus zijn daarvan uitgegaan. Om die reden moet de zendeling eveneens de andere godsdiensten tegemoet treden vanuit de gedachte, dat hij niet is geroepen om te
vernietigen, maar om tot vervulling te brengen. Gods openbarende werkzaamheid in die godsdiensten neemt niet weg, dat daar ook verval en verderf bestaat. De niet-christenen moeten worden opgeroepen tot bekering.
Hun verlangend zoeken naar God zal langs die weg vervulling vinden, zonder dat het ware en goede verloren hoeft te gaan. De kiem van waarheid,
die zij bezitten, komt in Jezus Christus tot volmaaktheid.
Een meer eigen verstaan van de vervullingsgedachte kan men bij T. E.
Slater en J. N. Farquhar vinden. T. E. Slater is ervan overtuigd, dat de goddelijke inspiratie zich in de loop van de geschiedenis voortdurend heeft
doen gelden. Zowel de niet-christelijke godsdiensten als het Christendom
staan in deze ononderbroken stroom van inspiratie. Daarin zijn alle godsdiensten met elkaar verbonden. Daarbinnen zijn Jezus Christus en het
Christendom de vervulling van de waarheid in de voorafgaande openbaringen. J. N. Farquhar, van zijn kant, noemt het Christendom in zekere zin het
hoogtepunt van de geestelijke ontwikkeling van de wereld. Het is de vervulling en kroon van iedere andere godsdienst. In die zin bestaat er tussen het
Christendom en de niet-christelijke godsdiensten een onafgebroken evolutie.
A. G. Hogg voelt zich niet gelukkig met dit verstaan van vervulling. In
feite heeft deze benadering maar al te vaak betekend, dat eerst bij het Hindoeïsme een niet werkelijk bestaande behoefte is opgeroepen, waaraan dan
het Christendom tegemoet zegt te kunnen komen. De zending zal het hindoeïstisch geloof in God meer serieus moeten nemen. Dan betekent vervulling iets anders. De christen onderscheidt zich door zijn geloof in Jezus
Christus van de hindoe. Maar chisten en hindoe leven samen in een even
werkelijke verhouding tot God, gelooft A. G. Hogg. Ze zijn samen pelgrims
op de weg van het geloof. In die situatie moeten ze naar elkaar luisteren en
eikaars geloof verdiepen.
Het verstaan van de openbaring als een verbale inspiratie is door het
„Higher Criticism" niet langer houdbaar gebleken. De openbaring draagt
een progressief karakter. Daarmee wordt niet alleen de bijbelse openbaring
beter verstaanbaar, maar ook de godsdienstige tradities van de andere religies kunnen van daaruit op een andere wijze worden verstaan. De openbaring heeft zich voltrokken op de manier van een „opvoedende methode",
die naar Jezus Christus heeft geleid.
Met deze visie op de niet-christelijke godsdiensten willen de Angelsaksische respondenten echter op geen enkele manier afbreuk doen aan hun overtuiging, dat het Christendom in Jezus Christus de absolute openbaring van
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God bezit. Wel zal de een daarbij meer nadruk op het ware en goede in de
andere godsdiensten leggen, terwijl de ander een sterker accent legt op de
exclusiviteit en uniciteit van het Christendom. De niet-christelijke godsdiensten kunnen niet op één lijn met het Christendom worden gesteld. Alleen in Jezus Christus is hoop op verlossing. Met name J. Denney en R.
Speer hebben de uniciteit van het Christendom met kracht verdedigd.
In het rapport van Commissie IV keren al deze opvattingen in hun algemeenheid wel terug. Maar de gegevens zijn daarin zo summier en liggen zo
verspreid over het gehele rapport, dat het niet goed mogelijk is duidelijk inzicht te krijgen in de theologische uitgangspunten van de verschillende zendelingen.
In elk geval meent de commissie, die het rapport heeft samengesteld, uit
de brieven van de zendelingen te mogen concluderen dat deze het er met elkaar over eens zijn, dat in andere godsdiensten een manifestatie van Gods
geest aanwezig is. Al het ware en goede in die godsdiensten wordt in Jezus
Christus tot vervulling gebracht. Maar evenzeer zijn de zendelingen met elkaar overtuigd van de absoluutheid van het christelijk geloof. Sommigen
zullen deze twee stellingnamen met elkaar in strijd achten, vooronderstelt
de commissie. Maar zij voegt er onmiddellijk aan toe, dat noch de zendelingen noch zijzelf daarin een tegenspraak ervaren.
Deze eenstemmigheid is op de conferentie in Edinburgh echter niet zo
duidelijk. Van Continentale zijde is krachtig gewaarschuwd tegen elke vorm
van syncretisme. Er kan volgens hen niet genoeg nadruk worden gelegd op
de verdorvenheid van de niet-christelijke godsdiensten tegenover de absoluutheid van het Christendom. Ook naar de mening van enkele Angelsaksische vertegenwoordigers moet het antagonisme tussen het Christendom en
de andere religies duidelijk worden onderstreept. De zendelingen moeten
vasthouden aan de exclusiviteit van het Christendom. Dit wijst erop, dat
niet alle gedelegeerden in Edinburgh gelukkig zijn geweest met de manier,
waarop in het rapport van Commissie Г het ware en goede in de nietchristelijke godsdiensten als een teken van Gods openbarende werkzaam
heid is beschouwd.
Andere Angelsaksische afgevaardigden leggen hiertegenover meer na
druk op de vervullingsgedachte. Gods openbaring voltrekt zich ook in de
niet-christelijke godsdiensten. Het goede komt in Jezus Christus tot vervul
ling. Volgens hen hoeft dit helemaal niet te betekenen, dat de uniciteit van
het Christendom daarmee wordt losgelaten, integendeel. De uniciteit van
het Christendom is die van Jezus zelf. Met Paulus stelt H. A. Kennedy, dat
in de andere religies sporen van het Licht kunnen worden gevonden, maar
dat de heidenen toch tot bekering moeten worden geroepen om tenvolle de
levende en ware God te kunnen dienen.
In antwoord op deze opmerkingen heeft Commissie IV een wat eenzijdig
accent op het ware en goede in de niet-christelijke godsdiensten toegegeven.
Zij wijt dat aan de vraagstelling van waaruit de conclusies zijn geschreven
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Maar ondanks dit blijft zij toch bij haar standpunt, dat de zending aan de
ene kant het goede moet erkennen en tot vervulling moet brengen in Jezus
Christus, en aan de andere kant de wezenlijke nieuwheid van het Evangelie
moet prediken.
Slechts enkele nabeschouwingen over de resultaten van de zendingsconferentie te Edinburgh gaan dieper in op het probleem van de theologie der
godsdiensten. Aan Continentale zijde onderstreept J. Wameck het feit, dat
Edinburgh het syncretisme resoluut heeft afgewezen. De gerichtheid van de
heidense ziel op God en de absoluutheid van het Christendom worden beide even duidelijk gesteld. J. Warneck verzet zich nogal krachtig tegen J.
Witte, die meent te moeten vaststellen, dat zich op de conferentie van Edinburgh een conflict tussen orthodoxe en liberale theologie heeft voorgedaan.
De afgevaardigden hebben elkaar gevonden in de uniciteit van de openbaring in Jezus Christus.
Van Angelsaksische kant zijn er enkele reacties, die eveneens gelukkig zijn
met het verzet van Edinburgh tegen syncretistische tendensen. Ook al erkent men, dat er in de andere godsdiensten waarheid en goedheid kan worden gevonden, daarvoor mag de definitieve openbaring van God in Jezus
niet worden losgelaten.
Men moet hieruit besluiten, dat de godsdiensttheologische gegevens te
summier zijn om de naar voren gekomen meningsverschillen in duidelijk
van elkaar onderscheiden stromingen te kunnen onderbrengen. Wel kan
men vaststellen, dat én vanuit Continentale én vanuit Angelsaksische zendingskringen uitdrukkelijk tegen neigingen tot syncretisme is gewaarschuwd. De uniciteit van het Christendom mag niet worden losgelaten.
Waar deze syncretische neigingen hebben bestaan, is niet precies aangegeven. Hiernaast vertegenwoordigen zendelingen als T. E. Slater, J. N.
Farquhar en A. G. Hogg met hun visie op de vervullingsgedachte wel een
theologie der godsdiensten met een duidelijk open en eigen karakter. In het
volgende hoofdstuk zal duidelijk kunnen worden waar de verschillende opvattingen over de problematiek van de niet-christelijke godsdiensten uiteen
zijn gegaan en welke theologische uitgangspunten daaraan ten grondslag
hebben gelegen.
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Hoofdstuk II

Van Edinburgh (1910) naar Jerusalem (1928)

De discussie over de niet-christelijke godsdiensten tijdens de wereldzendingsconferentie van Edinburgh heeft de aanzet gegeven tot een meer uitvoerige
en diepergaande bestudering van de daarmede samenhangende problemen.
In de jaren die erop volgen wordt er in de zendingstijdschriften veelvuldig
aandacht geschonken aan de verhouding van het Christendom tot de andere
godsdiensten. Met name het tijdschrift „International Review of Missions",
een direct resultaat van Edinburgh zelf, heeft gelegenheid gegeven tot een
gedachtenuitwisseling op internationaal niveau. Daarnaast verschijnen er
veel studies, waarin een antwoord wordt gezocht op dit voor de zending belangrijke vraagstuk. Het voortbestaan van de zending lijkt mede af te hangen van de houding ten opzichte van de niet-christenen. Op de bijeenkomst
van de Internationale Zendingsraad te Jerusalem (1928) zal men als het
ware de balans opmaken van de periode die eraan vooraf is gegaan. Zoals
verderop duidelijk zal worden, blijken er dan verschillende opvattingen te
zijn ontstaan. De verschillen bestaan met name tussen de zendingswetenschappers en theologen van het Europese vasteland, de „Continentalen",
en die uit de Angelsaksische wereld die op een eigen wijze door enkele Aziatische christenen en theologen worden gevolgd. Bij de bestudering van de
theologie der godsdiensten in de periode tussen Edinburgh en Jerusalem zal
de zojuist genoemde verdeling worden aangehouden die men vanuit de conferentie van Jerusalem krijgt aangereikt. Op deze wijze zal worden nagegaan hoe de tegenstellingen zijn gegroeid en wat de verschillende theologische uitgangspunten zijn geweest.
A. CONTINENTALE THEOLOGIE DER GODSDIENSTEN

1. „Missionsapologetik"
„Wir haben noch keine für Missionare unter den Heiden dienliche Apologie
des Christentums, noch keine auf die letzten Gründe zurückgehende Widerlegung des Brahmanismus oder Buddhismus. Wer diesem 1 Mangel abhelfen
würde, der würde der Mission einen grossen Dienst leisten" .
1
G. Warneck, „Eine Bitte der Mission an die Vertreter der wissenschaftlichen Theologie", in: A.M.Z., 17 (1890), p. 80.
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Met deze aanhaling uit „Der Kampf der Geister in Indien" van Handmann
begint G. Warneck in 1890 zijn oproep aan de theologie een voor de zending geschikte apologetiek van het Christendom tegenover Brahmanisme,
Boeddhisme en Mohammedanisme uit te werken. Het is haar taak gebruik te
maken van de gegevens, die door de studie van de godsdiensten worden
ontdekt. Zij moet nagaan in hoeverre ze waar zijn, ze vergelijken met het
Christendom en bewijzen dat in het laatste de waarheid is gelegen. Tot dan
toe heeft de theologie zich hierop te weinig bezonnen. De apologetiek zelf
zal door de „missionarische Apologetik"2, de wetenschappelijke weerlegging van de andere religies, een geheel nieuwe betekenis en ontwikkeling
krijgen.
In zijn „Evangelische Missionslehre" neemt G. Warneck de „Missionsapologetik"3 op in het geheel van de zendingswetenschap. Hij geeft haar een
zelfstandige plaats naast de geschiedenis en de theorie van de zending.
Maar hij is er zich van bewust, dat met deze benadering van de verhouding
tussen het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten nog een begin
moet worden gemaakt. De opdracht die hierin voor de theologie ligt besloten om de christelijke geloofswaarheid te verdedigen tegenover de nog heersende andere godsdiensten, betekent een verdere ontwikkeling van de apologetiek. De uitwerking hiervan ligt niet alleen bij de zendelingen, maar ook
bij de theologen.
Tijdens de voorbereidingen op Edinburgh heeft men bezwaren naar voren gebracht tegen de term „missionary apologetic" en de voorkeur gegeven
aan „missionary message". J. Richter vindt het een kleurloze terminologie.
Hij geeft toe, dat men van mening kan verschillen over de door G. Warneck
voorgestelde benaming van de nieuwe tak in de zendingswetenschap, maar
weet zelf geen betere. Buiten de Duitse zendingswereld heeft het begrip
geen ingang gevonden4.
Het is met name de zendingswetenschapper J. Richter geweest, die de
„Missionsapologetik" verder heeft trachten te omschrijven. De behoefte aan
deze vorm van apologetiek is niet eerder opgekomen bij de zendelingen,
omdat er bij hen geen enkele twijfel heeft bestaan over de waarheid van het
Christendom, evenmin als er is getwijfeld aan de minderwaardigheid van
het heidendom. De opkomst van de godsdienstwetenschap in de loop van
de 19e eeuw heeft hierin verandering gebracht. Daardoor wordt de vanzelfsprekendheid van de absoluutheid van het Christendom in twijfel getrokken, met name door hen die de evolutietheorie gaan toepassen op alle godsdiensten. De zendelingen worden gedwongen zich uitdrukkelijk te gaan bezinnen op de verhouding van het Christendom tot het heidendom. De godsdienstwetenschap neemt de gelijkheid van de religies tot uitgangspunt, de
„Missionsapologetik" de absoluutheid en enigheid van het Christendom in
2

G. Warneck, a.c, p. 82.
' Erste Abteilung: „Die Begründung der Sendung", Gotha, 1892, p. 45.
4
Cfr. J. Richter, „Weltmission und theologische Arbeit", Gütersloh, 1913, p. 92.
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tegenstelling tot het heidendom zonder de nodige waardering daarvoor te
verliezen. De zendeling, die ervan overtuigd is dat het Christendom het heil
voor alle mensen bezit, kan niet anders dan proberen de andere godsdiensten te overwinnen en te vervangen. In de „Missionsapologetik" onderzoekt
hij
„wo und wie das Heidentum aus den Angeln zu heben ist und wie die Lebenskräfte in Bewegung zu setzen sind, durch welche das Christentum ebenso
den heidnischen Individuen wie der Volksgemeinschaft sich als die ware und
darum im Glauben anzunehmende Religion erweist"5.
J. Richter werkt deze gedachten over een nieuwe opgave voor de zendingswetenschap, waaraan dan nog moet worden begonnen, verder uit in zijn
inaugurale rede bij de aanvaarding van een extra-ordinariaat voor zendingswetenschap in de theologische faculteit van de universiteit van Berlijn*. Als
een nieuwe zijtak van de apologetiek is de „Missionsapologetik" erop gericht
duidelijk aan te tonen dat tegenover de andere godsdiensten het Christendom de Weg, de Waarheid en het Leven is. Het Christendom is een exclusieve godsdienst, die de anderen wil verdringen en zich in hun plaats wil
stellen. Het is absoluut en uniek in vergelijking met iedere niet-christelijke
godsdienst en daaraan superieur. De zending moet hiervan overtuigd zijn,
omdat haar bestaan er wezenlijk mee is gemoeid. Maar het is niet voldoende de niet-christelijke wereld vanuit deze overtuiging tegemoet te treden
zonder haar theologisch te hebben gefundeerd. Men zal de innerlijk godsdienstige ervaring van de absoluutheid van het Christendom aanvaardbaar
moeten maken. Een tweede vereiste is, dat de superioriteit uit een vergelijking
met de niet-christelijke godsdiensten naar voren komt. Het gaat hierin niet
om de sterke en zwakke punten van de godsdiensten tegenover elkaar te
stellen, maar om een vergelijking van de godsdiensten als totaliteiten.
„Eine solche religiöse Auseinandersetzung vergleicht das Christentum in
seiner Gesamtheit als eine einheitliche Erscheinung im Geistesleben mit jeder
nichtchristlichen Religion in ihrer Gesamtheit"7.
Tenslotte moet ook door een historisch bewijs worden aangetoond, dat het
Christendom alle andere godsdiensten zal overwinnen. Van wezenlijk belang in dit geheel is. dat in de „Missionsapologetik" de unieke plaats van
het Christendom onder de godsdiensten theologisch wordt gerechtvaardigd
en geformuleerd8.
« J. Richter, o.e., p. 95.
* J. Richter, „Begriff, Aufgabe und Methode der Missionsapologetik", in: A.M.Z., 40
(1913), pp. 337-347 en 399-408. Een ingekorte, Engelse vertaling hiervan is verschenen
in: I.R.M., 2 (1913), pp. 520-542, onder de titel „Missionary Apologetic: Its Problems
and Its Methods".
7
J. Richter, a.c, p. 343; cfr. ibid., p. 342.
β
Cfr. ibid., pp. 341 en 404; cfr. J. Richter, „Evangelische Missionskunde", zweite Auf
lage, Bd. Π, Leipzig, 1927, pp. 116-117.
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Vergeleken met de apologetiek, zoals men die tot dan toe heeft beoefend,
gaat het hier volgens J. Richter niet primair om de verdediging van het
Christendom, maar om een agressieve benadering van de andere religies die
moeten worden ontworteld. Het heidendom moet worden overwonnen.
Daartoe dient de zendeling de vooroordelen weg te nemen die de niet-christenen hebben ten aanzien van de christelijke boodschap van verlossing. Tevens zal hij hen door gebruik te maken van aanknopingspunten tot bekering
en geloof moeten brengen. Een dergelijke benadering zal gewetensvol en
met voorzichtigheid dienen te gebeuren, opdat men niet vervalt in syncretisme en evenmin de aanwezige waarheid in de godsdiensten vernietigt. Alles
wat christelijk aanvaardbaar is moet worden vernieuwd, uitgezuiverd en geheiligd. Vanuit de goddelijke openbaring mag de zending het Christendom
verstaan als de hoogste vervulling van de godsdienstige behoefte van de
mensheid, waarnaar zij tastend op zoek is».
J. Richter ziet hierin een heel eigen opgave gelegen voor de „Missionsapologetik", die volgens hem als een apart onderdeel thuishoort in de theologische apologetiek10. Zij bezit een eigen opgave, die zich meer richt op
het verdringen van het heidendom als op de verdediging van het Christendom. Wanneer J. Richter in 1920 zijn „Evangelische Missionskunde" uitgeeft, moet hij vaststellen dat het gebrekkige begrip nog steeds niet is ingeburgerd. Overtuigd van het belang van de „Missionsapologetik" herhaalt hij
nogmaals zijn opvattingen en wijst met tevredenheid op pogingen van J. Warneck, J. N. Farquhar en de wereldzendingsconferentie van Edinburgh, die
deze apologetiek met betrekking tot de verschillende godsdiensten hebben
willen uitwerken. Een eerste begin is gemaakt.
M. Schlunk is het niet geheel eens met de opvattingen, die J. Richter in
zijn „Evangelische Missionskunde" naar voren heeft gebracht. Op de eerste
plaats betreurt hij de van G. Wameck overgenomen term „Missionsapologetik". Waarom wordt niet duidelijk gemaakt. Uitvoeriger bespreekt hij zijn
aanmerking op de zelfstandige plaats die deze apologetiek bij J. Richter inneemt naast de geschiedenis, de theorie en de leer over de methode van de
zending. Hij geeft toe dat het een vorm van apologetiek is, die gebruik moet
maken van een goede kennis van de andere godsdiensten en van daaruit,
door vergelijking, het Christendom als de absolute godsdienst tracht te laten
zien. Maar hij vindt het niet ideaal haar een zelfstandige plaats in de zendingswetenschap toe te kennen. Wat de kennis van de godsdiensten betreft
moet de zendingswetenschap de godsdienstwetenschap als hulpwetenschap
gebruiken, en
• Cfr. J. Richter, „Begriff, Aufgabe und Methode der Missionsapologetik", in:
A.M.Z., 40 (1913), p. 341.
In: .,Das Geistesleben der nichtchristlichen Völker und das Christentum", Leipzig,
1914, denkt H. W. Schomerus aan een afzonderlijk instituut: „Forschungsinstitut für
vergleichende Religionskunde im Interesse der Christianisierung der nichtchristlichen
Welt" (p. 94).
10
Cfr. J. Richter, a.c, p. 408.
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„Der dann bleibende Stoff wäre unschwer in der dogmatischen Begründung
sowie in der Methodik unterzubringen, und die Zusammendrängung würde
von selbst zur Herausarbeitung der entscheidende Züge sowohl im Einzelbild des Kampfes mit einer Religion als auch im Gesamtbild der ganzen
Auseinandersetzung führen"11.
Volgens M. Schlunk is de „Missionsapologetik" eerder te verstaan als een
gedeelte van de theorie en van de leer over de methode van de zending.
Het is niet noodzakelijk nu hierop verder in te gaan. Uit het voorafgaande mag men in elk geval besluiten, dat J. Richter een grote bijdrage heeft geleverd om met name de Duitse zendingswetenschap en theologie te interesseren in het probleem van de niet-christelijke godsdiensten. Hij heeft hierbij
nadrukkelijk gewezen op de noodzaak de overtuiging van de zending, dat
het Christendom de absolute en unieke godsdienst is, theologisch te funderen wanneer zij de andere religies probeert te overwinnen.
Nadat op deze wijze is nagegaan hoe de zendingswetenschap de verhouding tussen het Christendom en de andere godsdiensten als een primair theologisch probleem heeft gesteld, zal vervolgens worden nagegaan hoe zijzelf
en de dogmatiek in de periode voorafgaand aan de zendingsconferentie te
Jerusalem (1928) een theologie der godsdiensten hebben uitgewerkt, die
aan de ene kant gebruik wil maken van bepaalde godsdienstwetenschappelijke verworvenheden en aan de andere kant de absoluutheid van het Christendom veilig wil stellen.
2. Het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten: Schepping, zondeval en verlossing
Een eerste aanzet tot een theologie der godsdiensten in de kringen van de
Continentale zendingswetenschappers is gelegen in twee studies van J. Warneck, „Die Lebenskräfte des Evangeliums" en „Paulus im Lichte der heutigen Heidenmission". De eerste dankt haar grote betekenis aan het feit, dat
zij aan de gedelegeerden naar de wereldzendingsconferentie van Edinburgh
ter lezing is aanbevolen12. In de tweede studie worden de theologische
11
M. Schlunk, „Julius Richters „Evangelische Missionskunde" ", in: A.M.Z., 47 (1920),
p. 146; cfr. M. Schlunk, „Die Weltreligionen und das Christentum", Hamburg, 1923,
pp. 200-201, waar diens opvatting iets is veranderd. „Ich würde es deshalb vorziehen,
methodologisch die Auseinandersetzung des Christentums mit den nichtchristlichen
Religionen der vergleichende Religionswissenschaft zu überlassen und nur die Ergebnisse, also das, was ich hier ganz kurz andeutete, in die Missionstheorie und Missionsmethodik einzubauen".
„Sie schafft (vielmehr) als eine theologische Disziplin oder als eine Disziplin der allgemeinen, vergleichenden Religionswissenschaft der Mission das Handwerkszeug, mit
dem die Auseinandersetzung geführt werden muss, und stellt die Prinzipien und Methoden heraus, die anzuwenden sind" (p. 201).
12
Cfr. Monthly News Sheet, (November, 1909). De 3e Duitse editie is in het Engels
vertaald: „The Living Forces of the Gospel", Edinburgh en London, z.j.
Een bespreking van het boek is gegeven door А. С. Kruyt, „De zendeling Paulus",
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grondslagen van de eerste op een bepaalde wijze exegetisch verantwoord en
bevestigd. G. Simon, W. Dilger en H. Schomerus zullen in wezen hetzelfde
theologisch standpunt ten aanzien van de andere godsdiensten innemen,
evenals J. Richter en M. Schlunk. Maar binnen deze, in de grond dezelfde,
theologie der godsdiensten bezitten de opvattingen van de verschillende
zendingswetenschappers een dergelijk eigen karakter ten opzichte van el
kaar, dat men de theologische nuances die ieder aanbrengt tenvolle tot hun
recht moet laten komen.
J. Warneck komt in zijn studies tot de conclusie, dat uit de godsdienstwetenschappelijke gegevens over het Animisme blijkt dat het geen doorgangsfase
13
naar een hogere godsdienst is . De zendeling zal de heiden tegemoet tre
14
den in het geloof dat ook hij „ex theou eis theon" is . Maar hij ervaart in
zijn werk dat het animistische heidendom volkomen van God is vervreemd
en Hem vijandig gezind. Het Christendom kan alleen overwinnen als het
15
een fundamentele vernieuwing brengt .
Volgens Paulus bezitten de mensen een Godskennis, die in kiem bij allen
aanwezig is. In zijn predikingen tot de heidenen in de Handelingen van de
Apostelen en in zijn brief aan de Romeinen zegt hij, dat God in ieder het
vermogen heeft gelegd vanuit de schepping Zijn bestaan te vermoeden en
zelf te oordelen over goed en kwaad. De heidenen dragen in zich de herin
nering aan en het verlangen naar God die hen heeft geschapen. Zij hebben
deze aanleg en de openbaring, waarvan zij deelgenoot zijn geworden, ook in
hun afgodendienst niet verloren, maar geminacht en bedorven 16 .
De geschiedenis van de buiten-christelijke volken is voor Paulus een ge
schiedenis van het verval van de godsdienst en de zedelijkheid. De duister
nis heeft het licht van God niet begrepen (Joh. 1,5). De mensen hebben de
duisternis meer bemind dan het licht, omdat hun daden slecht zijn geweest
(Joh. 3, 19). Zij hebben zich van God afgekeerd, ofschoon zij Hem voldoen
de hebben gekend om Hem in gehoorzaamheid en dankbaarheid tot mid
delpunt van hun leven te maken (Rom. 1, 21). Door hun onwil om de waar
in: Mededelingen vanwege hel Nederlandsch Zendelinggenootschap, 58 (1914), pp
91-99.
Hier kan tevens verwezen worden naar twee andere bijdragen in het geheel van de dis
cussie over het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten.
A. C. Kruyt, „The Appropriation of Christianity by Primitive Heathen in Central
Celebes", in: I.R.M., 13 (1924), pp. 267-275; A. С Kruyt, „The Presentation of Christi
anity to Primitive Peoples", in: I.R.M., 3 (1914), pp. 81-96.
13
Cfr. J. Warneck, „Die Lebenskräfte des Evangeliums", 3 Auflage, Berlin, 1908, pp.
VI en 319; cfr. J. Warneck, „Die missionarische Verkündigung als Botschaft und als
lehrhafte Unterweisung", in: A M.Z., 38 (1911), p. 157.
14
Cfr. J. Warneck, „Die Lebenskräfte des Evangeliums", pp. VII en 221.
15
Cfr. ibid., p. VII; cfr. J. Warneck, „Die missionarische Verkündigung als Botschaft
und als lehrhafte Unterweisung", in: A.M.Z., 38 (1911), p. 154.
" Cfr. J. Warneck, „Paulus im Lichte der heutigen Heidenmission", Berlin, 1914, pp.
87-88 en 93.
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heid te zien geven de heidenen zichzelf over aan het verderf. De rechtvaardige God moet hierop reageren en
„So steht die gesamte nichtchristliche Welt under dem Zorn Gottes (Eph.
2, 3; Kol. 3, 6). Paulus denkt sehr ernst über das Heidentum, er sieht darin
das Bestreben der Menschheit, Gott aus dem Wege zu gehen, indem sie sich
selbst Götter schaft, die ihr passen" 17 .
Ondanks hun zoeken kennen de heidenen God niet (Gal. 4,8), hun verstand is verduisterd (Eph. 4, 17-19). Zij zijn zonder God, god-loos (Eph. 2,
12). Zij onderwerpen zich niet aan God, maar aan de elementen van de wereld (Gal. 4, 3; Kol. 2, 8. 20) en daarmee aan de macht van de satan, die
hen verder wegvoert van God (2. Kor. 4,4; cfr. Joh. 12,31; 16,11; Luk. 4,6).
„Das Urteil des grossen Missionars über die gottentfremdete Menschheit ist
hart, aber es entspricht der Wirklichkeit: Ein Abgrund von Elend, Sünde,
Angst, trotz mancherlei schöner und hoffnungsvoller Einzelzüge. Dem Apostel Jesu ist das Heidentum nicht eine Durchgangsphase zu höherer Gotteserkenntnis und zu verfeinerter Moral, sondern Verlorensein ohne die Kraft,
sich helfen zu können" 18 .
God heeft de heidenen hun eigen gang laten gaan (Hand. 14,16) met het
vermogen Hem te kennen (Rom. 1,19-23). Maar in feite hebben zij zich van
Hem afgewend en moeten zij nu eerst door de ongehoorzaamheid heen
voordat zij erbarming zullen vinden (Rom. 11,32). Want pas nadat het heidendom zich bewust is geworden volkomen verloren te zijn staat het open
voor het Evangelie van Christus, voor de genade van het heil19. Hiervan is
Paulus in zijn prediking uitgegaan. De zending kan zich in haar benadering
van het heidendom op hem beroepen, temeer omdat zij het oordeel van de
apostel over de niet-christelijke godsdiensten in haar werk bevestigd vindt.
In deze gelovige overtuiging moeten de zendelingen op zoek gaan naar
edele elementen, die van goddelijke oorsprong zijn20. De elementen van
waarheid zijn tekenen van het feit, dat de heidenen uit God zijn en op Hem
gericht21. Het zijn zwakke lichtstralen, die hen niet hebben kunnen verhinderen van Hem verwijderd te gaan leven. Heidenen hebben een vermoeden
van God en zoeken Hem, maar keren zich juist daarin van Hem af22.
17
J. Warneck, o.e., pp. 93-94; cfr. ibid., p. 72-75; cfr. J. Warneck, „Die missionarische
Verkündigung als Botschaft und als lehrhafte Unterweisung", in: A.M.Z., 38 (1911), p.
202. In dit verband willen wij nog wijzen op, J. Warneck, „Der Ernst der Stunde", in:
A.M.Z., 41 (1914), p. 152, waar wordt gewaarschuwd voor het gevaar van een overwaardering van het Boeddhisme, Brahmanisme en de Islam door de godsdienstwetenschappen. De zending heeft ook de dodelijke kracht van deze godsdiensten ervaren en
moet daarvan blijven getuigen.
19
J. Warneck, „Paulus im Lichte der heutigen Heidenmission", p. 102.
10
Cfr. J. Warneck, o.e., pp. 286-287.
20
Cfr. J. Warneck, „Die Lebenskräfte des Evangeliums", p. VII.
11
Cfr. J. Warneck, o.e., p. 220.
2Î
Cfr. ibid., pp. 77 en 89-104.
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Uit deze situatie van verlorenheid, waarin nog momenten van uit God
voortgekomen goedheid en waarheid doorbreken, is geen uitweg mogelijk,
tenzij zij van Gods kant wordt aangeboden. De heiden leeft wat dit betreft
in de onmacht zich tot Hem te bekeren. In Christus alleen is verlossing gelegen. In Hem is vervulling te vinden. Maar men moet goed zien wat de betekenis hiervan is.
„Als Christus kam, brachte er den Heiden nicht Erfüllung dessen, wonach
sie gesucht hatten, sondern Befreiung aus einer verfehlten Entwicklung" 23 .
Tegen deze achtergrond moet J. Warneck worden verstaan, wanneer hij elders in zijn boek schrijft, dat het waardevolle van het heidendom in Christus wordt veredeld. Hij geeft leven aan het goede, waarvoor God in het hart
van de mensen de kiem heeft gelegd. Omdat God er de bewerker van is,
mag niets wat waardevol is verloren gaan24.
Daarom kan de zendeling aansluiten bij het goede wat hij vindt en het tot
vervulling brengen. Hij biedt het Christendom aan als een gave, waarin met
de erkenning van de goede aanleg en het bestrijden van de dwaling, datgene, wat de voorouders hebben gezocht, wordt voltooid25. Dat wil zeggen,
dat zij in Christus de waarheid en het leven vinden. Hij is de weg naar God.
Het Evangelie getuigt daarvan, Hij is de inhoud van de zendingsboodschap.
Hij is de Zoon van God met de macht de mens te verlossen van datgene wat
hem van God gescheiden houdt. Het herstel van de verbondenheid met God
in Christus betekent voor de heiden een fundamenteel nieuw leven26. Het
vraagt te breken met de hoog in ere staande heidense gebruiken.
„Diejenigen, die sich unter den Einfluss des Evangeliums stellen, erleben
etwas ganz Wunderbares, eine Neuschöpfung, eine wirkliche Wiedergeburt"«.
J. Warneck vindt de grondslag voor deze opvatting bij Paulus. „Zo is dus
wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, zie het nieuwe
is daar" (2 Kor. 5, 17). In Christus wordt de oude mens wedergeboren en
vernieuwd (Tit. 3,5); uit het machtsgebied van de duisternis wordt hij overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon van God (Kol. 1,13). Hij is gerechtvaardigd (Rom.5,1), geheiligd en verlost in Jezus Christus (1 Kor.
1,30)28. Het evangelie dat de zendeling predikt is een boodschap van gena23

J. Warneck, „Paulus im Lichte der heutigen Heidenmission", p. 286.
Cfr. J. Warneck, o.e., pp. 310, 258 en 112.
25
Cfr. J. Warneck, „Die missionarische Verkündigung als Botschaft und als lehrhafte Unterweisung", in: A.M.Z., 38 (1911), p. 157.
H. Junod (Mission Suisse Romande) denkt in dezelfde richting. Wij verwijzen hiervoor
naar zijn artikelen: „God's Ways in the Bantu Soul", in: I.R.M., 3 (1914), pp. 96-106;
„Bantu Heathen Prayers", in: I.R.M., 11 (1922), pp. 561-571; „Moral Sense Among
the Bantu", in: I.R.M., 16 (1927), pp. 85-90.
« Cfr. J. Wameck, a.c, p. 154.
27
J. Wameck, „Paulus im Lichte der heutigen Heidenmission", p. 126.
« Cfr. J. Warneck, o.e., pp. 126-128.
24
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de aan een schuldige en verloren mensheid (Tit. 2,11-14; 3,4-7). Het absolute nieuwe van het evangelie is hierin gelegen, dat het de liefde van God
verkondigt, die de aan de afdwalingen gestorven mensen levend maakt (Ef.
2,4-5)2».
Het breken met het verleden wordt in de doop op de meest markante wijze tot uitdrukking gebracht. Aan de ene kant betekent het voor de heiden
een bekentenis, dat de godsdienst van zijn voorouders een vergissing en een
leugen is geweest, waarin hij zich van God heeft afgekeerd. Aan de andere
kant is het een uiting van geloof in Jezus, die hem heeft verlost30.
De theologie der godsdiensten van J. Warneck kan men naar haar grondtrekken terugvinden bij G. Simon, W. Dilger en H. Schomerus. Ook zij zijn
ervan overtuigd, dat de in zonde van God afgekeerd staande niet-christen
een totale verandering en vernieuwing zal ondergaan, wanneer hij christen
wordt. Hier kunnen in het kort alleen de meest belangrijke nuances worden
aangegeven in de wijze, waarop ieder zijn verstaan van de andere godsdiensten theologisch uitwerkt en fundeert.
Naar de mening van G. Simon kan men de Islam niet als een voorbereiding op het Christendom beschouwen. Men kan hier niet spreken van een
goddelijke opvoeding naar Christus31. Het is noodzakelijk de Islam tot in
zijn fundamenten te vernieuwen32. Het is de meest anti-christelijke godsdienst die er bestaat33. Uit de praktijk van de zending is hem duidelijk geworden, dat de overeenkomsten met het Christendom slechts schijn zijn en
dat er in feite een diepe kloof tussen beide bestaat34. W. Dilger zal, sprekend over het monistisch Brahmanisme, evenmin ontkennen dat er een geweldig verschil bestaat met het Christendom35, maar wel aanvaarden dat er
een voorbereiding op Christus in is gelegen. Het heeft het Indiase volk
doen uitzien naar een verlossing.
« Cfr. ibid., pp. 109-110.
30
Cfr. ibid., p. 147.
31
Cfr. G. Simon, „Islam und Christentum im Kampf um die Eroberung der animistischen Heidenwelt", Berlin, 1910, p. 318; cfr. ibidem, p. 325: „Der Islam ist also keine
Vorstufe für das Christentum, und es ist leichter, auf unbebautem Gelände aufzubauen, als alte Gebäude erst einreissen zu müssen, die so fest gefügt sind, dass sie dem
Brecheisen unüberwindlichen Widerstand entgegensetzen. Nicht ein Zuchtmeister auf
Christus, sondern ein Wiedersacher Christi (1. Thess. 2,4) tritt uns im Islam entgegen".
We verwijzen hier nog naar: J. Warneck, „Ein Kampf der Geister", in: E.M.M., 55
(1910), pp. 300-306, waarin enkele belangrijke aspecten uit het bovengenoemde boek
van G. Simon worden weergegeven.
' s Cfr. G. Simon, „Islam und Christentum im Kampf um die Eroberung der animistischen Heidenwelt", pp. 408-409 en 419; cfr. G. Simon, „The Vital Forces of Christianity
and Islam", in: I.R.M., 1 (1912), p. 468.
03
Cfr. G. Simon, „Islam und Christentum", p. 468.
34
Cfr. G. Simon, „The Vital Forces of Christianity and Islam", in: I.R.M., 1 (1912),
p. 467; cfr. G. Simon, „Der Islam im Lichte des Evangeliums", Bielefeld, z.j., pp. 7 en 9.
35
W. Dilger, „Der Erlösungsgedanke des monistischen Brahmanismus", in: A.M.Z., 39
(1912), p. 214.
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„Insofern kann auch der monistische Brahmanismus als ein Zuchtmeister
auf Christus und ein Bahnbereiter für das Evangelium von der Erlösung in
Jesus Christus gelten. Wir können darin einen Strahl der allgemeinen Offenbarung Gottes, etwas vom Walten der logos spermatikos erkennen"36.
Hoe dit ook zij, het christelijke Evangelie vraagt een volledig breken met
het verleden, opdat in een nieuwe geboorte een nieuwe mens zal ontstaan.
Het is volgens G. Simon en W. Dilger niet zo, dat het Christendom de andere godsdienst en gegevens daaruit tot verdere ontwikkeling brengt37. Nietchristenen zullen zich moeten bekeren en alleen God kan dit tot stand
brengen. De enige weg naar de Vader is door Zijn Zoon, door wie God zich
openbaart. Alleen Hij kan het uitgangspunt zijn naar de ware kennis van
God. Bekering en verlossing zijn geen menselijke verworvenheden maar
goddelijke gaven, waarvoor Jezus Christus zich als onze plaatsvervanger op
het kruis heeft geofferd38.
In „Das Geistesleben der nichtchristlichen Völker und das Christentum" roept H. Schomerus de zending op zich ervan bewust te zijn, dat de
andere godsdiensten haar praktisch en theologisch voor een grote opgave
plaatsen. Hij verzet zich tegen de opvatting van het Piëtisme, dat de mensheid buiten het Christendom volmaakt goddeloos is. Het Piëtisme gelooft
niet in de mogelijkheid de hele mensheid te kunnen bekeren en probeert
enkelingen van de eeuwige verdoemenis in de hel te redden. De zending
heeft deze houding opgegeven en daarmee aanvaard, dat het heidendom
kan worden verlost. De absoluutheid van het Christendom wordt daarmee
niet losgelaten, evenmin als het geloof dat alleen in Christus het heil is gelegen. Juist omwille van Hem is het aannemelijker dat God genadig zal zijn
en het heidendom op een of andere wijze de gelegenheid zal geven zich voor
of tegen Jezus uit te spreken. Door de H. Geest worden christenen en heidenen op het heil voorbereid. Het is niet zo dat dit zekerheid geeft over het
lot van de niet-christenen. Maar in elk geval betekent het een uitnodiging
de beslissing over het lot van de volken aan God over te laten, die hen zo
niet hier dan toch in het hiernamaals het heil zal aanbieden39. Wat de mogelijkheid tot heil betreft bestaat er tussen christen en heiden geen wezenlijk
onderscheid40. Dit doet niets af aan de absoluutheid van het Christendom
en de bevoorrechte positie van de christen. Het heidendom heeft geen zekerheid over God.
ш

Cfr. W. Dilger, a.c, p. 214.
Cfr. G. Simon, „Islam und Chrislentum", p. 419; cfr. W. Dilger, „Monismus und
Missionspredigt in Indien", in: A.M.Z., 37 (1910), pp. 58, 136 en 138; cfr. D. Bakker,
„De inhoud der prediking", in: De Macedoniër, 27 (1923), pp. 230-235.
38
Cfr. G. Simon, „Islam und Christentum", pp. 429 en 433; cfr. G. Simon, „Der Islam im Lichte des Evangeliums", p. 11; cfr. W. Dilger, „Monismus und Missionspredigt, in Indien", in: A.M.Z., 37 (1910), p. 136.
39
Cfr. H. W. Schomerus, „Das Geistesleben der nicht-christlichen Völker und das
Christentum", Leipzig, 1914, p. 5.
40
Cfr. H. W. Schomerus, o.e., p. 7.
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„In der Gewissheit der Zugehörigkeit zu Gott, dessen Wesen heilige Liebe
ist, . . . in dieser Gewissheit besitzt die Christenheit ein Gut, das an Wert alle
anderen Guter übertrifft.. . Das Heidentum weiss nichts von einem Gott, der
in heiliger Liebe uns Menschenkindern zugewandt ist. Dann besteht die
eigentliche Not des Heidentums" 41 .
Zolang de heidenen m onzekerheid over de nabijheid van God leven heeft
de zending bestaansrecht.
H. Schomerus heeft enkele van zijn zojuist weergegeven theologische gedachten verder verdiept en uitgewerkt in een reeks artikelen over de vraag
hoe de zending in India over zonde, eindverwachting en verlossing kan prediken42 en in een studie over de betekenis van de Indiase verlossingsleer
voor het verstaan van het Christendom en de prediking van de zending.
Naar aanleiding van de in India levende opvatting, dat de grond van alle
menselijke ellende gelegen is in het met-weten, verklaart H. Schomerus zich
bereid deze uitdrukking te aanvaarden. Maar de zending moet zich afvragen
waar die onwetendheid vandaan komt. In tegenstelling tot de Indiase verlossingsleer zal zij de mens zelf daaraan schuldig verklaren. Volgens Jezus
is de oorzaak van het niet-weten over God en mens gelegen in de menselijke
onwil. Hij zegt immers tegen Johannes: „Als iemand bereid is zijn (Gods)
wil te doen, zal hij van deze leer weten of zij uit God voortkomt of dat Ik
haar uit Mijzelf verkondig" (Joh. 7, 17)43. De wet van God staat in het hart
geschreven (Rom. 2, 15), maar de wil van de mens is er niet op gericht haar
na te komen. De Indiër moet zich bewust worden van de noodzaak van deze
gewilde, schuldige en zondige onwetendheid te worden verlost. Daarvoor is
een radicale omkeer nodig, die de mens zelf echter niet kan verwerkelij41

Ibid., p. 7.
H W Schomerus, „Wie predigt man in Indien von der Sunde?", in: Α Μ Ζ, 44 (1917),
pp 309-314, „Wie predigt man in Indien von der christlichen Endhof f nung 7 ", in
Α Μ Ζ , 44 (1917), pp 385-399; „Wie predigt man in Indien von dem Erloser und von
der Erlösung''", in Α Μ Ζ , 44 (1917), pp. 426-433 en 441-457.
Hier moet ook melding worden gemaakt van een reeks artikelen van A M Brou
wer, „Hoe te prediken voor heiden en Mohammedaan''" in- Mededelingen vanwege
het Nederlandsch Zendelinggenootschap,
57 (1913), pp. 293-340,
58 (1914), pp. 1-64 en 129-208,
59 (1915), pp. 1-64,
60 (1916), pp 1-48, 201-269 en 317-370.
A M Brouwer maakt slechts terloops enkele summiere opmerkingen over de theolo
gie der godsdiensten De artikelen zijn in 1916 te Rotterdam in boekvorm verschenen
onder de titel „Hoe te prediken voor heiden en Mohammedaan, Proeve van een theo
rie der evangelieverkondiging op het zendingsveld". Een bespreking hiervan is gegeven
door I Warneck, „Eine Theorie der missionarischen Predigt", in: AM.Z., 44 (1917),
pp. 365-369.
43
Cfr. H W Schomerus, „Indische Erlosungslehren, Ihre Bedeutung fur das Ver
standnis des Christentums und fur die Missionspredigt", Leipzig, 1919, pp 176 en 197;
cfr. H. W. Schomerus, „Wie predigt man in Indien von dem Erlöser und von der Erlösung''", in Α Μ Ζ , 44 (1917), p. 446
42
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ken44. Dat kan alleen God, die eveneens alleen ш staat is iemand daarop
voor te bereiden.
In Jezus Christus, de Zoon van God, is nu de ware kennis van Gods Wil
gelegen HIJ ook kan een absoluut nieuwe richting geven aan de zondige
menselijke wil Christus is mens geworden uit de innerlijke noodzaak de
mens te verlossen. In zijn dood op het kruis heeft Hij hem van de zonde en
de schuld bevrijd en hem de gerechtigheid Gods geschonken. Het is een
plaatsvervangend lijden en sterven, want Hij neemt de schuld van de men
selijke zonde op zich De verrijzenis is een duidelijk teken van God, dat Hij
zich zal ontfermen over hen die zich onder zijn oordeel buigen Alleen dan
zal de mens kunnen delen in deze verlossing, wanneer hij met Christus wil
sterven aan de zonde Dan zal hij met Hem verrijzen tot een nieuw leven
De mens alleen zal onder het oordeel van God bezwijken De gekruisigde
en verrezen Jezus staat er borg voor, dat hij door het oordeel heen zal ko
men en kan leven in het bewustzijn door God genadig te zijn aan
genomen4'
Men kan zeggen, dat de godsdienstige gevoelens van de mensheid voort
komen uit iets wat God haar minstens in kiem heeft meegegeven Maar de
mens heeft zich van God afgekeerd Daarom is een goddelijke openbaring
noodzakelijk geworden Tevens is daarmee het wezen van de openbaring
verklaard Zij wil de mens weer de weg wijzen hoe hij kan beantwoorden
aan Gods wil Het Christendom is een openbaring van God en fundeert
daarop haar overtuiging absoluut te zijn Zij brengt verlossing uit de schul
dige onwetendheid, doordat zij de ware kennis van God geeft Dat ook is de
betekenis van de vervulling en voltooiing van elementen van waarheid en
goedheid in de andere godsdiensten
Afgezien van enkele nuances zullen J Richter en M Schlunk in hun the
ologie der godsdiensten geen andere mening zijn toegedaan dan hun voor
gangers In de duisternis van het heidendom kan de zending sporen van
48
licht vinden, die voortkomen uit de „anima naturahter Christiana" Het
is een levenskiem die in het vuil van het heidendom is vergeten. Daarop
aansluitend knjgt de evangelische boodschap met de betekems van iets vol
komen nieuws Het Christendom wil niet alleen opheffen, maar ook tot ver
vulling brengen Dat wil zeggen, dat iemand die in Christus is het oude heeft
afgedankt en nieuw leven heeft gekregen47
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Cfr H W Schomerus, „Indische Erlosungslehren", ρ 198, cfr Η W Schomerus,
„Wie predigt man in Indien von dem Erloser und von der Erlösung'", in Α Μ Ζ , 44
(1917), ρ 446
45
Cfr Η W Schomerus, „Indische Erlosungslehren", pp 201-210, passim, cfr H W
Schomerus, „Das Geistesleben der nichtchnstlichen Volker und das Christentum", pp
446-457, passim
4
· Cfr J Richter, „Evangelische Missionskunde", Bd 2, „Evangelische Missionslehre
und Apologetik", Leipzig, 2 Auflage, 1927, ρ 130
47
Cfr J Richter, о с , pp 90 91, cfr N Adriani, „Het animistisch heidendom als gods
dienst", III, in Onze Eeuw, 19 (1918), pp 38-59 Het heidendom is in het Christen
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„Nicht auf Weiterfuhrung der Linien des Hinduismus, sondern auf religiösen
Neubau auf neuer Grundlage kommt es an"48.
Het Christendom is níet „de kroon van het Hindoeïsme", welke uitdrukking
wordt ontleend aan J. N Farquhar, waarover verderop in dit hoofdstuk zal
worden geschreven Vervulling moet niet op deze manier worden verstaan
volgens J Richter49. Het betekent dat er een nieuwe grondslag wordt gelegd in het leven van de met-christen.
De andere godsdiensten zijn naar hun innerlijke structuur tegengesteld
aan het Christendom. Zij keren zich daarvan af M Schlunk vindt dit onder andere uitgedrukt ш het verstaan van openbaring. In het heidendom be
staat een algemene openbaring van God aan de mensen die Hem zoeken.
Maar zij blijven in onzekerheid verkeren over God Hiernaast bestaat er in
de heilsgeschiedenis een openbaring aan bijzonder begenadigde mensen, die
„damit ended, dass in der Fülle der Zeit in einem geschichtlich begrenzten
Menschenleben, dem des Nazareners, die ganze Fülle der Gottheit uns geschichtlich kund wird, so dass wir ahnend ermessen können, wenn wir uns
in ihn versenken, was es sei um Gottes Gute, Liebe, Heiligkeit, Gerechtigkeit,
Hoheit und Allmachf'so.
dom een nieuw levenstijdperk ingetreden (p 40)
Voor een toepassing van deze opvatting in de praktijk van de zending, zie, В Gut
mann, „Gemeindeaufbau aus dem Evangelium ', Leipzig, 1925, met name pp 64-89
over „Die religiös-sittlicher Eigenwerte der Primitiven als Aufbaustoffe"
48
J Richter, „Evangelische Missionskunde", ρ 181, cfr M Schlunk, „Die Weltreligion und das Christentum", Hamburg, 1927, pp 198-199
M Schlunck, „Die Auseinandersetzung der Mission mit den nichtchristlichen Rehgi
onen", in Α Μ Ζ , 48 (1921), pp 73-80, is hier met geraadpleegd kunnen worden
49
Cfr J Richter, „Evangelische Missionskunde", ρ 165
50
M Schlunk, „Die Weltreligionen und das Christentum", ρ 190, cfr M Schlunck,
о с , ρ 148
Het is hier de gelegenheid te wijzen op een bijdrage van A Schweitzer, die in het
geheel van de discussie over de verhouding van hel Christendom tot de met-chnstelijke godsdiensten een aparte plaats inneemt A Schweitzer geeft in 1925 in München
een boekje uit onder de titel „Das Christentum und die Weltreligionen" Het heeft in
zijn tijd de aandacht van velen getrokken, maar vanwege het daarin gegeven verstaan
van het Christendom weinig bijval gevonden De studie bevat een reeks van lezingen,
die hij op de Selly Oak Colleges in Birmingham heeft gehouden De uitgangsvraag
daarbij is geweest of het eenvoudige Christendom zich kan handhaven als de diepste
vorm van religiositeit
Bij de bestudering van de ontstaansgeschiedenis van het Christendom zijn sommigen
gaan twijfelen aan de originaliteit daarvan Maar A Schweitzer houdt staande dat het
Christendom met voortkomt uit de Gneks-Oosterse religiositeit „Es ist eine originale
Schöpfung Jesu, der in der Vostellungswelt der spatjudischen Frömmigkeit lebt" (p
13) Na zich hiervan te hebben overtuigd gaat hij een uiteenzetting aan met het Brah
manisme, het Boeddhisme, het Hindoeïsme en het godsdienstig denken van Laotse en
Confucius Het blijken godsdiensten te zijn ontstaan uit het denken over de wereld en
kunnen daarom religieuze natuurfilosofie worden genoemd (p 46-47) Zij willen alles
door logisch denken verklaren Maar christenen geloven niet dat God uit de wereld
kan worden gekend Zij weten wat zonde is en dat God alleen in geloof kan worden

48

Tussen de christelijke openbaring en die in de niet-christelijke godsdiensten
ligt een verschil van licht en duisternis.
3. De absoluutheid van het Christendom
Het Christendom leeft in de geloofsovertuiging de absolute godsdienst te
zijn. Godsdienstwetenschappers, zoals M. Müller, R. Otto, en Fr. Heiier en
ook E. Troeltsch hebben de houdbaarheid hiervan in twijfel getrokken.
Daarmee wordt het fundament van de zending aangetast, die haar bestaansrecht altijd heeft ontleend aan de absolute betekenis van de christelijke
openbaring. Niet alleen de zending dreigt haar grondslag te verliezen, maar
ook de waarachtigheid van het christelijk geloof staat op het spel51.
E. Brunner en K. Heim zijn hier de belangrijkste figuren. In hun verzet
tegen de godsdienstwetenschap, die de absoluutheid van het Christendom
onaanvaardbaar relativeert, zullen zij aangeven, waarop de christenen hun
overtuiging baseren en wat de betekenis daarvan is. Het zal er hier vooral
om gaan te laten zien hoe zij in hun theologie denken over de buiten-christelijke godsdiensten en het christelijke geloof in hun verhouding tot elkaar.
Om verschillende redenen wordt in de godsdienstwetenschap de aanspraak van het Christendom op absolute betekenis als ongerechtvaardigd
beschouwd. De „unio mystica" tussen de ziel en God is voor alle mensen
gemeenschappelijk volgens M. Müller52. Alle godsdiensten staan binnen
één, eeuwige, universele godsdienst en zijn dus in de grond niet onderscheiden. Zolang een bepaalde religie nog niet over haar eigen grenzen heeft
kunnen zien kan zij menen de enig ware te zijn. Dat is voor E. Troeltsch
echter niet de enige manier waarop een dergelijke overtuiging kan ontstaan.
In het Christendom is ze gegroeid door de gelovige aanvaarding, dat God
zelf in de geschiedenis is getreden en dat het daarom de absolute, want
goddelijke waarheid bezit. Ook om nog een andere reden kan men tot de
gedachte van absoluutheid komen. Wanneer religie een uitdrukking is van
de verhouding God en mens, dan is de godsdienst waarin de distantie tussen
beiden wordt opgeheven de absolute en dat is het Christendom. Op deze
gekend. Daarin wordt Hij begrepen als een ethische persoonlijkheid. De laatste maatstaf ter beoordeling van de andere religies is dan ook de vraag of ze ethisch zijn of
niet. Hier schieten zij beslissend te kort. Zij zoeken naar een antwoord op de voor alle
religies centrale vraag „Wie kann ich zugleich in der Welt und zugleich in Gott sein"
(22), maar kunnen het antwoord niet geven, omdat ze blijven steken in een verklaring
van de wereld. De christen vindt het antwoord in het evangelie van Jezus, dat zegt in
de wereld te moeten leven als iemand die anders is dan de wereld. Dat is de absolute
ethiek (p. 18), de absoluut ethische religie, waaraan A. Schweitzer wil vasthouden.
Een bredere uiteenzetting over de opvattingen van A. Schweitzer kan men vinden bij,
Balwant A. Paradkar, „A Fragment on Albert Schweitzer's Inter-religious Encounter",
in: Religion and Society, 13 (1966), pp. 34-48.
51
Cfr. K. Heim, „Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte"
(van 1923), in: K. Heim, „Glaube und Leben", Gesammelte Aufsätze und Vorträge,
Berlin, 1928, p. 449.
" Cfr. K. Heim, a.c, p. 445.
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wijze wordt de absolute betekenis van het Christendom verstaan als het
hoogste stadium, dat tot nu toe in de geschiedenis der godsdiensten tot ontwikkeling is gekomen53. R. Otto komt langs een andere weg tot dezelfde
opvatting. De ervaring van de eerste christenen is geweest, dat Christus het
heilige in verschijning is. Het is de meest diepe religieuze intuïtie, die in de
godsdienstgeschiedenis te vinden is. Als men wil nagaan welke religie de
meest volmaakte is, dan moet men haar meest innerlijke rijkdom, de idee
van het heilige, als maatstaf nemen. Bepalend is hier de male waarin een
godsdienst deze idee tot haar recht heeft laten komen54. Hiermee wordt het
Christendom het hoogste stadium van religie dat bekend is. Volgens K.
Heim wordt hier echter niet voldoende recht gedaan aan de absolute betekenis van Christus. Want hoewel het niet is uitgesloten dat het heilige ook
elders in anderen in verschijning treedt, is het toch een wezenlijk gegeven
van het christelijk geloof, dat er geen andere middelaar is tussen God en de
mensen dan Jezus Christus. K. Heim meent, dat de godsdienstwetenschap
geen verklaring kan geven voor de overtuiging van de christenen, dat in
Christus de enige weg tot het heil is gelegen. Het feit dat de christelijke
vroomheid superieur is aan die van alle heidendom, zoals Fr. Heiier meent,
kan hem ook niet overtuigen, omdat de absoluutheid niet daaraan kan worden afgemeten. De aanspraak op waarheid mag niet afhankelijk worden gesteld van de wijze waarop zij in de vroomheid wordt beleefd55.
De godsdienstwetenschap laat de vraag naar de grondslag voor de absoluutheid van het Christendom onbeantwoord. Het antwoord daarop moet
men volgens K. Heim zoeken in de Bijbel, waarin deze overtuiging door de
apostelen wordt uitgesproken. In zijn rede op de Areopaag in Athene
brengt Paulus naar voren, dat er een levende God is, die bezorgd is om alle
mensen (Hand. 17, 26). Onwetend wordt Hij vereerd. Op het einde der tijden zal er een dag des oordeels zijn, waarop alle mensen voor de rechterstoel van God zullen staan (Hand. 17, 31). In deze boodschap van Paulus
ligt opgesloten, dat wij allemaal zondaars zijn. De schuld van de heidenen is
hierin gelegen dat zij God met het schepsel hebben verwisseld en de ware
aanbidding van God hebben losgelaten. Zij hebben de gemeenschap met
Hem verlaten en zijn goddeloos geworden (Rom. 5, 6) 5β .
** Cfr. E. Brunner, „Religionsphilosophie Evangelischer Theologie", München und
Berlin, 1927, pp. 5-6:
„Der christliche Glaube — dessen wissenschaftlich begriffliche Form die Theologie ist
— ist die Erkenntnis und Anerkennung der göttlichen Selbsterschliessung in Jesus
Christus" (p. 5).
64
Cfr. K. Heim, „Ottos Kategorie des Heiligen und der Absolutheitsanspruch des
Christentums" (van 1920), in: K. Heim, „Glaube und Leben", pp. 326-328; cfr. R. Otto,
„Het heilige", Hilversum, 1963, pp. 148-151.
" Cfr. К. Heim, „Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte", in:
K. Heim, „Glaube und Leben", p. 460-461.
5
· Cfr. K. Heim, „Die Botschaft des Neuen Testaments an die Heidenwelt" (van
1927), in: K. Heim, „Glaube und Leben", pp. 739-747, passim. Voor een Engelse ver-
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Maar dan is er de fundamentele vraag:
„gibt es für die Menschheit, die mit der Schuld der Gottlosigkeit belastet
vor das Gericht Gottes gefordert ist, eine Versöhnung mit Gott und damit
die Möglichkeit einer Neuschöpfung aller Verhältnisse, oder ist die Lage
hoffnungslos?"»7.
De mens heeft de rechtvaardiging voor zijn schuld niet in eigen hand, hij
kan niet zelf de gemeenschap met God herstellen. Hij zal op de dag van het
oordeel worden geoordeeld door een man, die God daartoe heeft aangesteld
en die Hij als bewijs daarvan uit de doden heeft doen opstaan (Hand. 17,
31). Maar deze man is reeds gekomen en voor onze zonden gestorven, het is
Jezus Christus. Hij heeft het lot van de mens in handen en daarom moet
men een persoonlijke verhouding met Hem aangaan. Door te geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, zullen wij leven (Joh. 20, 31). Paulus roept
de mens die zich niet zelf kan verlossen van de zondige schuld op zich in
Christus te verzoenen met God (2 Kor. 5, 20).
De absoluutheid van het Christendom betekent in de Bijbel het feit, dat
God de gevallen wereld in Christus met zich heeft verzoend58. Daaraan
ontleent de zending haar bestaansrecht:
„Das Recht des Missionars, die Heidenwelt zu Christus einzuladen, beruht
einzig und allein darauf, dass das Heidentum auch in seiner höchsten und
geistigsten Form diese Versöhnung eines beschwerten Gewissens mit Gott
nicht aus eigener Kraft erreichen kann"59.
K. Heim zal het religieuze in de heidenen niet loochenen. Het gevoel van
onmacht niet zelf het heil te kunnen verwerven leeft in alle volken. Dat
wordt juist voorondersteld voor de verlossing door Christus op het kruis.
God heeft nooit gebroken met de in zonde gevallen mensheid.
„Darum kann Eine versöhnende Gottestat absolute Bedeutung für alle haben
und das Schicksal der ganzen Menschheit entscheiden"60.
De inhoud van de christelijke boodschap is dat God zich over de mensheid,
die in zichzelf zonder hoop is, heeft ontfermd in Christus. Dit is iets absoluut nieuws voor alle godsdiensten, die verlangend uitzien naar verlossing.
De verlossing is er reeds en is ons door God gegeven, want de mens zelf kan
sie van dit artikel zie, K. Heim, „The Message of the New Testament to the NonChristian World", in: I.R.M., 17 (1928), pp. 133-144. Het is verschenen in een speciaal
nummer van de International Review of Missions uitgegeven ter voorbereiding op de
wereldzendingsconferentie te Jerusalem (1928). Hier is alleen van de Duitse tekst gebruik gemaakt.
" K. Heim, a.c, p. 748.
58
Cfr. K. Heim, „Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte", in:
К. Heim, „Glaube und Leben", p. 459.
5· Cfr. K. Heim, a.c, p. 462.
« K. Heim, ibid., p. 460.
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dat niet uit eigen kracht. Op grond hiervan maakt de zending aanspraak op
het recht het Christendom als de absolute godsdienst te verkondigen, zoals
ook de eerste christenen dat hebben gedaan61.
Het gaat K. Heim vooral om de verdediging van de absoluutheid van het
Christendom tegenover een godsdienstwetenschap die deze overtuiging,
waarmee de zending staat of valt, bestrijdt. E. Brunner aanvaardt evenmin
de opvatting dat de mens Jezus een culminatiepunt in de godsdienstgeschiedenis is, want dan bestaat er tussen Hem en de menselijke godsdienstigheid
die God zoekt slechts een gradueel verschil62. Maar hij is op de eerste
plaats bezorgd om de heel eigen betekenis van de openbaring in Jezus
Christus. De andere godsdiensten maken eveneens aanspraak op het bezit
van goddelijke waarheid, ontvangen in een openbaring.
De christelijke openbaring staat met zonder meer afwijzend tegenover die
godsdiensten. Naast dwaling zijn er elementen van waarheid. Het kriterium
om dit te beoordelen is Christus, de waarheid van het evangelie.
„Um es mit einem Bild zu verdeutlichen: die Religionen verhalten sich zur
Offenbarung in Jesus Christus wie die verschiedene Punkte einer Pyramide
zu ihrer Spitze. Nur von der Spitze aus sind alle andern Punkte in ihrem
Verhältnis zueinander zu sehen, unterhalb der Spitze „sehen" sie einander
nichf'es.
In Jezus is de hele waarheid gelegen. In Hem spreekt God als nooit tevoren.
Dat wil met zeggen dat de mens daarvoor geen kennis heeft van Hem. Op
een of andere wijze heeft hij altijd in relatie tot God gestaan. Maar dit alles
blijft een menselijk kennen. De Bijbel bedoelt echter een andere openbaring. God zelf treedt binnen in ons denken en doet de zonde en de schuld
zien waarin de mens leeft en waaruit Hij hem wil verlossen64. God treedt
binnen in de zondige werkelijkheid van de mens en neemt haar op zich.
„Erst darin, dass sich am Gottessohn die Sünde austobt und er so ihren
Fluch erleidet, den die Menschen selbst erleiden sollten, wird göttlicherseits
die Möglichkeit geschaffen, dass die Menschen Gottes Vergebung glauben
können und glauben dürfen"65.
el

Cfr К Heim, „Die Botschaft des Neuen Testaments an die Heidenwelt", in· К
Heim, „Glaube und Leben", ρ 738, cfr К Heim, „Die Absolutheit des Christentums
und die Religionsgeschichte", in К Heim, „Glaube und Leben", ρ 462; cfr. К Heim,
„Ottos Kategone des Heiligen und der Absolutheitsanspruch des Christentums", in К
Heim, „Glaube und Leben", p. 332
1,2
Cfr E Brunner, „Die Absolutheit Jesu", Berlin, 1926, pp 14, 16 en 25, waann
wordt ontkend dat het mogelijk is een gemeenschappelijk wezen van alle godsdiensten
vast te stellen, cfr E Brunner, „Religionsphilosophie Evangelischer Theologie", ρ 66
β3
E Brunner, „Die Absolutheit Jesu", ρ 27. Hij voegt er aan toe „Das Verhältnis
der christlichen Offenbarung zur Religionsgeschichte ist also ganz analog dem zur
Vernunft".
βί
Cfr E Brunner, о с , ρ 23, cfr Ε. Brunner, „Religionsphilosophie Evangelischer
Theologie", p. 5
85
E Brunner, „Die Absolutheit Jesu", ρ 15.

52

Verlossing is gelegen in het geloof aan de verlossende kracht van het kruis,
waarin tegelijkertijd ook de mogelijkheid tot geloof is gegeven. In Christus
wordt de afstand tussen God en mens blootgelegd in de openbaring van de
goddelijke toorn over de menselijke zonde, maar tevens wordt in Hem de
zonde opgeheven66. E. Brunner gebruikt hiervoor het woord „aufgehoben". Hij bedoelt daarmee te zeggen dat de religie, als een menselijke poging zelf aan te vullen wat aan het leven ontbreekt, de kloof tussen mens en
God zelf te overbruggen, ophoudt te bestaan in het geloof aan de goddelijke
rechtvaardiging van de zondaar67. Hierin is de krisis voor alle religie gelegen, waarin haar eigenlijke, innerlijk tegenstrijdige wezen duidelijk wordt.
Aan de ene kant is de religie een menselijke uitdrukking van verlangen naar
God, aan de andere kant is haar poging aan dit verlangen tegemoet te komen een vlucht voor God68. Gezien dit karakter van alle religie betekent
Christus zowel het oordeel daarover, als de vervulling daarvan. Hij laat de
zondigheid zien van de menselijke poging zichzelf te verlossen en brengt tevens het daarin gelegen verlangen naar God tot vervulling69.
Op deze wijze is het fundamentele onderscheid gegeven van de christelijke openbaring met alle religie buiten de kring van de bijbelse openbaring.
De openbaring in Christus is duidelijk niet een individuele concretisatie van
het algemene wezen religie of het culminatiepunt in de geschiedenis der
godsdiensten. Maar zij heft de religie op en brengt haar juist daarin tot vervulling. Zij is de crisis van alle religie.
4. „Aufhebung" van de religie
De invloed van K. Barth op de discussies over een christelijke theologie der
godsdiensten is pas achteraf duidelijk geworden. Tot aan de zendingsconferentie van Tambaram (1938), wanneer zijn visie op de verhouding van het
Christendom tot de andere godsdiensten naar aanleiding van het boek „The
Christian Message in a Non-Christian World" van H. Kraemer in de discussies wordt betrokken, is zijn directe invloed gering geweest. Toch is de gehele discussie van de Continentale theologen niet goed te begrijpen zonder
zich bewust te zijn van de groeiende invloed van de theologie van K. Barth,
vanaf het verschijnen van zijn „Der Römerbrief" in 1918 en een bewerking
daarvan in 1921. Diens theologie over „Die Religion" vormt een wezenlijk
onderdeel van zijn gehele denken. Daarom mag er hier niet aan voorbij
worden gegaan.
Volgens K. Barth is „Die Religion" een menselijke mogelijkheid, de
hoogste, maar een beperkte mogelijkheid tevens, juist omdat zij menselijk
" Cfr. E. Brunner, „Religionsphilosophie Evangelischer Theologie", p. 54.
E. Brunner, o.e., pp. 55-56.
»β Cfr. E. Brunner, ibid., p. 56.
69
Cfr. E. Brunner, ibid., p. 66 en 74.
87

53

is. De mens zal zich daaraan niet kunnen onttrekken70 meent hij en noemt
het „der Gipfel der Humanität" 71 .
„Ihr seid begrenszt, gebunden, eingeschlossen durch die Problematik der
Religion, unentrinnbar verpflichtet, euch in sie zu finden (wie die Frau dem
Manne verpflichtet ist ohne seinen Tod!), sofern ihr innerhalb der notwendigen Ordnung des Verhältnisses von Gott und Mensch seid, die ihr seid und
die Möglichkeit habt, die ihr als Menschen haben könnt (unter ihnen als
letzte die Religiöse), sofern ihr, als Menschen unter Sünde stehend, auch
unter Gesetz stehen müsst" 72 .
De religie heeft bij К. Barth duidelijk een dubbele betekenis. Zij kent een
negatief en positief aspect, zij bezit in zich een paradox. Zij is het bewijs
van de zonde, waardoor de mens is bezeten. Daar doorheen klinkt voortdu
rend toch de vraag naar God, die tegenover deze menselijke mogelijkheid
staat. Hij is toornig op de mens, maar zal tegelijkertijd trouw blijven.
De mens is „im Fleische", niet-heilig, zondig. Hij staat afgekeerd van
God en toegewend naar de dood 7 3 . Op de meest radicale wijze is de mens
een onvolmaakt schepsel tegenover de Schepper 74 . Daarmee moet de men
selijke mogelijkheid van de religie radicaal tegenover de goddelijke moge
lijkheid van de genade worden gesteld. De zondige mens is afgevallen van
God. Zijn religie is „der Sklavenaufstand" tegen God 7 5 , die in de zondeval
in het paradijs heeft plaats gevonden. Oorspronkelijk heeft er een onmid
dellijke relatie tussen God en mens bestaan, waarbinnen het natuurlijke hei
lig is, omdat het heilige natuurlijk is. Het is het paradijs waarin de mens
geen kennis heeft van het goede en kwade. Hij weet niet dat hij anders is
dan de Schepper, dat hij alleen maar mens is. God heeft dat genadig voor
hem verborgen gehouden.
„Denn der in Gott verborgene Gegensatz von Ursprung und Andersheit soll
te nicht menschlicher Lebensinhalt werden. Der Mensch sollte nicht für sich
sein, was er an sich, in Gott ist: das Geschöpf als ein Zweites neben dem
Schöpfer"7«.
Doordat de mens begerig zijn hand naar de kennis van goed en kwaad heeft
uitgestrekt en zich de vrucht daarvan eigen heeft gemaakt, valt hij weg uit
de onmiddellijkheid die er tussen hem en God heeft bestaan. Daarmee is
70

Cfr. K. Barth, „Der Römerbrief', Achter Abdruck der neuen Bearbeitung, Zürich,
1947, pp. 212, 214, 224 en 232; cfr. K. Barth, „Die Lehre vom Worte Gottes, Prolegomena zur christlichen Dogmatik", München, 1927, pp. 301-318, passim, waar hij wezenlijk dezelfde gedachten herhaalt.
« Cfr. K. Barth, o.e., p. 218.
« Ibid., p. 215.
« Cfr. ibid., pp. 217, 218, 249.
74
Cfr. ibid., p. 63. „Fleisch heisst radikalste Unzulänglichkeit des Geschöpfs gegenüber dem Schöpfer, Fleisch heisst Unreinheit, Fortschritt im Kreis herum, Nur-Menschlichkeit".
7
7
» Cfr. ibid., p. 228.
» Ibidem, p. 229.
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het paradijs verloren. Hij is tegenover God komen te staan doordat hij nu
heeft gezien, dat hij als vergankelijk schepsel van Hem is gescheiden. Er is
een tegenstelling tussen God en mens gegroeid.
„Die Folge dessen, was gerade da anschaulich wird, ist aber jede Krisis, in
die nun mit jener bedenklichen letzten Möglichkeit das ganze Da-sein und
So-sein des Menschen gestürzt wird: Also das ist der Mensch: das Wesen,
das, wenn es sich, bedrängt von der Problematik seiner Welt, zutiefst auf sich
selbst besinnt, die religiöse Möglichkeit hat, die Möglichkeit, das Unmögliche
zu wagen, in unerhörtem Übermut zu tun, was er unter allen Umständen
nicht tun dürfte, sich zu Gott stellen wie zu seinesgleichen"77.
Daarmee is de mens in zonde gevallen en gestorven. Juist door te grijpen
naar de kennis van goed en kwaad is de zonde ingetreden. Dat is de paradox van de zondeval, de paradox ook van de religie. De hoogste mogelijkheid van de mens zich te keren tot God drukt juist uit dat hij gescheiden is
van de oorspronkelijke onmiddellijke verhouding tot Hem78. In feite is
„Religion" zonde en dood79. Zij voert de mens niet naar een oplossing van
de in hem levend blijvende Godsvraag. Juist in de religie keert de mens zich
van God af, ligt de uitdrukking van de doodsnood waarin hij zich bevindt80. Na het paradijs te hebben verloren kan de mens niet anders dan tegenover God staan. Precies in de herinnering aan de onmiddellijke verhouding tot God wordt het verlies daarvan een feit81. In de religie wordt de
slavenopstand van de mens tegen God openbaar, wordt zijn verlangen „eritis sicut Deus" uitgedrukt. Het spreekt de katastrofe uit van de menselijke
mogelijkheid tegenover God82.
Dat de religie de mens in deze paradoxale situatie plaatst, opgesloten in
de radikale zondigheid van de mens, is doorzichtelijk geworden door de
openbaring van de onbekende God in Jezus Christus. Christus heeft de
mens van de zonde van de menselijke religie verlost en hem uit de dood
doen opstaan.
„Christus ist das Gesetzes Ende, die Grenze der Religion"83. „Jesus Christus
aber ist der neue Mensch jenseits des menschenmöglichen Menschen, jenseits vor allem des frommen Menschen. Er ist die Aufhebung dieses Menschen in seiner Totalität. Er ist der Mensch, der aus dem Tode zum Leben
gekommen ist. Er ist — nicht ich, mein existentielles Ich, ich, der ich in Gott,
" Ibid., p. 226.
78
Cfr. ibid., p. 235.
™ Cfr. ibid., pp. 235, 236 en 237.
80
Cfr. ibid., p. 249; cfr. K. Barth, „Biblische Fragen und Ausblicke", München, 1920,
pp. 13 en 14.
81
Cfr. К. Barth, „Der Römerbrief', p. 226; cfr. K. Barth, „Biblische Fragen und Ausblicke", pp. 5-6.
82
Cfr. K. Barth, „Der Römerbrief', p. 235.
8S
Ibid., p. 220; cfr. ibid., p. 215.
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in der Freiheit Gottes bin. Gott sei Dank: durch Jesus Christus unseren
Herrn bin ich nicht der unglückselige Mensch, der ich bin"84.
De verlossing in Christus openbaart dat op geen enkele wijze de mens zelf,
ook niet de Bijbelse mens, zichzelf verlost. Alleen God is door genade alleen de verlosser85. Zichzelf verlossen ligt aan de andere kant van alle
meest hoge menselijke mogelijkheden86. De religie brengt dood, de genade
brengt leven87. Het is onmogelijk de grens tussen beide vanuit de mens te
overschrijden. Er is geen geleidelijke overgang van het een naar het ander,
of een overgang die loopt over verschillende stadia. Er is geen ontwikkeling
of brug naar de genade, tussen religie en genade is geen continuïteit88. In
Christus wordt een nieuwe wereld geschapen, die niet de voortzetting van
de oude is89. Met de oude menselijke religie wordt gebroken90. De verlossing in Christus is de „Krisis" van en het oordeel over de religie. Het openbaart de zondigheid en zinloosheid daarvan. Maar dit neen van God en de
noodzaak tot „Erledigung" van de religie, die daaruit voortvloeit, betekent
tegelijkertijd een ja van Zijn kant en de „Aufhebung" en „Erfüllung" van de
religie91.
De term „Aufhebung" wordt veelvuldig door K. Barth gebruikt om aan
te geven wat er in Christus gebeurt en is gebeurd. Hij wil daarmee twee aspecten van datgene wat er in het verlossend oordeel gebeurt tegelijkertijd
aangeven. De mens en zijn religie zijn door God „aufgehoben", maar tevens en juist daarin „aufgehoben bei Gott". Door het oordeel wordt de
mens op de hoogste wijze zichzelf92. „Aufhebung" betekent het totale ein<" Ibid., p. 252.
85
Cfr. ibid., p. 54.
ββ
Cfr. ibid., pp. 222 en 224.
β' Cfr. ibid., pp. 211 en 217.
βθ
Cfr. ibid., p. 222; cfr. ibid., p. 213: „Wir können uns klar machen, dass die Freiheit, in der wir begnadigt sind, genau jenseits der in der Religion kulminierenden Humanität stattfindet, nicht als weitere Möglichkeit also, sondern als die Unmöglichkeit
die nur in Gott Möglichkeit ¡st, aber eben darum dann auch unberührt und unbeeinträchtigt von der Zweideutigkeit gerade jener letzten menschlichen Möglichkeit".
88
Cfr. ibid., p. 77.
90
Cfr. ibid., pp. 248 en 222; cfr. К. Barth, „Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke",
p. 30.
91
Cfr. ibid., p. 51: „Der Erlöser ist auch der Schöpfer. Der, der richtet ist auch der,
der alles zurecht bringt. Die Aufdeckung des Unsinns ist auch die Offenbarung des
Sinns. Das Neue ist auch die tiefste Wahrheit des Alten. Die radikalste Erledigung
der Geschichte, das Nein, unter das alles Fleisch kommt, die absolute Krisis, die Gott
für die Welt des Menschen, der Zeit und der Dinge bedeutet, ist auch der rote Faden,
der sich durch ihr Da-Sein und So-Sein hindurchzieht"; cfr. ibid., pp. 215-216: „Golgotha ist das Ende des Gesetzes, die Grenze der Religion. Im getöteten Gesetzeschristus
hat die letzte, höchste Menschenmöglichkeit: die Möglichkeit, ein gläubiger, ein frommer, ein begeisterter, ein betender Mensch zu sein, ihre Erfüllung gefunden durch ihre
gänzliche Erledigung, dadurch, dass auch dieser Mensch, abgesehen von allem, was er
ist und was er hat und tut, Gott selbst, Gott allein die Ehre gibt", zie ook nog p. 72.
•2 Cfr. ibid., p. 69.
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de van het oude en het geheel nieuwe begin van alle dingen93. Het betekent
een totaal nieuwe schepping.
„Aber neue Schöpfung ist diese Schöpfung, nicht bloss neuer Ausbruch,
neuer Erguss, neue Entfaltung aus der alten „schöpferischen Entwicklung",
in der wir stehen und stehen werden bis an das Ende unsrer Tage. Zwischen
der alten und der neuen Schöpfung steht immer das Ende unsrer Tage, das
Ende dieses Menschen und dieser Welt" 94 .
Dit alles, dat „die Religion" in haar totale menselijkheid en zondigheid tegenover God staat en dat zij door God alleen in genade alleen wordt „aufgehoben", is alleen voor het geloof in Jezus Christus openbaar. Christus alleen openbaart, dat wil zeggen alleen voor het in genade gegeven geloof
wordt openbaar, dat de zonde tegenover de genade staat en „Religion" tegenover geloof, dat genade, geloof en „Aufhebung" totaal goddelijke werkelijkheden zijn — waar „die Religion" een vraag naar is en naar tast en
zich daarin ten dode toe verdiept in de zonde — die „jenseits" van „die Religion" liggen. Voor het geloof in Christus wordt ook openbaar dat het oordeel van God tevens Gods trouw uitspreekt. Zonder een goed begrip hiervan is de theologie van K. Barth over de religie niet juist te verstaan.
Geloof is een menselijke onmogelijkheid. Geloof is het zuiver absolute
vertikale wonder vanuit God alleen95. Geloof en religie staan tegenover elkaar als leven en dood 96 . Het geloof vindt geen enkel aanknopingspunt in
de mens. Er behoeft niet vooraf aan bepaalde voorwaarden te zijn voldaan
van de kant van de mens om tot geloof te komen97, al zal het geloof altijd
„die Religion" als begeleidend verschijnsel naast zich hebben98. Er is uit de
religie geen brug, geen geleidelijke overgang naar het geloof.
91

Cfr ibid ,p 81, cfr К Barth, „Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke", ρ 27
Hier wordt gesproken over opstanding en Pasen De gedachten, die К Barth hier uit
spreekt, kan men ook toepassen op „die Religion"
„Jesus hat mit Religion überhaupt nichts zu tun Der Sinn seines Lebens ist die Aktualität dessen, was in keiner Religion aktuell ist, die Aktualität des Unnahbaren, Unfassbaren, Unbegreiflichen, die Realisierung der Möglichkeit, die nicht in Betracht
kommt „Siehe, ich mache alles neu'" „Die Grenze unsres Daseins ist erreicht, begrenzt in Gott, ist es begriffen, bestimmt, beherrscht von Gott Nicht ignoriert, nicht
beseitigt, nicht ausgetilgt, nicht disqualifiziert wird die Wirklichkeit, sondern qualifiziert, erkannt in ihrem Sinn, zurückgegeben ihrer Bestimmung, indem sie von der
Wahrheit angegriffen und aufgerollt wird Die Wahrheit gibt ihre fremde, sprode, transzendente Stellung gegenüber der Wirklichkeit auf Sie „spielt" wieder auf dem Erdboden, wie es Spruche 8 heisst, als die lebendige Dialektik aller Wirklichkeit, indem sie
ihre vermeintlichen Antworten in Frage stellt und ihre tatsachlichen Fragen beantwortet Der Geist in allem Geistigen, das Humane in der Humanität, die Schöpfung im
Kosmos, die Ueberlegenheit Gottes — das alles als kritische Potenz, als erlosende Bewegung, als klar werdender Sinn, als vorwärtsdrängende, Bedeutung gewinnende Erkenntnis verstanden — das ist Ostern", cfr К Barth, а с , pp 24-26, passim
94
К Barth, „Der Romerbrief", ρ 76, zie ook, ρ 78.
85
Cfr ibid , ρ 35
« Cfr ibid , ρ 217
" Cfr ibid , ρ 74
β8
Cfr ibid , ρ 105 „Religion ist unvermeidlicher seelischer Reflex (Erlebnis) des an
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„Glaube, Glaube allein ist die Forderung, die an alle gerichtet ist, ist der
Weg, den alle gehen können — und doch nicht können. Es muss alles Fleisch
stillgestelt werden vor der göttlichen Unanschaulichkeit, damit alles Fleisch
den Heiland Gottes sehe"99.
En geloof is alleen en totaal een gave van God.
„Nur insofern ist Glaube Glaube, als er der „Schritt" des Menschen ist,
der nur von Gott, von Gott selbst, von Gott allein aus möglich und verständlich ist"i°o.
Het geloof is een wonder101, dat een geheel nieuw begin betekent tegenover de religie102 en dat een „creatio ex nihilo" is103. Daarin is de „Erfüllung", „Aufhebung", „Erledigung" van „die Religion" gelegen104, voortkomend uit de genade van God, en daaruit alleen105.
Wanneer de religie niet voortdurend in geloof wordt opgeheven, blijft zij
tegenover de genade staan. Elke godsdienstige ervaring106, alle dogma,
kultus, kuituur, moraal en Kerk zijn „Religion", zolang zij in eigen gerechtigheid tegenover de genadevolle gerechtigheid van God blijven staan107.
Jezus Christus is het geheel en al alleen door God gestelde einde, de door
Hem geponeerde „Krisis" en daarin de „Aufhebung" van de religie.
Het oordeel dat de souvereine God uitspreekt is hierin gelegen dat alle
mensen, Joden en Grieken, kinderen van God en van de wereld, van nature
kinderen van de toom zijn en zijn weggegeven aan de zonde108. Maar
der Seele sich ereignenden Wunders des Glaubens. Kirche ist die nicht zu umgehende
geschichtliche Fassung, Leitung und Kanalisierung des selbst nie Geschichte werdende
göttlichen Tun an den Menschen"; cfr. ibid., p. 100: „Gewiss, auch der Glaube hat immer seine „gesetzliche" Seite, er ist auch Hergang und Zustand"; cfr. ibid., pp. 162 en
212.
" Ibid., p. 75.
1M
Ibid., p. 110.
'о' Cfr. ibid., pp. 90-102.
1M
Cfr. ibid., pp. 102-108.
103
Cfr. ibid., pp. 108-116.
,M
Cfr. ibid., pp. 92-216.
105
Cfr. К. Barth, „Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke", pp. 7-8. „So kommen
wir angesichts des Ja und Nein, Nein und Ja, in dem wir uns befinden, in Verlegen
heit, in die Krisis des Wortes: Wer Ohren hat zu hören, der höre! Alle vorletzten Begründungen und Erklärungen dieser Verlegenheit versagen. Es ist die Frage der Erwählung, mit der die Bibel antwortet auf unsere Frage, was sie uns zu bieten habe.
Was man Religion und Kultur nennt, das mögen irgendwie jedermanns Dinge sein,
das Einfältige und Universale aber, der Glaube, der in der Bibel geboten ist, ist nicht
jedermanns Ding: er liegt nicht zu jeder Zeit und in jeder Hinsicht in jedermanns Möglichkeit" (p. 7).
1M
Cfr. K. Barth, a.c, p. 5.
107
Cfr. ibid., p. 13; cfr. K. Barth, „Der Römerbrief', p. 32: „Alle Religions- und Kirchengeschichte spielt sich ganz und gar in der Welt ab. Die sog. „Heilsgeschichte"
aber ist nur die fortlaufende Krisis aller Geschichte, nicht eine Geschichte in oder neben
der Geschichte".
108
Cfr. K. Barth, o.e., p. 59.
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doorheen de afwending van de mens, doorheen de toom van God daarover,
blijft Gods trouw bestaan. De verhouding van Hem tot de mens is door de
zonde niet afgebroken109. Zijn trouw laat zich niet te niet doen door de
menselijke ontrouw110. Dat wordt openbaar voor het geloof in Jezus Christus. In Hem ziet de mens volgens K. Barth:
„Gottes Treue kann getäuscht aber nicht aufgehoben werden. Gottes Angebot kann Undank finden, aber es wird nicht zurückgezogen. Gottes Güte
wird dem widerstrebenden Menschen zum Gericht, aber sie ist darum nicht
weniger Güte. Die ganze Widergöttlichkeit des Geschichtsverlaufes ändert
nichts daran, dass es in diesem Geschichtsverlauf immer und überall jene
Besonderheiten, jene Offenbarungseindrücke, jene Gelegenheiten und offenen
Türen gibt, die, von Gott aus gesehen, zur Besinnung rufen, zur Erkenntnis
leiten könnten". „Wo Gesetz" ist (2, 14), und wenn es noch so ausgebrannte
Schlacke wäre, das ist auch ein Wort der Treue Gottes"111.
Gods toorn is Gods gerechtigheid en trouw tevens. Dat wordt openbaar
door zijn trouw in Christus. In Hem wordt inzichtelijk dat alle tekenen van
Gods trouw heenwijzen naar wat in Jezus van Nazareth gebeurt. Alle geschiedenis en religie staat onder de vergeving Gods. Verlossing en opstanding geven de zin van alle religie aan.
„Denn dass Gott allenthalben gefunden wird, dass die Menschheit vor und
nach Jesus von Gott gefunden ist, der Maszstab, an dem alles Finden Gottes,
alles Von-Gott-gefunden-werden als solches erkennbar wird, die Möglichkeit,
dieses Finden und Gefunden-werden zu begreifen als Wahrheit ewiger Ordnung — das eben wird in Jesus erkannt und gefunden. Viele wandeln im
Lichte der Erlösung, der Vergebung, der Auferstehung; dass wir sie wandeln
sehen, dass wir Augen dafür haben, das verdanken wir dem Einen. In seinem
Lichte sehen wir das Licht"112.
Dat Jezus de Christus is, in wie de belofte van Gods trouw wordt vervuld,
kan op geen enkele wijze door de mens zelf voor de mens zelf openbaar worden. Alleen door Gods gerechtigheid is dat mogelijk. Zonder aanleiding van
onze kant is God trouw. Zijn genade is geen psychische kracht van de mens
of de natuur, of een kosmische kracht van de wereld. Genade is van Gods
wege de aankondiging van de nieuwe mens, de nieuwe natuur en wereld,
van het Rijk Gods, die alleen door het waagstuk van het geloof alleen, dat
nooit klaar en zeker is, aan de mens werkelijkheid wordt113.
5. Een waarschuwing tegen dreigend syncretisme
Er moet apart melding worden gemaakt van enkele reacties in Duitsland op
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· Cfr. ibid., p. 232.
Cfr. ibid., p. 63; cfr. К. Barth, „Biblische Fragen, Einsichten und Ausblicke", p. 8.
Ibid., p. 54.
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Ibid., p. 71.
' " Cfr. ibid., pp. 72-73, en 77, passim.
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het boek van D. J. Fleming, „Whither Bound in Missions", dat in 1925 in
New York is verschenen. Het zijn eerste discussies met een bepaalde stroming in de Amerikaanse zending van die jaren. Later in dit hoofdstuk zal
worden teruggekomen op het werk van D. J. Fleming. Het gaat er nu vooral
om na te gaan op grond waarvan J. Richter en H. Frick zich hebben verzet
tegen bepaalde gedachten over de niet-christelijke godsdiensten uit
genoemd boek.
Op zijn reis door Amerika in 1924 heeft J. Richter persoonlijk kennis
kunnen maken met de zendingsgedachten daar. Men heeft in dat land meer
aandacht gekregen voor de christelijke opgave het Rijk Gods in deze wereld
te verwerkelijken, wat zijn terugslag heeft op de zending. Haar taak is vooral op dit terrein gelegen. Aanvankelijk worden de zendelingen beheerst
door een sterk gevoel van superioriteit, zowel raciaal als cultureel. Maar in
de ontmoeting met niet-christenen en de studie van de godsdiensten ontdekken zij het vaak zeer hoogstaande karakter daarvan. Dit leidt tot de vraag
of men de aanspraak op de absoluutheid van het Christendom nog langer
kan handhaven114. Tegen de achtergrond hiervan komt de „Student Volunteer Movement" eind 1924 bijeen om te zoeken naar een nieuwe motivatie en een nieuw programma voor de zending. Men heeft het gevoel praktische gevolgtrekkingen te moeten maken uit veranderende opvattingen over
wezen en taak van de zending. Naar aanleiding daarvan heeft D. J. Fleming
zijn boek geschreven.
De boven te summier beschreven beweging kent als haar twee belangrijkste grondbeginselen het vaderschap van God en de broederschap onder de
mensen. De taak van de christen is de niet-christenen door Jezus tot de kennis van het vaderschap van God te brengen en hen in een levend voorbeeld
te overtuigen van de broederschap van de mensen en hen daarin te betrekken. Hieruit is de erkenning voortgekomen, dat God de Vader in de andere
godsdiensten van zichzelf getuigenis heeft afgelegd. Verspreid liggen er elementen van ware Godskennis. D. J. Fleming wil de hindoe en de moslim
als kind van God beschouwen, zelfs als zij zich van dit feit niet bewust zijn.
De kritiek van J. Richter is van bijbelse en principiële aard. Het gaat er
in de zending primair om in naam van Christus de verzoening met God te
prediken. Jezus is voor ons gestorven, opdat wij in de gerechtigheid Gods
kunnen leven.
„Das sind die fundamentalen Tatsachen, auf denen die christliche Mission
steht und mit denen sie fällt. Der heilige, überweltliche Gott, der von seinem
Gewissen überführte Mensch, die in Jesu Christo der Welt von Gott her
angebotene Versöhnung, die Heiligen Schrift von diesen Grundlagen des
Heils sind die entscheidenden Faktoren"115.
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Cfr. J. Richter, „Ein neues Missionsmotiv?", in: N.A.M.Z., 2 (1925), p. 196.
J. Richter, a.c, p. 203; cfr. ibid., pp. 198-199. Hier worden alleen die gedachten
van D. J. Fleming naar voren gebracht, waarnaar J. Richter en H. Frick verwijzen.
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Genoemde stroming in de Amerikaanse zending schijnt dit uit het oog te
hebben verloren. Het kindschap van God is niet in ons menszijn zelf gelegen, maar wordt ons gegeven wanneer wij door geloof in Jezus Christus
kind van God zijn geworden. Daarom ook mag de christelijke broederschap
niet worden uitgebreid tot de niet-christenen, maar moet zij worden beperkt
tot de huisgenoten in het huis van de Vader.
Er moet hier worden gewezen op het feit, dat de meningsverschillen over
het theologisch verstaan van de niet-christelijke godsdiensten samenhangen
met het Duitse verzet tegen de in Amerikaanse zendingskringen opgekomen
gedachte het Rijk Gods zelf te moeten realiseren in deze wereld. Volgens H.
Frick is het verlangen het leven op aarde te veranderen in een Rijk van gerechtigheid, zoals D. J. Fleming het uitdrukt, een product van de theologie
van het „Social-Gospel". Ook hij verzet zich met name tegen de opvatting
dat niet Boeddha, Zaratoestra en Confucius de tegenstanders van Christus
zijn, maar de enorme sociale machten die de mensheid bedreigen. In de
strijd hiertegen moet men hen volgens D. J. Fleming zien ids bondgenoten,
waarbij de opgave de andere godsdiensten te overwinnen onbetekenend
wordt. De godsdiensten moeten samen een front vormen tegen het dreigend
gevaar. Hiermee wordt het Christendom in de opvatting van H. Frick op
hetzelfde niveau geplaatst als de andere godsdiensten116. Heidendom,
Christendom en zending worden door D. J. Fleming nieuw geïnterpreteerd.
„ „Heidentum" ist die Gesamtheit alles das Reich Gottes, d.h. insbesondere
den socialen Fortschritt hemmenden Mächte;. . . „Christentum" ist der
Kampf gegen jene Mächte, womöglich im Bunde mit fremden Religionen,
sofern diese irgendwelche religiössittlichen Energien aufweisen;... die
Mission des Christentums im allgemeinen ist der Kampf auf der sozialen
Front, „Heidenmission" bloss eine Teilerscheinung dieses Kampfes und
deshalb neuen Gesichtspunkten unterzuordnen, die sich von dort her ergeben"117.
H. Frick meent, dat de exclusiviteit en absoluutheid van het Christendom
hier gevaar lopen, en daarmee de grondslag van de hele zending, omdat zij
is gebaseerd op de overtuiging dat zij de volmaakte en ultieme openbaring
van God verkondigt118. Het is juist het gevoel van raciale en kulturele superioriteit los te laten, maar men moet ervoor oppassen daarmee niet het
hart van het Evangelie prijs te geven. De evangelische boodschap is gelegen
in Jezus Christus zelf, die verlossing heeft gebracht door te sterven op het
kruis. Juist dit ontbreekt in de andere godsdiensten. Zij worden niet geïnspireerd door het Evangelie, door Christus119.
116
Cfr. H. Frick, „Die innere Missionsgründe nach deutscher und nach amerikanischer Auffassung", in: N.A.M.Z., 3 (1926), p. 203; cfr. H. Frick, a.c, p. 243; cfr. J.
Richter, a.c, p. 202.
117
H. Frick, a.c., p. 204.
118
Cfr. J. Frick, „Is a Conviction of the Superiority of His Message Essential to the
Missionary?", in: I.R.M., 15 (1926), pp. 625-626, 632 en 633.
111
Cfr. H. Frick, a.c, p. 634.
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'In human history there is only one Jesus Christ, only one founder of reli
gion whom his followers were forced to identify with the divine Saviour
Himself. Therefore we do not need a new interpretation of Christian mis
sions, but rather a revival of their most ancient form based on the con
sciousness of the final and absolute superiority of the Gospel over all the
other religious messages of the world'120.
H. Frick beweert niet dat D. J. Fleming de superioriteit van de christelijke
boodschap heeft losgelaten maar hij wil wijzen op het gevaar voor een
godsdienstig syncretisme en eclecticisme. Het uiteindelijke succes van het
Christendom is niet gelegen in een vermenging van geloofsopvattingen of in
een amalgama bestaande uit elementen, die uit verschillende godsdiensten
zijn genomen. Meer dan ooit is het volgens hem nodig vast te houden aan
de exclusieve betekenis van de openbaring van God in Christus121.
B. THEOLOGIE DER GODSDIENSTEN IN DE ANGELSAKSISCHE ZENDINGSWERELD

1. „Not to destroy, but to fulfil"
E. J. Sharpe heeft in zijn „Not to Destroy, But to Fulfil"122 laten zien, dat
de discussies over de niet-christelijke godsdiensten in de Angelsaksische
landen reeds in de 19e eeuw op gang zijn gekomen. Het onderhavige onder
zoek zal niet zover terug kunnen gaan, maar zal zich beperkingen moeten
opleggen en moeten beginnen met de discussie onmiddellijk voorafgaand
aan de wereldzendingsconferentie van Edinburgh (1910) om van daaruit de
verdere ontwikkelingen in de theologie der godsdiensten te volgen. Wegens
de grote invloed die J. N. Farquhar met zijn „The Crown of Hinduism"123
heeft gehad zal een caesuur worden aangebracht bij die studie en de discus
sie daarover. In de periode daarvoor kunnen verschillende benaderingen
van het probleem van de andere godsdiensten worden aangegeven.
Hier behoeft slechts kort stil te worden gestaan bij de opvattingen van B.
Lucas, omdat deze uitvoeriger ter sprake zullen komen bij de bespreking
van „The Crown of Hinduism". В. Lucas is in zijn „The Empire of
Christ"124 van mening dat de gedachte van het Vaderschap van God een
ander verstaan van de openbaring van God in de andere religies tot stand
heeft gebracht. Ook buiten Israël is er een mogelijkheid tot verlossing125.
De Kerk is er zich nog onvoldoende van bewust dat de godsdienstige voorbereiding op de verlossing in India binnen Gods Voorzienigheid ligt en dat
' » Ibid., p. 643.
1,1
Cfr. H. Frick, „The Sense of Superiority in the Missionary Movement", in:
I.R.M., 16 (1927), p. 126; cfr. H. Frick, „Is a Conviction of the Superiority of His
Message Essential to the Missionary?", in: I.R.M., 17 (1928), p. 644.
111
Uppsala, 1965.
"» London, 1913.
>» London, 1908.
' " Cfr. B. Lucas, „The Empire of Christ", p. 5.
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de H. Geest in die richting werkzaam is126. In Christus wordt dit alles tot
vervuiling gebracht, wordt de niet-christen opgeroepen tot een rijker geloof.
Christus, niet het Christendom als godsdienstig systeem127 zal de ziel van
India, die niet dood is maar slaapt, nieuw leven geven.
'The maid is not dead but sleeping, and when once the house has been
cleared of all those who do but bemoan the vanity of life, the voice of Christ
will bring back again the far-off soul, and the maid will arise to take her
rightful place in the family of man'128.
Veel aandacht hebben twee artikelen van J. N. Farquhar gekregen129
waarin hij de grootheid van het Hindoeïsme als godsdienst aantoont130 en
het Christendom de kroon daarvan noemt131. Met name in het laatste worden reeds enkele grondgedachten aangegeven, die in het boek „The Crown
of Hinduism" verder zullen worden uitgewerkt. Het geeft enkele godsdienstige opvattingen en praktijken uit het Hindoeïsme aan, die in het Christendom hun vervulling vinden. Er zullen er naar zijn mening nog wel meer te
vinden zijn,
'but we have probably done sufficiant to show that the two faiths are closely
related, and suggest that Christianity is the evolutionary crown of Hinduism.
Already it is plain that the open-eyed Christian has more faith in Hinduism
than the modem educated Hindu; for the man who sees in Christ the crown
and fulfilment of all religions the crudest ceremony and the most irrational
belief contains germs of truth which have blossomed and reached maturity
in Him'132.
12e

Cfr. B. Lucas, o.e., p. 20.
In dit verband wordt gewezen op enkele andere zendelingen, die in dezelfde geest over
de andere godsdiensten denken. Hiermee is niet gezegd, dat ze in de gedachten van B.
Lucas kunnen worden ondergebracht. Het zijn: J. S. Crawford, „The Vital Forces of
Christianity and Islam", in: I.R.M., 1 (1912), pp. 601-617. Op p. 613 schrijft hij: „Most
students of history now realize, that, notwithstanding the Prophet's limitations, God
used the personality and influence of Mohammed to lead his followers into a larger
and truer religious life, and along a more vigorous plane of character development".
Verder is er G. Dale, „Vital Forces of Christianity and Islam", in: I.R.M., 2 (1913),
pp. 305-318, die in de Islam „vital forces" aanneemt, waarmee worden bedoeld, „these
religious forces in Islam which a Christian missionary can make use of as a steppingstone to the Christian faith, because not antagonistic to the spirit of his own religion"
p. 305). Tenslotte D. B. Macdonald, „The Vital Forces of Christianity and Islam", in:
I.R.M., 2 (1913), pp. 656-674, waarin hij op p. 657 zegt: „It is easy to see the superficialities of a religion — its hypocries, formalities, inadequacies — but it takes patience
and sympathy to pierce underneath it to the leading of the One Spirit and to find in
its votaries, as we so often may, the anima naturaliter Christiana".
127
Cfr. „The Empire of Christ", p. 99.
'г» Ibid., p. 97.
»· Cfr. E. Sharpe, „Not to Destroy, But to Fulfil", p. 263.
130
Cfr. J. N. Farquhar, „The Greatness of Hinduism", in: CR., 41 (1910), pp.
647-658.
131
Cfr. J. N. Farquhar, „The Crown of Hinduism", in: CR., 41 (1910), pp. 56-68.
132
J. N. Farquhar, a.c, pp. 66-67.
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Christus en het Nieuwe Testament zijn het brandpunt van waaruit alle
openbaring moet worden bekeken en gewaardeerd en dan betekent het Hindoeïsme de kiem en de schaduw, die in Christus vol uitbloeit en zijn werkelijke gestalte vindt133.
Maar niet iedereen neemt een dergelijke positieve houding aan ten aanzien van de niet-christelijke godsdiensten. Een andere nuance in het denken
over de niet-christelijke godsdiensten vinden wij bij A. G. Hogg in zijn studie over „Karma and Redemption"134. Met name door toedoen van D. S.
Cairns heeft het invloed uitgeoefend op Commissie IV van de wereldzendingsconferentie van Edinburgh135. Er moet voorop worden gesteld, dat
A. G. Hogg met enige reserve uitgaat van het geloof,
'that the innermost faith of all religions which are still, at any time, worthy
of the name must be one and the same. The reservation is that he considers
the divergences between the intellectual beliefs by which men seek to preserve this common spirit of faith to be nevertheless an immensely important
matter'13«.
De verschillen in geloofsbelijdenis ontstaan doordat de volkeren door verschillende ervaringen van ellende in de wereld van God niet in staat zijn
Hem volkomen te vertrouwen en volledig in Hem te geloven als, „God is
licht en in Hem is in het geheel geen duisternis", waaruit alle levende godsdienst ontstaat. Belangrijk zijn de verschillen, omdat de mens naast het vertrouwen in God een waar begrip van Hem nodig heeft om de wereld te kunnen zien zoals Hij. Wanneer het begrijpen van God niet aan de waarheid
beantwoordt, wordt het een hindernis voor het vertrouwen in Hem. Volgens
de hypothese van A. G. Hogg is de leer van het „Karma" en de „zielsverhuizing" een ware geloofsleer geweest, maar is zij naderhand een hindernis
voor het geloof geworden. Zij heeft God eerder verborgen dan geopenbaard. A. G. Hogg wil nagaan hoe genoemde leer voor de hindoes een
werkelijk evangelie kan worden en hen weer tot een vertrouwvolle overgave
aan het Hoogste Wezen kan brengen137.
In een godsdienstige evolutie138 leidt God door openbaring de mens
steeds verder naar Zichzelf toe. Soms weigert de mens Hem te volgen en
eindigt een beloftevol begin in afgoderij. Maar desondanks is God zich blijven openbaren om de mens tot een grotere kennis van Hem en tot gemeenschap met Hem te brengen. Deze opvatting vloeit voort uit het geloof dat
God zich in Christus op volmaakte wijze heeft geopenbaard en dat Hij in de
geschiedenis de mens daarop heeft voorbereid139.
'" Cfr. J. N. Farquhar, ibid., p. 68.
"< Madras, 1909.
135
Cfr. E. Sharpe, „Not to Destroy, But to Fulfil", p. 272-297; cfr. A. G. Hogg,
„Karma and Redemption", p. XVI.
»« A. G. Hogg, o.e., p. XIX.
>" Cfr. ibid., p. XXII.
ise
Cfr. ibid., pp. 73-74.
in
Cfr. ibid., p. 87.
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Jezus Christus heeft zich aangeboden als de vervuiler van het Joodse geloof. Maar Hij plaatst de Joden en ook zijn leerlingen voor de opgave de
geschiedenis van het Joodse volk op een nieuwe manier te bezien. Jezus is
de openbaring van God, waardoor de geschiedenis in een nieuw licht komt
te staan. De Hebreeuwse opvatting dat God zichzelf vervult in historische
gebeurtenissen blijkt juist te zijn, maar blijkt tevens slechts een onderdeel te
vormen van de heilsgeschiedenis, die gericht is op de verlossing van de
mens.
'Paul works out an interpretation of the past in which the Mosaic dispensation, the boast of Jewish pride, is reduced to the level of a single step in an
age-long Divine work whereby men were first educated to the point of feeling
their need for a salvation provided from above, and then that salvation was
won for them by the stainless endurance unto death, and the consequent
triumphant resurrection, of the heaven-sent „second Adam". In the same
spirit the author of the Epistle to the Hebrews finds the real value of the
ancient Jewish ritual to lie only in its symbolism of that which was to follow'no.
In Jezus Christus blijkt dat God zich in de geschiedenis openbaart als de
God die de mens wil verlossen. Tegen het menselijk ongeloof in zal Hij zijn
koninkrijk verwerkelijken141. In Christus wordt eveneens duidelijk dat
Gods verlossende werkzaamheid niet beperkt blijft tot één volk, maar universele betekenis heeft. De mensheid heeft in de tijd voor Mozes en het Jodendom onvolledige openbaringen gekend volgens Paulus. God is daarin de
weg aan het voorbereiden voor de volmaakte openbaring in Christus. De
aartsvaders hebben slechts een onvolmaakte kennis gehad van de dingen
die stonden te gebeuren en waarnaar zij vol hoop hebben uitgezien.
'Though all these had witness borne them through their faith, yet they obtained not the promise: since God had something better in view for us, that
apart from us they should not be made perfect' (Heb. 11: 39. 40, Moffatt's
translation)142.
Het betere is door Christus gebracht. Hij laat zien dat in het Jodendom het
wezen van het geloof, „als grond van wat wij hopen, het bewijs van de werkelijkheid der onzichtbare dingen" (Hebr. 11, 1) is gebleven ondanks alle
verval.
A. G. Hogg past deze gedachte van de schrijver van de brief aan de Hebreeën toe op de andere godsdiensten.
'We know of their actual corruptions but we also know that in their origin
and in portions of their history there was a 'giving substance to things hoped
for' and 'a proving of things not seen' ' 143 .
" · Ibid., p. 80.
141
Cfr. ibid., p. 83
>« Ibid., p. 85.
»· Ibid., p. 86.
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Daarmee worden boven genoemde uitgangspunten verklaard. Wat door
Gods openbarende heilswerkzaamheid vol belofte is begonnen, is vervallen
tot afgoderij en bedorven. De taak van het Christendom is de andere godsdiensten te verkondigen, dat God in de geschiedenis de mensheid tot gemeenschap met Zichzelf wil brengen door haar te verlossen, wat in de incarnatie en de kruisdood van Christus openbaar is geworden. Volgens A.
G. Hogg is de incarnatie niet een gevolg van medelijden om de mens van de
eeuwige verdoemenis te verlossen, zoals Anselmus heeft gemeend, maar een
morele noodzaak van de goddelijke natuur in te gaan tegen de zonde in een
poging de menselijke goedheid opnieuw geboren te laten worden144.
Voordat overgegaan zal worden naar een bespreking van „The Crown of
Hinduism" van J. N. Farquhar en de discussies daarover, moeten wij nog
ingaan op pogingen tot een antwoord, die vooral accent leggen op de absoluutheid en universaliteit van het Christendom en het verschil daarvan met
de andere godsdiensten.
Men steunt hierbij vooral op de apostel Paulus. In zijn brief aan de Tessalonicenzen neemt deze volgens R. Allen weliswaar geen agressieve houding aan, maar evenmin ziet hij het heidendom als een eredienst aan God
en een weg die naar Hem leidt. Om deelgenoot te worden aan de hoop, die
wordt verkondigd in het evangelie, moeten de heidenen bereid zijn volledig
te breken met het verleden. Er is geen hoop op verlossing tenzij in Christus145. Geloof in Jezus Christus sluit een breuk met het verleden in. De
persoonlijke overgave aan Christus betekent een nieuwe geboorte, een nieuwe bron van leven waarvoor de oude moet verdwijnen. Paulus heeft niet gepredikt, dat men evenzeer kan worden gered door een goede heiden te zijn.
141

Cfr. ibid., p. 115. A. G. Hogg vindt de vcrzoeningstheologie van Anselmus inadequaat als daarin niet meer wordt bedoeld dan dat Gods liefde de mens van de eeuwige
verdoemenis heeft willen verlossen (p. 114). „The question, therefore, arises whether
amid these uncertainties there is any clue to guide us to a truly Christian view of the
work of Christ. As soon as we ask this question I think we are forced to recognize
that although the theory of redemption by means of substitutionary satisfaction (wether
as presented by Anselmus or as subsequently modified) moves in a very different
atmosphere from that of the New Testament, and requires a restatement so thouroughgoing as to amount to a transformation, nevertheless the problem with which it
grapples is one which in some form or other rises naturally out of the true Christian
experience of God in Christ, and the answer which it offers contains elements of permanent truth" (p. 107).
145
R. Allen, „Missionary Methods: St. Paul's or Ours?", London 1968, (first published
in Great-Britain, 1912), p. 70. Hij neemt hier tevens stelling tegen B. Lucas, „The
Empire of Christ", waarin de afgrond tussen iemand die in Christus is en iemand die
dat niet is wordt geminimaliseerd. „If our hope is to see gradual transformation of native religious thought and practice, and the gradual evolution of a higher type, we naturally deprecate sudden and startling rupture", (p. 71). Maar deze opvatting heeft
Paulus niet goed verstaan, voor wie de enig wezenlijke voorwaarde tot leven het geloof in Jezus Christus is, dat op zijn beurt een breken met het verleden vraagt. Voor
een boekbespreking zie: J. Warneck, „Pauli und unsere Missionsmethoden", in:
A.M.Z., 40 (1913), pp. 91-95.
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'He proclaimed that the man who was 'in Christ' was 'in the way of sal
vation' saved, and the man who was not in Christ was 'perishing' ' 1 4 6 .
Het heidendom is voor hem het koninkrijk van het kwaad, het Christendom
het koninkrijk van God. Hij ziet het als zijn opgave de mensen vanuit de
duisternis naar het licht te brengen en vanuit de macht van de satan naar
God.
Een iets anders gekleurd verstaan van de houding van Paulus vinden wc
bij R. Speer. In de kern van zijn wezen is de mens gericht op God, maar het
is in het heidendom verlamd door de menselijke wijsheid die het schepsel in
de plaats van de Schepper heeft geplaatst. Daardoor is het goddelijke be
ginsel in de mens vervangen door een beginsel van het kwade, dat hem ge
heel heeft overmeesterd. De heiden is „zonder God in de wereld" (Ef.
2,12). Dat is de ultieme betekenis van het heidendom147. Maar de gelijkenis
met God is gebleven.
'Even the sanctification of error and wrong in the non-Christian religions
has not extirpated from these peoples the likeness of God, which will not be
effaced, and that original capacity for Him, for the indwelling of His life,
for the execution of His will of righteousness, which is to be their contribu
tion to the universal church'148.
Wanneer de zending hiervan uitgaande het evangelie predikt, zal zij er zich
van bewust moeten zijn, dat God de mens is blijven zoeken ondanks alle
verzet en dat er veel goeds is in de andere godsdiensten. Er is echter ook
" · Cfr. R. Allen, o.e., p. 72; cfr. S. P. Smith, „Chinese Philosophy and the Truth as
It Is in Jesus", in : E. W., 11 (1913), pp. 413-438. Hij zegt hierin, dat Paulus in zijn
brief aan de Kolossenzen de Christus van God verkondigt in wie wij de gehele waar
heid bezitten. Alle andere systemen van de zogenaamde godsdiensten zijn niet waar.
Het is zeker niet waar dat Paulus hier de godsdiensten als wezenlijk goddelijk be
schouwt en daarmee een nieuwe katholiciteit heeft gebracht (p. 413). In de brief aan
de Romeinen schijnt Paulus aan te tonen dat God zichzelf aan de mensen heeft geo
penbaard. Maar doordat zij het schepsel hebben vereerd of de natuur, zoals de Chine
zen, kennen zij Hem niet meer. Hij is alleen nog door openbaring te kennen. „If the
All-Gracious Father has sent His Eternal Son to teach us and has Himself spoken to
us the words, „This is my beloved Son, in Whom I am well pleased; hear ye him" —
thus bidding us recognise Christ as the one True Teacher and Master; and if the Son
has told us concerning Himself, „One is your teacher", then the sooner we leave other
teachers and learn from this One alone the better; for in the matter of true religion
these „other masters", including the great Chinese master Confucius are mere „blind
leaders of the blind" (pp. 437-438); cfr. H. С King, „Christianity the Only Hopeful Basis
for Oriental Civilization", in: I.R.M., 2 (1913), pp. 417-430. Hij geeft hierin geen exegese
van Paulus' prediking, maar gaat er van uit dat de Oosterse beschaving rust op een
door mensen gemaakte religie. Zij heeft een andere basis nodig om vanuit te leven en
kan die vinden in Jezus, de geopenbaarde God en niet een God uit menselijke specula
tie (p. 425). Hij is dé godsdienstige basis.
147
Cfr. R. Speer, „Christianity and the Nations", New York, Chicago, Toronto, London, Edinburgh, 1910, pp. 296-298.
148
R. Speer, o.e., p. 319. Het laatste gedeelte van de aanhaling betreft het heidendom
nadat het Christus heeft aangenomen.

67

veel kwaad, dat alleen kan afsterven met de dood van de godsdienst of met
een dergelijke radicale verandering van gedaante dat het vanzelf zal verdwijnen149. Men kan niet beweren dat God zich in iedere religie openbaart
als een opvoeder naar Christus toe, omdat God daarmee ten onrechte de
schepper van het heidendom wordt genoemd150. Het feit ligt er dat noch
het Jodendom noch de andere godsdiensten Christus hebben voorbereid.
'It may be held that, with Judaism, this was their mission, but that is to
throw us back on the mystery of God's method in the education of mankind,
and it is to present to faith a proposition regarding the philosophy of history
as yet unconfirmed by the facts. Some day we shall know what part the nonChristian religions played in the economy of God. We do not know now'151.
De kritiek die terloops wordt gegeven op een filosofische visie op de geschiedenis heeft mede betrekking op de godsdienstwetenschap, die in de
godsdiensten een graduele ontwikkeling naar het transcendente absolute
ziet. Het Christendom is hierin het hoogste stadium152. Maar men mag het
volgens R. Speer niet identificeren met de andere godsdiensten. De dwaling
en de tegenspraak van de waarheid vormen een wezenlijk en integraal onderdeel van deze religies en kunnen onmogelijk tot het Christendom leiden153. De verschillen mogen met worden weggepraat, want zij zijn een
dodelijke realiteit154. Een compromis is onaanvaardbaar. De zending moet
de heidenen blijven oproepen tot wedergeboorte en bekering in het absolute
en universele Christendom.
'He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath no
life. That is the fundamental law'.
'This one law, which is law because it is fact, is what distinguishes Christianity from all other religions'155.
In Jezus Christus, de Zoon van God, bezit het Christendom absoluut unieke
betekenis, op grond waarvan het het heidendom zal blijven oproepen zich
tot Hem te bekeren156. In Christus zal de heiden de God vinden die hij
zoekt157.
118

Cfr ¡bid, p. 270.
Cfr R Speer, ibid , ρ 250, cfr R S Copleston, „The Relation of Hindu Philosophy
to the Gospel", in· С M R., 64 (1913), ρ 529
151
R Speer, „Christianity and the Nations", p. 296.
152
Cfr R Speer, o c , pp 294-296, cfr A E Garvie, „The Christian Challenge to
the Other Faiths", in I R.M , 1 (1912), pp 662-663.
153
Cfr R Speer, „Christianity and the Nations", ρ 293 Hij neemt hier met name
stelling tegen E Troeltsch (p. 258).
154
Cfr R Speer, „Christianity and the Nations", p. 304.
156
R Speer, о с, p. 312.
158
Cfr R Speer, ibid, pp 241-242; cfr A E. Garvie, „The Christian Challenge to
the Other Faiths", in· I R M., 1 (1912), pp. 659-673
157
Cfr R Speer, „Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen", II Teil,
„Die asiatischen Religionen", Basel, 1915, pp. 141-169 Dit boek is een door J Richter
150
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Er zijn in de Angelsaksische zendingswereld duidelijk verschillende benaderingen van het vraagstuk van de niet-christelijke godsdiensten geweest.
Zij zijn daarbij uitgegaan van verschillende theologische vooronderstellingen en grondslagen. Men krijgt uit het voorafgaande een dieper inzicht in
de uiteenlopende standpunten, die in de theologie der godsdiensten tijdens
de periode onmiddellijk voorafgaand aan „The Crown of Hinduism" van J.
N. Farquhar 158 zijn ingenomen.
2. „The Crown of Hinduism" van J. N. Farquhar
In het geheel van de discussies over de andere godsdiensten direct na Edinburgh (1910) neemt het boek van J. N. Farquhar, „The Crown of Hinduism" een centrale plaats in. Het is in zendingskringen ontvangen als „a
new (missionary) apologetic", een nieuwe benadering van de grote godsdiensten van India, een mijlpaal in de geschiedenis van de zendingswetenschap. Het zal een nieuwe oriëntatie in de houding van de zending ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten159 tot stand brengen.
J. N. Farquhar zelf ziet het nieuwe van zijn studie gelegen in de poging
zo duidelijk mogelijk vast te stellen welke verhouding er bestaat tussen het
Hindoeïsme en het Christendom16". Doordat de godsdiensten elkaar gaan
ontmoeten en ook door de godsdienstwetenschap is er meer belangstelling
gegroeid voor de mensen in de andere religies. De controverse heeft plaats
gemaakt voor sympathie.
'But there is one aspect of the religious problem which has been scarcely
touched by the science as yet, namely, the relative value of the different
religions. Only when we have a calculus for determining the practical value
of each religion shall we be able to set them in their true relationship to one
another'161.
Er bestaat in de zending een groeiende behoefte aan meer duidelijkheid
over de verhouding tussen de godsdiensten. Het feit dat „The Crown of
Hinduism" met grote waardering is ontvangen vindt zijn verklaring hierin,
dat het in een dringende behoefte heeft voorzien.
Hoe J. N. Farquhar de praktische waarde van de ene religie vergelijkt
gemaakte vertaling van R. Speer, „The Light of the World", Boston, 1911. De hele
studie berust op dezelfde beginselen, zoals die zijn uitgewerkt in „Christianity and the
Nations".
168
De „Continuation Committee" van de wereldzendingsconferentie van EdinburgH
heeft in de hele periode tussen 1910 en 1928 nauwelijks aandacht geschonken aan het
probleem van de andere godsdiensten. De „Continuation Committee Conferences", die
in het najaar van 1912 en het voorjaar van 1913 in Azië zijn gehouden hebben er zich
ook slechts zeer zijdelings mee bezig gehouden (zie W. J. Schmidt, „Ecuminicity and
Syncretism", pp. 51-63).
159
Cfr. E. Sharpe, „Not to Destroy, But to Fulfil", pp. 9-10.
,ю
Cfr. J. N. Farquhar, „The Crown of Hinduism", p. 3.
1,1
J. N. Farquhar, o.e., pp. 14-15; cfr. ibid., p. 34.
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met de andere kan hier niet worden nagegaan. Een onderzoek naar de theologie, die ligt onder zijn houding ten aanzien van het Hindoeïsme, kan worden begonnen met zijn afwijzing van het verwijt, dat de zending de andere
godsdiensten onnodig probeert te vernietigen. In het verwijt zelf ligt reeds
een bepaalde mening opgesloten over de verhouding tussen het Christendom en de niet-christelijke religies. Het is de opvatting, dat zij beide in de
diepste kern dezelfde dingen geloven, dezelfde God zoeken, dat ze beide
goed zijn. Men kan zich dan afvragen met welk recht de zending blijft
oproepen tot bekering162. Bij de beantwoording van deze vraag moet men
vasthouden aan wat J. N. Farquhar naar voren brengt als zijn eigen mening
en als de mening van bedachtzame en moderne christenen, zoals hij zelf
zegt.
Volgens de laatsten is er een bepaalde eenheid tussen de godsdiensten
gelegen in het feit, dat de mens overal hetzelfde is en dat er overal sporen
van licht en waarheid zijn. Dat alle religies waar zijn betekent alleen, dat ze
ieder een deel van de waarheid bezitten. De verschillen zijn echter niet te
verwaarlozen. De christen gelooft
'as a result of his study and his experiences, that the matters in which
Christianity differs from the other religions are of supreme practical value
and significance for the life of man' 183 .
Maar dat neemt niet weg, dat het ware en goede in de andere godsdiensten
wordt erkend en gewaardeerd. Zij hebben de mens dichter bij God gebracht.
'We must belief that it is possible for every human being, no matter what his
circumstances may be, to find his way to God, if he truly uses all the light he
has. Otherwise, the relation of Father and child does not exist in his case.
So the very foundation of Christianity demands this acknowledgement. Our
belief in Christ leads to the same truth; for we hold Him to be the light which
lighteth every man (Joh. 1.9); and we believe that even in savage minds God
left not himself without witness (Act. 14, 17); and that the very lowest man
show the pith of the law written in their hearts (Rom. 2, 15). Thus through
the grossest religion there is a path to God' 164 .
Voor een persoonlijke verhouding tussen de Vader en zijn kinderen is
het nodig dat de mens zich voor Zijn invloed openstelt door zich geheel te
richten op de hoogste waarheid die in hem leeft. Maar hoe waardevol
,el
Cfr. ibid., pp. 17-25, passim, waar verschillende objecties tegen de zending
worden aangegeven.
1M
Ibid., p. 31; cfr. pp. 30 en 32.
1,1
Ibid., pp. 26-27. J. N. Farquhar voegt hieraan toe: „Christianity frankly acknowledges that a man may be acceptable to God in any religion. This is stated in the clearest possible language by Peter: „As a truth I perceive that God is no respecter of persons: but in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is acceptable
to him" ".

70

de andere religies in dit opzicht ook zijn, zodra zij in de ontmoeting met het
Christendom zien, dat het kruis van Christus hun zondige bestaan van gedaante verandert, moeten zij zich van hun afgoderij afkeren. Doen zij dat
niet dan is er geen weg meer open voor gemeenschap met God, want door
deze weigering keren zij Hem de rug toe165.
De opvattingen van J. N. Farquhar zelf gaan juist op dit punt verder,
omdat er behoefte is aan meer duidelijkheid over de betekenis van het
Christendom in zijn verhouding tot andere godsdiensten. Hij begint met
zich af te vragen wat het nu in het Christendom precies is, dat steeds weer
in de geschiedenis aanleiding heeft gegeven tot het verwijt, dat het andere
religies wil vernietigen. Volgens hem is het gelegen in de oproep van Jezus
zelf Hem te volgen door zichzelf te verloochenen. Dat vraagt verwerping
van elke andere godsdienst.
'The Christian idea, that the individual should renounce his old national
religion, is not an excrescence, but belongs to the very heart of Christ's
system. The truth He teaches is for all men; and we cannot get the benefit of
it except by complete submission to Him and faithful obedience to His laws.
That His call „Follow me", should lead to the surrender of the old religion
on the part of the individual and in the end to the death of the old religion,
is in full accordance with the leading principles of his teaching'166.
Christus volgen en zijn kruis opnemen betekent het laten sterven van alles
wat de gemeenschap met God in de weg staat. Voor de hindoe betekent dat
het laten sterven van het Hindoeïsme. In zijn kruisdood sticht Christus een
nieuwe godsdienst. Het is een transformatie van de godsdienst van Israël,
die niet ineens tot stand komt. De openbaring van God verloopt langs een
geleidelijk historisch evolutieproces. Israël bezit nog niet de volle openbaring. Het is een voorbereiding op Christus.
'He came to crown it by transforming it into the religion for all men, and to
crown its knowledge of God by revealing Him as the Father of men'167.
De verhouding van Christus tot Israël ligt helemaal uitgedrukt in: „Ik ben
niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen" (Mt.
5,17). Dat heeft ook betrekking op het Hindoeïsme. Christus komt het niet
vernietigen, maar leven in overvloed geven (Joh. 10,10). Hij is de verklaring
en vervulling van de hindoeïstische spiritualiteit, Hij is „The Crown of Hinduism"168. J. N. Farquhar wijst er met nadruk op, dat niet het Christen1115

Cfr. ibid., p. 28.
Ibid., p. 49; cfr. ibid., p. 34.
197
Ibid., p. 51; zie ibid., p. 52: „The Old Testament is the bud, the New Testament is
the flower".
199
Ibid., p. 54; zie ibid., p. 457: „ We have already seen how Christ provides the fulfilment of each of the highest aspirations and aims of Hinduism . . . Every line of light
which is visible in the grossest parts of the religion reappears in Him set in healthy institutions and spiritual worship. Every true motive which in Hinduism has found expression in unclean, debasing, or unworthy practices finds in Him fullest exercise in
1M
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dom maar Christus zelf de bedoelde vervulling brengt169.
Er is reeds op gewezen, dat Jezus het vaderschap van God heeft geopenbaard. Het wordt hier als de centrale boodschap van het Christendom
beschouwd170. De essentie van het menselijk bestaan is gelegen in zijn
geestelijk kindschap van God, omdat het is geschapen naar Zijn beeld. In
het verleden heeft God zich ten dele als Vader geopenbaard. Dat is de waarheid achter alle afgoderij. De mens heeft de mogelijkheid toegang te hebben
tot de Vader, maar deze aanleg is misvormd door afgoderij en bijgeloof171.
Het is Christus, de Zoon van de Vader172, die in zijn leven, dood en verrijzenis de volle openbaring van God geeft en ons de mogelijkheid geeft Hem
in geest en waarheid te aanbidden173. In Hem heeft God de wereld met
Zich verzoend (2 Kor. 5, 19). Daarom is Zijn leven de centrale gebeurtenis
in de hele geschiedenis van de wereld. Hij is de kroon van alle voorafgaande openbaring174.
Het is niet mogelijk de Vader te kennen zonder de Zoon (Mt. 11, 27).
Degene die in Hem gelooft, gelooft in de Vader en die Hem ziet, ziet de Vader (Joh. 12, 44-45; cfr. 2 Kor. 4, 4 en Kol. 1, 15). Alleen in volledige overgave aan Christus kan iemand zijn volgeling worden, kan iemand christen
zijn.
'What is called for in these words is an act of will in which the man surrenders himself completely, gives up the citadel of his being to Christ, so
that henceforward he may obey Christ in all Things'175.
Op deze wijze vervult en voltooit Christus de idealen van het Hindoeïsme176. In volmaakte vorm keren zij in Hem terug en zijn van gedaante
veranderd177. Hij is de kroon van het geloof van India178.
work for the downtrodden, the ignorant, the sick, and the sinful. In Him is focused
every ray of light that shines in Hinduism. He is the Crown of the faith of India".
Zie ibid., p. 58: „When we say that Christianity is the Crown of Hinduism, we do
not mean Christianity as it is lived in any nation, nor Christianity as it is defined and
elaborated in detail in the creed, preaching, ritual, liturgy, and discipline of any single
Church, not oa any one denomination. Christ is human, not Western. Far less is He
English, Scottish, American, or German"; zie ibid., p. 64: „Hence, in this volume, in
setting forth Christianity as the Crown of Hinduism, we shall restrict ourselves to
Christ Himself, drawing our evidence only from His own life and teaching, and from
those parts of the Old Testament which He accepted without alteration".
170
Cfr. ibid., p. 119.
171
Cfr. ibid., p. 350.
172
Cfr. ibid., pp. 344-346.
173
Cfr. ibid., p. 350.
"« Zie ibid., p. 344:
„The Christian conception of the coming of Christ is that God, our Father, who had
revealed Himself partially to men in former ages, sent His son into human life, to
crown all former revelation, and to draw the whole human family back to Himself".
' " Ibid., pp. 281-282.
" · Cfr. ibid., pp. 132 en 196.
177
Cfr. ibid., p. 133.
179
Cfr. ibid., p. 457.
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Men moet uit dit alles concluderen, dat het begrip vervulling en de toepassing van de evolutie-gedachte bij J. N. Farquhar niet betekent, dat er
een vanzelfsprekende en natuurlijke ontwikkeling plaats vindt vanuit het
Hindoeïsme naar het Christendom. Vervulling en voltooiing betekenen een
gedaanteverandering en een volledige overgave. De kruisdood van Jezus
geeft volgens hem de meest eigenlijke betekenis aan van wat hij bedoelt met
Christus als „The Crown of Hinduism". Door de dood van de oude religie
heen is er hoop op nieuw leven in Christus, de Zoon van de Vader.
3. Kritische reacties: Israël, het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten
Over het algemeen is „The Crown of Hinduism" van J. N. Farquhar met
waardering ontvangen. De kritische reacties zijn overwegend positief geweest en het boek heeft een verreikende invloed uitgeoefend. Dit mag niet
verhinderen in de bestudering van de reacties, die rechtstreeks op het werk
van J. N. Farquhar betrekking hebben, degenen te betrekken die het niet
eens zijn met zijn theologische uitgangspunten. De afwijzende kritiek betreft
vooral de toepassing op het Hindoeïsme van Mt. 5, 17: „Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om tot vervulling te brengen". Zij betwijfelt of
de vervulling, die Christus brengt ten aanzien van Israël, ook betrekking
heeft op de niet-christelijke godsdiensten.
Maar eerst moet een kritische reactie van A. G. Hogg179 worden besproken. Hij toont zich daarin verheugd over de wijze, waarop J. N. Farquhar
een onderscheid maakt tussen het Christendom, met haar theologische leerstellingen, en het christelijk geloof in Jezus Christus. Christus is de kroon
van het Hindoeïsme180. Hij herhaalt echter zijn kritiek op de theorie van
de vervulling, die hij reeds tijdens de voorbereiding op Edinburgh (1910)
naar voren heeft gebracht. Christus vervult het goede in het Hindoeïsme,
maar Hij laat tevens zoveel vallen en vervult zoveel wat nooit in het Hindoeïsme is geweest, dat de term vervulling te breed en te ver gegrepen is.
'What Christ fulfils is not Hinduism, but the need of which India has begun
to be conscious, the need of which He has made her begin to feel conscious,
the need, by making her feel conscious of which, He has made her no longer
quite Hindu' 181 .
Zoals reeds gezegd concentreert de kritiek zich met name op het gebruik
van Mt. 5, 17. D. Mackichan182 uit kritiek op de gedachte van de vervul"» In: I.R.M., 3 (1914), pp. 171-173.
E. Sharpe wijst op een tweede recensie van A. G. Hogg in het „Madras Christian College Magazin", dat hier niet gebruikt is kunnen worden (E. Sharpe, „Not to Destroy,
But to Fulfil", p. 350); cfr. E. Sharpe, „The Theology of A. G. Hogg", pp. 47-59.
•β« Cfr. A. G. Hogg, in: I.R.M., 3 (1914), p. 173.
181
A. G. Hogg, a.c, p. 173.
1Я2
„A Present-day Phase of Missionary Theology, „I Came Not to Destroy But to
Fulfil" ", in: I.R.M., 3 (1914), pp. 243-255.
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ling van de niet-christelijke godsdiensten in het algemeen, maar vindt „The
Crown of Hinduism" een markant voorbeeld. Wat de ethnische godsdiensten
betreft gaat het volgens D. Mackichan in deze school er om
'not to supplant these systems by a new faith but to supplement them, to
'fulfil' them by furnishing the complement and consummation that is contained in the Christian Gospel'188.
Paulus erkent de werkzaamheid van God onder de volkeren. God leidt hen
ook al zijn ze zelf niet in staat Hem te vinden. In de menselijke mislukking
ligt de voorbereiding op het Evangelie. Christus is gekomen om dat tot
„vervulling" te brengen. God kan niet door de menselijke wijsheid zelf worden gevonden. De mens schiet tekort in zijn pogingen te voldoen aan zijn
godsdienstige behoeften. Wanneer Christus zichzelf aankondigt als de vervuiler kan dat volgens Paulus alleen op Israël betrekking hebben. Hij vervult de openbaring gelegen in de geschiedenis van dit volk van God. Een
bredere toepassing doet geforceerd en onnatuurlijk aan. Dat Christus in de
Bijbel ook een universele betekenis heeft, neemt niet weg dat het begrip
specifiek alleen op Israël betrekking heeft184.
Met Clemens van Alexandrie en Tertullianus kan de zending de „logos
spermatikos" en „de anima naturaliter Christiana" erkennen. Het goddelijk
Woord ligt uitgedrukt in iedere geestelijke waarheid, die aan het zoekende
hart van India is geopenbaard. Maar het mag ons de wezenlijke verschillen
met het Christendom niet uit het oog doen verliezen185. Het Hindoeïsme
en de andere godsdiensten zijn er niet in geslaagd aan het verlangen naar
God te voldoen.
'It is impossible, therefore, to regard them as steps in a development that
finds its culmination in the religion of Jesus Christ. In the sense in which the
•'з D. Mackichan, „A Present-day Phase of Missionary Theology, „I Came Not to
Destroy But to Fulfil" ", in: I.R.M., 3 (1914), p. 243.
184
Cfr. D. Mackichan, a.c, p. 246.
185
Cfr. ibid., p. 248.
Men vindt wat dit betreft dezelfde opvatting terug bij W. E. Tomlinson, „The Crown
of Hinduism", in: H.F., 34 (1914), p. 7. Voor de rest vraagt hij zich af of we mogen
zeggen, dat Christus ieder leerstuk van de andere godsdiensten die we tot Hem willen
brengen tot vervulling brengt.
„The Christian doctrine of „our Father" and „Holy Father" is not the ocean to
which have flowed as to their home the devious streams of advaita thought; it is rather
the great watershed that divides and ever must divide that arid and fruitless
plains where the supreme is impersonal, characterless, and non-moral from those fer
tile field and lovely valleys where God walks and talks with man as with a friend, and
man finds his happiness and his perfection in the service of his fellows. We are not
unsympathetic with the best for which advaita stands when we say that with it the
Christian thought of God as Father can hardly be reconciled" (p. 7).
Hij wil een sterker accent leggen op het afbraakproces dat nodig is voordat Christus
verkondigd kan worden als de vervuiler van het verlangen om God te zien zoals dat in
India leeft (cfr. p. 11), dan hij I. N. Farquhar ziet doen.
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religion of the New Testament is the fulfilment of that of the Old Christianity
cannot be presented as the fulfilment of Hinduism or any ethnic faith'188.
D. Mackichan waarschuwt tegen enkele zeer extreme opvattingen, die het
begrip „vervulling" op ongeoorloofde wijze willen toepassen op de nietchristelijke godsdiensten. Volgens hem is „The Crown of Hinduism" van J.
N. Farquhar een opvallend voorbeeld daarvan. Hij verwerpt het idee, dat in
de titel ligt uitgedrukt.
'The message of Christ is the revelation of a new spirituality, not merely the
consummation of the spirituality on which India has striven to nourish its
life*i87.

Tegenover de mislukte poging van India het ware doel van het godsdienstig
leven, zoals Christus dat heeft geopenbaard, te bereiken moet het Christendom de openbaring van een nieuwe weg tot voltooiing verkondigen188.
De kritiek van D. Mackichan raakt een vitaal element in de hele gedachtengang van „The Crown of Hinduism" en vraagt daarom een antwoord
van J. N. Farquhar, wat hij geeft onder de titel „The Relation of Christianity to Hinduism"189. De zending ziet zich vanwege het opkomen van de
godsdienstwetenschap, het ontstaan van een Indiase Kerk en het groeiend
nationalisme met een sterker wordend verzet tegen het Christendom geplaatst voor de noodzaak in een nieuwe apologetiek190 na te gaan wat de
verhouding is tussen het Christendom en het Hindoeïsme. Maar de meest
fundamentele reden om dit probleem te bestuderen is gelegen in het geloof
in Christus, de Zoon van God.
'Since He is the Light of all the nations, and sends His rays into every human
spirit, and since He is so sensitive to all that man experiences, we are driven
to ask how the light in Hinduism is related to the infinitely brighter light
which streamed from Him in the incarnation'181.
De theorie van de vervulling, die J. N. Farquhar voorstaat, is een poging tot
een antwoord hierop. Het idee op zich is niet nieuw. Vóór hem hebben anderen reeds in deze richting gedacht192, maar hij kent geen zendeling die.
,e

» D. Mackichan, „A Present-day Phase of Missionary Theology", p. 248.
D. Mackichan, a.c, p. 248.
188
Zie ibid., p. 251:
„The mission of Christianity is not to complete or consummate something that has
been moving onwards to this completion; but to reveal to India a new way and a new
power".
1β
· In: I.R.M., 3 (1914), pp. 417-432.
Dit artikel is eveneens afgedrukt in: К. Baago, „Pioneers of Indigenous Christianity",
Madras, 1969, pp. 171-185.
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Cfr. J. N. Farquhar, „The Relation of Christianity to Hinduism", in: I.R.M., 3
(1914), p. 419.
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J. N. Farquhar, a.c, p. 422.
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Cfr. E. J. Sharpe, „Not to Destroy, But to Fulfil". Wat J. N. Farquhar zelf betreft
wordt op p. 329 van genoemd boek gezegd: „In a sense, the crown of Hinduism con197
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zoals D. Mackichan zegt, meent dat het Christendom de andere godsdiensten moet aanvullen in plaats van verdringen193.
Hoe dit ook zij, Christus zelf voelt zich ook gesteld voor de zojuist geformuleerde vraag, maar dan met betrekking tot het Oude Testament en het
Jodendom194. Zijn antwoord komt hierop neer:
'When Jesus used the term fulfilment, he did not mean that the Jews, if left
to themselves, would have reached His teaching in the ordinary course of
evolution, say in a century or more. The idea rather is that He brings the
final truth of God, and that only in the revealing light of His person, life and
atoning death do men begin to see that their old religion is very imperfect,
and that it can find completion only in Him'195.
De houding van de zending ten opzichte van het Hindoeïsme kan op het
eerste gezicht dezelfde zijn. Het gaat er om het Hindoeïsme te vervangen
door het Christendom. Daarbij blijft het Hindoeïsme zijn waarde behouden
tot Christus is verkondigd.
De kritiek op de idee van „vervulling" is niet terecht volgens J. N. Farquhar. Want wanneer er wordt gezegd, dat er tussen het Christendom en het
Hindoeïsme niet de historische relatie bestaat zoals met Israël, moet men
niet uit het oog verliezen dat de leer en het leven van Christus ook niet altijd
verwantschap met het Jodendom heeft vertoond. De opwerping vervolgens,
dat het Oude Testament dichter bij het Christendom staat dan het Hindoeïsme, mag niet doen vergeten dat sommige gegevens in de laatste een rijkere
voorbereiding op Christus betekenen dan het Jodendom. En wanneer tenslotte wordt gezegd, dat bepaalde elementen in het Hindoeïsme in scherpe
tegenstelling staan tot de beginselen van Christus, dan moet men ook wijzen
op de legalistische moraal van het Jodendom waartegen Christus zich heeft
moeten verzetten196. Tegen de achtergrond van dit alles vraagt J. N.
Farquhar zich af of de idee van „vervulling" ook niet mag worden toegepast op het Hindoeïsme.
Wat de kritiek van A. G. Hogg betreft, daarop antwoordt J. N. Farquhar
dat hij niet heeft gezegd, dat er in India een behoefte aan Christus levend is.
Dat kan ook niet van het Jodendom worden gezegd. Het gaat er om, dat de
hindoe Christus nodig heeft en het is de taak van de zendeling hem daarvan
te overtuigen197.
In een reactie op dit laatste artikel zegt H. Gulliford, dat hij ook het principe van „vervulling" wil aanvaarden als het met voorzichtigheid wordt getains nothing new; nothing, that is, which is not to be found in Farquhar's earlier
written work".
1M
Cfr. J. N. Farquhar, „The Relation of Christianity to Hinduism", in: I.R.M., 3
(1914), pp. 423 en 430.
1M
Cfr. J. N. Farquhar, a.c, p. 423.
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Ibid., p. 427.
»· Cfr. ibid., pp. 424-426.
<" Cfr. ibid., pp. 427 en 429.

76

hanteerd198. Christus heeft de methode gebruikt met betrekking tot het Jodendom en zij kan door de christenen worden overgenomen ten aanzien van
het Hindoeïsme voorzover dat voldoet aan de godsdienstige verlangens van
de mens. Maar de wezenlijke gegevens van het Hindoeïsme voldoen volgens
hem daaraan niet en daarom ziet hij geen mogelijkheid voor de zendeling te
zeggen, dat Christus ze tot vervulling brengt. De hindoeïstische opvatting
over God is wezenlijk ongezond en fundamenteel fout en kan niet leiden tot
de Godsopvatting van Jezus Christus199. Zij is afgeweken van de godsopvatting, die men in de tijd van de Veda's uit de schepping heeft leren kennen. Men heeft niet vastgehouden aan God die uit de natuur is te kennen,
maar men heeft zich vastgeklampt aan eigen menselijke gedachten over
Hem. De ware godsdienstige aspiraties van de hindoe liggen verborgen onder de wezenlijk foute, centrale kerngedachten van hun godsdienst. Daaruit
bevrijd kunnen zij in Christus worden vervuld.
De kritiek van D. Mackichan en H. Gulliford wordt op exegetische gronden door B. Lucas afgewezen. Als Mt. 5,17 in zijn geheel wordt genomen
en wordt geplaatst in zijn context, dan moet men tot een andere conclusie
komen over de vraag of het voorbeeld van Jezus ook op het Hindoeïsme
kan worden toegepast, dan beide critici. De wet en de profeten zijn bij Jezus
niet bedoeld als menselijk denken en menselijke godsdienstigheid, maar maken deel uit van Gods openbaring aan het Joodse volk. Van deze gedeeltelijke en onvolmaakte openbaring is Christus de vervuiler200. Hij zelf heeft
de misvatting, dat de openbaring in Hem niet in verband staat met de aan
Hem voorafgaande openbaring, uit de weg geruimd. Ook D. Mackichan wil
de openbaring niet beperken tot de Joden, want hij erkent de werking van
het Woord in India. Diens verzet tegen het begrip „vervulling" kan alleen
maar berusten op een misverstaan daarvan. Het misverstand is gelegen in
het verstaan van Christendom en Hindoeïsme als twee godsdienstige systemen. Als je beide gaat zien als openbaring is de idee van „vervulling" ook
op het Hindoeïsme toepasbaar. Juist dat is de grondslag waarop deze gedachte in de zending ingang heeft gevonden. Daarom heeft B. Lucas een
andere opvatting over deze stroming.
'It means that the true presentation of Christ to the followers of the ethnic
faiths is not to represent Him as coming to supplant and abrogate the revelation of God which has come to them through their ancestral faiths, but to
fulfil that revelation by furnishing the consummation that is contained in the
revelation of God made in Jesus Christ'201.
Zoals Christus het godsdienstig leven en denken van het Jodendom heeft
vervuld, zo zal Hij ook dat van het Hindoeïsme tot vervulling brengen. In
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,ββ
200
201

Cfr. „Christ the Fulfiller of Hinduism", in: H.F., 34 (1914), pp. 364 en 368.
Cfr. H. Gulliford, „Christ the Fulfiller of Hinduism", in: H.F., 34 (1914), p. 365.
Cfr. B. Lucas, „Not tot Destroy, But to Fulfil", in- H.F , 34 (1914), p. 423
В Lucas, a.c , ρ 425; cfr. ibid., pp. 427 en 428.
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beide ligt een openbaring van God die in Christus wordt voltooid. De
godsdienstige aspiraties van het Hindoeïsme zijn ontstaan onder inspiratie
van de Heilige Geest. Op grond hiervan verzet B. Lucas zich tegen de opvattingen van H. Gulliford202. Er bestaat een relatie tussen de openbaring
in Christus en die in het Hindoeïsme en daarom mag de zending spreken
van een vervulling van het Hindoeïsme door Jezus Christus.
De hierop volgende reactie van C. Wohlenberg, waarin op andere exegetische gronden de interpretatie van B. Lucas van Mt. 5, 17 onjuist wordt
verklaard203 en die van H. Gulliford, die zijn eerder gegeven opvattingen
herhaalt204, brengen geen nieuwe gezichtspunten naar voren in de discussie, evenmin als het daarop volgend antwoord van B. Lucas 205 .
4. De vervullings-theorie tot aan Jerusalem:
Openbaring in het Christendom en daarbuiten
De vervullingsgedachte keert in de periode volgend op „The Crown of Hinduism" herhaaldelijk terug in de discussie over de verhouding van het
Christendom tot de niet-christelijke godsdiensten. Het is echter opvallend te
zien, dat het woord aanvankelijk vaak wordt gebruikt zonder dat wordt
aangegeven wat men er precies mee bedoelt en op grond waarvan men de
term denkt te kunnen gebruiken. Pas later zullen meer pogingen te zien zijn
de grondslagen waarop men zijn houding tot de andere godsdiensten bepaalt nader te doordenken.
a. Aan het begin van de nu volgende fase in de discussie moet eerst worden
stilgestaan bij enkele nadere nuances, die B. Lucas in zijn reeds eerder
weergegeven gedachten aanbrengt. In een studie over prosélytisme of evangelisatie in India206, verschenen in het jaar waarin de voorafgaande discussies over „The Crown of Hinduism" hebben plaatsgevonden, spreekt hij
ook over de niet-christelijke godsdiensten. Volgens hem is de Kerk er zich
onvoldoende van bewust geweest, dat God vanaf de schepping aan de verlossing van de wereld heeft gewerkt. Hij heeft daarvoor niet gewacht op de
20ï

Cfr. ibid., pp. 454-455.
C. Wholenberg, „Not to Destroy, But to Fulfil", in: H.F., 34 (1914), pp. 457-460.
204
H. Gulliford, „Not to Destroy, But to Fulfil", in: H.F., 34 (1914), pp. 460-464.
205
„Not to Destroy, But to Fulfil", in: H.F., 35 (1915), p. 61-67.
206
B. Lucas, „Our Task in India: Shall We Proselytise Hindus or Evangelise India?",
London, 1914. De pp. 22-33, die een belangrijk onderdeel van deze studie vormen, zijn
ook afgedrukt in: K. Baago, o.e., pp. 200-206.
Hoewel genoemde studie niet direct deel uitmaakt van de discussies over „The
Crown of Hinduism", vindt men daarin toch een verdere uitwerking van enkele theologische gedachten van B. Lucas, die beter doen begrijpen, hoe hij de verhouding tussen de verschillende godsdiensten heeft gezien.
Een interessante bijdrage tot het verstaan van het denken van B. Lucas, kan men
vinden bij, T. K. Thomas, „The Christian Task in India, An Introduction to the
Thought of Bernard Lucas", in: Religion and Society, 15 (1968), pp. 20-31.
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Kerk207. Zij heeft slechts het werk van de Heilige Geest voort te zetten.
'While there is a growing recognition that the older conception of other
religions was not only inadequate but untrue, and we no longer regard alien
faiths as the result of an inspiration which was from below rather than from
above, have we sufficiently readjusted our view to recognise them as a part
of the great process of salvation which God has been and still is carrying on?
Have we adopted the evolutionary conception as a practical working basis
in the religions as in the other branches of human development?'208.
Het is de vraag of dit hele proces tot een einde is gekomen. Is het dat niet
dan moet men zich ernstig afvragen wat de plaats van het Christendom en
de andere godsdiensten daarin is. Indien God in de niet-christelijke religies
werkzaam is geweest kan dat onmogelijk teniet worden gedaan door de
komst van het Christendom. Hun aandeel in het geheel van de verlossingsgeschiedenis is niet beëindigd, want het christelijk geloof en leven zijn niet
de laatste vorm van religie. Zij zijn tot ontwikkeling gekomen onder leiding
van de Geest en hebben in het vervolg van het proces een bijdrage te leveren, opdat het godsdienstige leven en het geloof tot grotere rijkdom en volheid zullen uitgroeien209. India bezit een godsdienstige erfenis die noch
voor India noch voor de wereld verloren mag gaan.
Maar het is niet zo dat alles bewaard moet blijven. Het gaat B. Lucas
hier vooral om de ziel van India.
'In the evolution of religious life, as in the evolution of physical life, it is not
the varied forms the life assumes which are important, but the quality and
richness of the life itself. The forms come and go, sometimes never to reappear, while the life advances in its strength and persistency'210.
Het hart van het hindoeïstische godsdienstige leven en denken moet bewaard blijven. De zendeling moet ervan uitgaan dat hetgeen de Geest in India
tot stand heeft gebracht langs de lijn van een evolutie tot een vollere ontwikkeling kan worden gebracht. Hij moet haar helpen hierin met de Geest
mee te werken. Hij verkondigt niet een bepaald verlossingsplan, maar het
goede nieuws van een spirituele kracht en vitaliteit voor allen, die op mystieke wijze één zijn met de Christus van God, eens geopenbaard in de menselijke beperkingen van Jezus van Nazareth. De zendeling zelf heeft deze léven-gevende kracht en eenheid in Christus ervaren en moet de hindoe naar
Hem toe leiden in het geloof, dat Christus hem reeds heeft gezien, zoals Hij
Nathanaël onder de vijgenboom heeft gezien, voordat Hij hem heeft gevraagd Hem te volgen211. Op deze wijze helpt de zendeling mee het plan
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Cfr. B. Lucas, o.e., p. 34 en 65-66.
» Ibid., p. 23.
Cfr. ibid., pp. 25 en 35.
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Ibid., p. 28.
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Cfr. ibid., pp. 30-31.
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van God tot vervulling te brengen de kinderen van God bijeen te brengen in
één goddelijke familie.
'He looks at the Hindu as a child whom the Divine Father has begotten,
whom He has placed in a particular school, has been educating in a special
way, and has destined to fulfil His will in a manner which shall contribute
to the true prosperity and advancement of the whole family'212.
Christus heeft de hindoe laten zien als een onbekende broeder, die op een
eigen wijze door God is opgevoed. Het is de taak van de zending hem te
helpen door met hem te delen wal hij van dezelfde Vader heeft geleerd door
hun beider broeder, Christus213.
Bij dit alles moet men er goed op letten, dat B. Lucas het Christendom
niet ziet als een theologische of kerkelijke werkelijkheid, maar als een inniger verhouding van de ziel tot God dan het Hindoeïsme, en dat voor hem
de openbaring van God in Christus de vervulling is van die andere goddelijke openbaring door de Geest van God in de godsdienstige verlangens van
de mensen214.
Hoe de vervullings-gedachte vervolgens onder andere zendelingen heeft
geleefd, kan kort worden aangegeven. Sommigen leggen het accent vooral
op de vervulling die het Christendom brengt, anderen benadrukken het verschil tussen de godsdiensten met sterk vasthouden aan de uniciteit van het
Christendom. Het is met name de Amerikaanse „Board of Missionary Preparation", die de middenweg zoekt tussen beide volgens haar te eenzijdige
benaderingen.
De zending mag voortbouwen op datgene wat zij in de andere godsdiensten vindt om het in Christus en het Christendom tot vervulling te brengen215 en uit te zuiveren216. De godsdiensten zijn hierop voorbereid door
212

Ibid., p. 65; cfr. ibid., p. 81. « · Cfr. ibid., pp. 66, 80 en 114. 211 Cfr. ibid., p. 113.
Cfr. G. S. Eddy, „Chinese Students and the Gospel", in: I.R.M., 4 (1915), p. 380:
„There is no necessary contradiction between the moral consciousness created by
Confucianism as a preparation and the saving and transforming life which Christ alone
can give to fulfil these aspirations. We come as friends not to destroy but to fulfil".
G. S. Eddy brengt in 1921 dezelfde opvatting naar voren. Zie G. S. Eddy, „The Christian Approach in the Near East", in: I.R.M., 10 (1921), p. 263: „He (missionary) does
not seek to destroy error but to state truth; not to drive out darkness but to let in
light; not to tear down what the Mohammedan has but to give him something better;
not to disprove or attack his religion but to give him life more abundantly; not to reflect upon Mohammed but to present Jesus Christ". Cfr. H. A. Walter, „The Spiritual
Requirements of the Missionary", in: I.R.M., 10 (1921), p. 551: „We no longer go
forth as those who have come to destroy and supplant, but rather as seeking to discover and fulfil. We rejoice in every evidence we can find of the working of God's
Spirit, witnessing to His being and majesty and moving among nations. Reverently we
peruse the pages sacred for many centuries to multitudes of eager, aspiring hearts upon
which the supreme revelation of God's love in Christ has yet to dawn". Dit doet niets
af aan zijn loyaliteit ten opzichte van Christus. Zijn houding steunt op de geloofszekerheid, dat het christelijk geloof zal overwinnen.
" · Cfr. P. J. Maclagan, „The Position and Prospects of Confucianism in China", in:
216
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de Heilige Geest, die onder hen werkzaam is geweest217. Zo betekent de
Indiase mystiek een brug naar de God en Vader van Jezus Christus. Er
liggen ook wel hindernissen op deze weg, maar dat verhindert de Indiase
mystici niet in Christus de kroon van hun verlangens te vinden218. ledere
waarheid die ergens wordt gevonden is een deel van het Woord van
God219, waarop de zending kan voortbouwen.
Meer nadruk op de radicale gedaanteverandering, die de met-chnstelijke
religies ondergaan bij de vervulling die ze in het Christendom vinden, tref
fen we aan bij hen die de verschillen tussen de religies naar voren brengen
en sterk vasthouden aan de uniciteit van het Christendom. Een van hen is
А К Reischauer, die het idee van vervulling niet zonder meer toepasbaar
vindt op het Japanse Boeddhisme De overeenkomsten met het ChnstenI R M, 3 (1914), ρ 239 „The Christian scholar can supply to ethical teaching that re
ligious sanction which present day Confucianism lacks In this respect too, he may do
well, I think, in spite of what some students assert, to build on what he finds and to
reaffirm the ancient spiritual conceptions while at the same time purifying them", zie
Ρ J Maclagan, „The Spiritual Experience of Non-Christian Saints , in I R Μ, 8
(1919), ρ 509 De auteur houdt vast aan de absoluutheid van het Christendom, dat de
volmaakte openbaring bezit De met-christelijke religies hebben een onvolmaakte
openbaring
217
Cfr N Macmcol, „Hindu Devotional Mysticism", in I R M, 5 (1916), ρ 210
„As we see the winds of His Spirit lifting into storm or calming into peace the hearts
alike of ancient Indian seekers and of their sons and successors to day, we receive a
new assurance that God can find Himself abundantly in such hearts when once they
awake to the great discovery of Him in Christ Jesus", zie L Hodous, „Religious Fer
ment in Japan ', in С R , 52 (1921), ρ 385 „Buddhism should be recognized as the
schoolmaster leading men to Christ Our conception of Christ must be so large that
we can say to the Buddhist that Christ can fulfil and satisfy your highest longings"
zie E W Smith, „The Sublimation of Bantu Life and Thought", in I R Μ , 11 (1922),
ρ 84 „Whatever things were rightly said among all men are the property of us Chris
tians — Each men (of the pagan writers) spoke well in proportion to the share he had
of the spermatic word
For all the writers were able to see realities darkly through
the sowing of the implanted Word that was in them' De schrijver zegt zich hierin de
opvattingen van Juslinus Martyrus eigen te maken Het hele gebeuren van de vervul
ling in Christus (ρ 83) wil hij aanduiden met „sublimation" (ρ 84) „Applied to mission
ary work, the word may be used analogously of the proces by which we seek to uti
lize the experiences registered in the customs and beliefs of the native peoples as a
fund for Christian end" (p 87)
219
Cfr N Macnicol, „Hindu Devotional Mysticism", in I R M , 5 (1916), pp 211 en
221 222
219
Zie E Jones, „The Attitude of the Chinese Church toward Non-Christian Festi
vals", in С R , 47 (1916), pp 168-169 „I should like to suggest that we consider the
matter of associate membership of the Church For surely the witness of the
still small voice is universal Beneath every form of religion, beneath tradi
tion and race, mediated through every language into the one vernacular of the
soul of man, it makes itself heard, uttering the eternal distinction of right and wrong,
declaring the potential sense of sin It is the voice of a God who cannot be silenced,
who has not left Himself without a witness in any soul that He has made, unto whom
all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid The things
of the Spirit are spiritually discerned"
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dom zijn slechts schijn en oppervlakkig, omdat daaronder steeds de verlammende geest van het oude Boeddhisme, maar vooral de agnostische filosofie
schuil gaat. Het zijn halve waarheden die in Christus de volle waarheid vinden. Maar dit gebeurt niet zo maar in een vervulling. Zij zullen tot in hun
grondslagen radicale veranderingen moeten ondergaan220 door geloof in
de hemelse Vader door Jezus Christus.
'This positive faith, I believe, cannot be grafted on to the old Buddhist
stock, for there it would be in danger of being choked by the many wild
branches of superstition or a barren speculative philosophy which usually
end in the 'unknowable Absolute' of agnosticism. The new wine cannot be
put into the old Buddhist wineskins'221.
Ook al wordt erkend, dat de Vader steeds heeft geprobeerd een ontmoeting
aan te gaan met degenen die Hem met verlangen hebben gezocht en dat er
in alle godsdiensten waarheid wordt gevonden, dat neemt niet weg dat het
Christendom het Evangelie moet blijven verkondigen. Het wezen en het karakter van God is in geen andere religie volledig duidelijk. Dat is volgens J.
H. Oldham en W. Paton alleen het geval in Christus.
'In Jesus Christ alone has the Eternal Word taken flesh and dwelt among
us, so that we have beheld His glory and seen it to be grace and reality.
God who said, Light shall shine out of darkness, has, at a second creation,
shined in our hearts, 'to give the light of the knowledge of the glory of God
in the face of Jesus Christ', and that Light has been given to lighten all
peoples'222.
220

Zie A. K. Reischauer, „The Vital Forces of Japanese Buddhism in Relation to
Christianity", in: I.R.M., 4 (1915), p. 580; cfr. A. K. Reischauer, a.c, p. 582:
„To reform Buddhism, then, to the extent indicated, viz., to the extent of giving it a
new spirit, reminds one of the cooper who repaired his old barrel until all was new
excepting the bung hole. It would really be more simple to build a new barrel from
the start".
221
Ibid., p. 582; zie R. S. McClenaham, „The Evangelization of the Enlightened
Moslem", in: I.R.M., 6 (1917), p. 545: „The Christian missionary should endeavour to
conceive of the depth and breadth of the gulf which they must pass over to come from
Islam and all it involves to Christianity. Every means within his power to bridge that
gulf ought to be used, with the constant reminder that whatever he does, he cannot
himself accomplish it. Only the miracle of the Holy Spirit can do that. We are „workers together with God" ".
222
J. H. Oldham, „The World and the Gospel", London, 1916, pp. 52-53. W. Paton
denkt in zijn, „Jesus Christ and the World's Religions", London, 1918, in dezelfde richting. Het Christendom kan in Christus alles geven wat de Islam (pp. 27-28), de godsdiensten van India (pp. 42-45), het Boeddhisme (pp. 60-63), de godsdiensten van China
(pp. 78-79) en Japan (pp. 89-91) nodig hebben. De niet-christelijke godsdiensten hebben God eeuwenlang gezocht, maar ze hebben God zelf niet leren kennen. „It is a picture full of broken lights, nowhere does there shine out the dear radiance of a perfect
faith. God has not left Himself without witness, but in his real nature He has never
been revealed" (p. 93). In Jezus Christus zelf is de Vader geopenbaard. Daarom zal de
mens zich tot de persoon van Jezus moeten keren indien hij God wil leren kennen (p.
94). Tenslotte moet hier nog melding worden gemaakt van, J. L. Johnston, „Some Al-
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Juist vanuit Jezus Christus is het mogelijk Gods werkzaamheid in de andere
religies te aanvaarden, omdat zich in Hem de liefde van God openbaart.
Het christelijk geloof, in Hem de volledige en definitieve openbaring te heb
ben ontvangen, vormt de grondslag van de zending van het Christendom
ten opzichte van de met-christelijke godsdiensten223.
Enkele kleine studies van de Amerikaanse „Board of Missionary Prepa
ration" hebben vanwege hun opzet en doelstelling een grote verspreiding
gevonden en dienen daarom apart te worden vermeld. Ze zijn bestemd voor
de opleiding van zendelingen en dienen als hulp voor hen, die in de zendingsgebieden werkzaam zijn. Er worden aanwijzingen gegeven over de wij
ze waarop het Christendom aan de niet-chnstenen kan worden verkon
digd224. Daartoe moeten de zendelingen vertrouwd worden gemaakt met
ternatives to Jesus Christ, A Comparative Study of Faiths in Divine Incarnation",
London, New York, Bombay, Calcutta, 1914 Hierin wordt met een sterk vasthouden
aan de uniciteit van Jezus Christus en het Christendom aangegeven hoe de in de ge
schiedenis van de godsdiensten gegroeide gedachte aan een incarnatie in Christus rea
liteit wordt. „If Chnst really was God Incarnate, then all desire for an incarnation
finds its satisfaction in Him. So far as non-Christian ideas of the Incarnation where
true to Him, they would be real in Him, and belief in them would put men into con
tact with God through Him" (p. 173).
225
Cfr S. M. Zwemer, „Mohammed or Christ", London, 1916, p. 282. De zendeling
moet ervan uitgaan, dat het Christendom de „final religion" is (p. 274).
„He must know that the Christian faith is a reality; that his faith is the „substance of
things hoped for, the evidence of things not seen". He believes that God has worked
miracles in the past and can work miracles to-day. He knows that Christianity in its
origin, history, and effect is from the first to last supernatural. The man who denies
its supernatural character cannot be a true missionary of the Christ, even though he
go to the mission field" (p 282), zie A E Garvie, „The Education of Missionaries", in
I.R M., 5 (1916), ρ 134 „The experience the Christian has of the finality of the divine
revelation and the sufficiency of the human redemption in Christ cannot but inspire the
desire and the effort to share this priceless treasure with all mankind", cfr. J Η Oldham,
„The World and the Gospel", ρ 35 Tenslotte moet hier nog gewezen worden op een
ander artikel van S M Zwemer; „Kann man von Lebenskräfte im Islam sprechen''", in.
Α Μ Ζ , 42 (1915), pp. 337-345, waarin de schrijver zegt dat ook voor de Moslim de
woorden gelden, dat zij alleen leven zullen vinden in Jezus Christus. Want wie met ge
looft in de Zoon van God heeft het leven met (p. 344); cfr. J. S Brough, „The Eternal
Source of Missions", in· I.R Μ , 8 (1919), ρ 13. Indien Christus alleen een mens is ver
valt de aanspraak van de christenen op de absolute en universele betekenis van de open
baring in Hem Dan is het Christendom een van de vele wegen waarlangs de mens de
weg naar God tracht te vinden. „The absoluteness and universality would have gone
from our obligation, and missions might indeed be an optional concern but not more".
224
In het voorwoord op de studie over „The Presentation of Christianity to Hindus",
New York, 1917, wordt gezegd, dat op 23 maart 1915 is besloten vijf commissies te in
stalleren, die studies moeten uitbrengen over de verkondiging van het Christendom
aan het Animisme, Boeddhisme, Confucianisme, Hindoeïsme en de Islam Hier is
alleen gebruik gemaakt van de publicaties over de Islam, het Hindoeïsme en het
Confucianisme. Het voorwoord op iedere studie geeft in het kort de ontstaansgeschiedenis ervan weer. Het is belangrijk te weten dat de uitgaven na een zeer intensieve studie en na uitvoerig overleg met de zendelingen gedurende een periode van
twee jaar zijn voorbereid.
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hun godsdienstige mentaliteit
Het is niet de bedoeling geweest in de pu
226
blicaties een definitieve standpuntbepaling te geven .
Volgens de „Board of Missionary Preparation" moet het geloof in de ab
solute en unieke betekenis van het Christendom als een godsdienst die ver
lossing brengt en het geloof in de suprematie van Christus als de verlosser
van de mensen een fundamentele vooronderstelling zijn bij de zendelingen
Dit is haar uitgangspunt bij de benadering van de met-christelijke gods
diensten 227 Het Christendom kan voldoen aan de daar levende geestelijke
behoeften 228 Maar indien Christus vervulling brengt, waar de zending
vanuit mag gaan, mogen de tegenstellingen tussen het Christendom en de
andere godsdiensten niet over het hoofd worden gezien 229 De zending
moet aan de ene kant vermijden teveel nadruk te leggen op de verschillen,
aan de andere kant de tegenstellingen niet minimaliseren 230 .
5

^ Cfr „The Presentation of Christianity to Hindus", ρ 3 Wat hier wordt gezegd
geldt ook van de andere uitgaven van de , Board of Missionary Preparation ', waarover
in de vorige voetnoot is gesproken
220
Cfr „The Presentation of Christianity to Hindus", ρ 9 Ook dit keert in de ande
re studies terug
227
Cfr ibid , pp 16 en 36
228
Cfr ibid , ρ 58
"^ Cfr ibid, pp 51 55, passim, zie, , Presentation of Christianity to Confucian
lands ', New York, 1917, ρ 80 „The Chinese classics make much of the great impor
tance of personality to the one who would influence others This same belief is com
monly possessed by modern Confuciamsts Hence missionaries working for them
should cultivate those elements which are most attractive to the Oriental, while keep
ing one s personality wholly patterned after Christ This is said for the reason that
there is a strong tendency for workers among Confuciamsts to become so absorbed in
the Classics as practically to become Confuciamsts"
J 4 e n moet de indruk vermijden dat het Confucianisme en het Christendom practisch
hetzelfde zijn (p 100)
Zie J H Maclean, „Missionary Apologetics", in I R M , 8 (1919), ρ 392 „The idea
that other religions are adequate can be held only by one who does not accept our
point of view — the uniqueness of Christ and His Gospel", cfr J N Farquhar, „Are
All Religions T r u e ' " , in Y M 1, 32 (1920), pp 417-427 Hierin wordt stelling geno
men tegen het in India, Engeland en Amerika veel voorkomende gezegde, dat alle
godsdiensten waar zijn en hetzelfde Er zijn wezenlijke verschillen Om christen te
worden is er nodig „that great inner spiritual change which makes the man a disciple
of Christ" (p 425)
230
Cfr „The Presentation of Christianity to Hindus", ρ 51, cfr S L Thompson,
„Our Attitude Towards Hinduism", in E W , 14 (1916), ρ 17-24 Hier wordt gewaar
schuwd tegen het aannemen van de extreme houdingen ten opzichte van de andere
godsdiensten De een spreekt van de „Crown of Hinduism" en „the consummation of
a long line of religious evolution" (ρ 17), de ander wil dat het Christendom absoluut
stelling neemt tegen alle afgoderij"
S L Thompson meent, dat in beide gevaren liggen, die moeten worden vermeden
„Between the two extremes (which I have described) the main body of missionaries go
on with their work, ready to learn, while instinctively averse to imperiling their work
by adopting theoretical extremes ' (p 18) In het gebruik maken van gegevens uit het
Hindoeïsme mag mets aan het Christendom worden afgedaan „While we admit that
every race should appropriate and express ihe Christian faith in its own way, it is ne-
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' . . . the missionary must maintain that all the truths which are imbedded in
other faiths, all the spiritual yearnings and aspirations of non-Christian
peoples will find their realization and fulfilment in Jesus Christ. All the
rays of religious truth, elsewhere shining through the soiled and refracted
media of other faiths, are found reflected in their full beauty and divine
light in Him'23i.
b. Men begint zich in de Angelsaksische zendingswereld weer uitvoeriger
en diepergaand te bezinnen op de theologie der godsdiensten m de periode,
die direct aan de zendingsconferentie te Jerusalem (1928) voorafgaat. De
meest belangrijke figuren uit die periode zijn de Amerikanen E. S. Jones en
D. J. Fleming, en de Engelsen P. J. Maclagan, K. J. Saunders en N. Macnicol. Binnen het kader van deze studie zal de aandacht vooral uitgaan naar
hun theologische opvattingen over de verhouding tussen het Christendom
en de niet-christelijke godsdiensten.
„Wither Bound in Missions" van D. J. Fleming is reeds eerder ter sprake
gekomen. De gedachten uit het boek zullen hier meer aandacht krijgen,
waarbij tegelijkertijd een andere studie van D. J. Fleming ter sprake zal komen: „Attitudes toward Other Faiths" 232 . Waar E. Stanley Jones in zijn
„Christ of the Indian Road" 23í en „Christ at the Round Table" 234 andere accenten naar voren brengt, zal hij afzonderlijk worden besproken.
Volgens D. J. Fleming heeft de zendingswetenschap behoefte aan een
hernieuwde bezinning op haar grondslagen235. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is gelegen in de groeiende kennis van en toenemende sympathie voor de niet-christelijke godsdiensten236. Daarnaast bestaat er in de
cessary to emphasise that there is such a thing as the Christian faith, which we have
no right to reduce or imperil" (p 24)
Een antwoord hierop is te vinden bij Ρ В Emmet, „Our Attitude Towards Hin
duism A reply", in E W , 14 (1916), pp 193-199, die S L Thompson verwijt te sterk
de nadruk te leggen op het behoud van het christelijk geloof tegenover hen die gege
vens uit het Hindoeïsme willen overnemen om het Christendom in India een eigen gezicht te geven „A patient and sympathetic attempt lo understand the deep things of
Hindu philosophy will bring no lessening of our own sacred treasure in Christ If India is to be the precious jewel in His crown, let her sanctify to His use the gifts which
He has endowed her, and let her bring her desirable things to His Temple" (p. 199).
231
„The Presentation of Christianity to Hindus", pp 55-56.
"2 New York, 1928
Een andere studie van D J Fleming, die gericht is op de practische problemen samenhangend met de ontmoeting van niet-chnslelijke culturen, is „Contacts with NonChnstian Cultures, A Case Book in the Christian Movement Abroad", New York,
1923
233
New York-Cincinnati, 6e uitg 1925.
2,4
London, 1928 First published February 1928, reprinted May 1928
235
Zie D J Fleming, „Wither Bound in Missions", ρ VII „We are authoritatively
informed that the whole missionary movement needs rethinking and restating" D J
Fleming verwijst hiervoor naar „Report of the Foreign Missions Conference of North
America", p. 109.
«« D. J. Fleming, о с , p. 80.
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jonge Kerken in de zendingsgebieden veel belangstelling voor het gebruik
van gegevens uit de godsdienstige erfenis van het land en het volk waaruit
ze zijn ontstaan237. De verhouding tussen het Christendom en de andere
godsdiensten is een zeer ernstig probleem238. Vroeger is de beoordeling
van de niet-christelijke religies té negatief geweest, nu is ?& té positief. Maar
indien men extreme houdingen wil vermijden is het de vraag op grond
waarvan men zijn opvatting kan bepalen.
'One helpful factor in the approach to such questions is the increasing
emphasis placed on the belief that the spirit of God is a living, actual reality
in the life of every people. We are more ready to believe that 'there was the
true light, even the light which lighteth every man coming into the world',
and that God has 'suffered all nations to walk in their own way, and yet He
left not Himself without witness'239.
De niet-christenen worden aanvaard als kinderen van God ook al zijn ze er
zichzelf niet van bewust240. God heeft zich aan de hele mensheid geopenbaard, reeds voor de komst van Jezus241. Juist dat is ons in Jezus Christus
duidelijk geworden.
'For it would be unsettling to one's faith in the kind of God revealed by
Jesus if we did not find many people in many lands through many ages
expressing confidence that God has made himself known to man'242.
Hierin sluit D. J. Fleming zich aan bij Justinus, Clemens en Orígenes. Het
beste in het Jodendom en de religies van India, China en Japan is een resultaat van het zoeken naar God. Men mag zeggen dat God niet uitsluitend
door het Christendom heeft gewerkt243.
De opdracht van de zending is het werk van God voort te zetten, zij hoeft
niet opnieuw te beginnen. Bij het realiseren van haar opgave zal de zending
een extreem positieve of negatieve benadering van de andere godsdiensten
uit de weg moeten gaan. Aan de ene kant zal veel moeten worden verdrongen, aan de andere kant zal er verrijking en vervulling zijn. Het is dezelfde
methode als Jezus heeft gebruikt. Het is een „revolutionary constructive"
benadering244. Er zijn hieraan zeker gevaren verbonden zoals het gevaar
m

Cfr. D. J. Fleming, „Attitudes Toward Other Faiths", pp. 38-39.
D. J. Fleming, o.e., pp. XIII-XIV.
*'· D. J. Fleming, „Wither Bound in Missions", p. 84; cfr. D. J. Fleming, o.e., pp.
106-107.
240
Zie ibid., p. 118: „It shows that we accept Hindus and Mohammedans and Confucianists as God's children even when they are not aware of the fact".
241
Zie ibid., p. 47: „Before Jesus came not only David and Isaiah, but good men in
every land in their measure heard God speak. Just because our belief in the revealing
activity of the Spirit is a living faith we are ready to see developments of truth wherever that Spirit has been allowed to work".
*» Ibid., p. 48; cfr. ibid., p. 50.
m
Cfr. ibid., p. 86.
"« Cfr. ibid., p. 108.
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van eclecticisme245, maar de zending moet, zich daarvan bewust, toch deze
weg volgen.
Christenen en niet-christenen zijn beiden kinderen van God. Beiden zijn
zoekers naar God en aan elkaar verwant246. De christelijke zending moet
nu proberen haar godsdienstige ervaringen te delen met die van de nietchristenen. Zij zijn samen op weg naar de waarheid.
'Only when each of us gives his best in this spirit can richer experience and
new truth be found. We recognize that this is the process by which the com
mon mind grows. Only as the various members of the world family humbly,
yet earnestly and sincerely share the best that has come to them, will the
truer, fuller solution be found'247.
De christenen zullen hun geloof in de fundamentele openbaringen in Chris
tus vasthouden, maar hun interpretatie daarvan zal door de niet-christenen
kunnen worden verdiept. De laatsten zullen op hun beurt hun religieuze er
varingen willen delen, maar in Christus zullen zij een nieuwe godsdienst
ontmoeten. Jezus is immers de Heer van het leven, Hij heeft de heiligheid
en waarde van het menselijk leven getoond en is in feite de Verlosser van
de mensen248. Op deze wijze zoeken christenen en niet-christenen samen
hoe zij volgens de wil van God kunnen leven, wat voor de christenen bete
kent leven zoals Christus dat heeft gedaan.
Het met elkaar delen van godsdienstige ervaringen heeft E. S. Jones sterk
bezig gehouden. Daaraan ligt bij hem de opvatting ten grondslag dat het uit
eindelijk niet gaat om de overwinning van het ene religieuze systeem op het
andere, maar om de gelijkenis met Christus. Of die bestaat in een niet-christelijk of christelijk systeem is niet van primair belang. Het gaat om Christus
en de andere manieren van het leven249. Dan kan men zeggen dat Jezus de
God laat zien, die de niet-christenen zoeken. Daarin is diens unieke bete
kenis gelegen250. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, want wie Hem
ziet, ziet de Vader. In deze zin is Hij onze middelaar.
Het is deze gelovige ervaring van Christus, die de christenen met de nietchristenen willen delen. Zij gaan er daarbij van uit dat de Christus, zoals
boven beschreven, in het Oosten aanwezig is voordat de zending er
245
Cfr. ibid., pp. 112-113 en 93; cfr. D. J. Fleming, „Attitudes Toward Other Reli
gions", pp. 146-147 en 51.
" · Cfr. D. J. Fleming, „Attitudes Toward Other Religions", p. 44; cfr. D. J. Fle
ming, „Wither Bound in Missions", p. 86.
" 7 D. J. Fleming, „Wither Bound in Missions", p. 109.
*** Cfr. D. J. Fleming, o.e., p. 117.
"• Cfr. E. S. Jones, „Christ At the Round Table", p. 11.
t!0
Zie E. S. Jones, „The Christ of the Indian Road", p. 36: „The greatest news that
has ever been broken to the human race is the news God is like Christ"; cfr. E. S. Jo
nes, „Christ At the Round Table", pp. 253 en 255.
Verder wordt nog verwezen naar een boekbespreking van „The Christ of the Indian
Road": В. Alkema, „Het boek van Stanley Jones, Christus langs den Indischen heirweg, en de zendingsboodschap voor Java", in: De Macedoniër, (1929), pp. 321-336.
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komt251. God heeft zichzelf nergens zonder getuigenis gelaten. De nietchristelijke wereld heeft een vaag bewustzijn daarvan gehad, maar is over
Gods karakter onzeker gebleven252. Maar de voetafdrukken van God zijn
overal te vinden.
'Everywhere that the mind of man has been open, through the crevices of
that mind the light of God has shone in. That scattered light which lighted
every man that came into the world was focused in the person of Jesus, and
the Life became the Light of men' 253 .
De openbaring is progressief en culmineert in Christus254. In Hem ligt volmaakte zekerheid over het karakter van God. Op hoogste wijze gebeurt dat
op het kruis. God identificeert zich in de incarnatie met de zondige mens en
wil zijn zonde dragen. Het drukt uit wat in God leeft.
'How could we who are limited by our senses know of that inward Cross
that is upon the heart of God on account of our sin — unless He shows it to
us by the outward Cross? Now we know what God is like. The Cross has
lighted up the nature of God, He is self-giving Love and bears upon His
heart our sins. That is the meaning of the Cross. It is the meaning of the
Universe. And it must be the meaning of our lives, too' 255 .
Jezus Christus is het hart van de Vader. In India bestaat over God een vage
zekerheid, die in Christus tot vervulling komt.
Maar om te zijn als Christus is er een bekering nodig. Dat betekent een
verheffen van de mens uit de zonde naar God, naar een nieuw leven, naar
het Koninkrijk van God. Dat betekent niet minder dan een nieuw soort wezen worden. Iemand die christen is geworden, wordt als Christus. Hij is een
nieuw schepsel geworden. Zonder bekering is het niet mogelijk binnen te
gaan in het Koninkrijk van God. In Christus, in het zijn als Hij, komt God
centraal te staan in zijn leven256.
Om dit alles voelt de christen zich geroepen zijn godsdienstige ervaringen
in Christus te delen. Wat hij heeft ontvangen wil hij met anderen delen257.
251

Cfr. E. S. Jones, „The Christ of the Indian Road", pp. 51 en 177.
E. S. Jones zegt op p. 139 van „Christ At the Round Table", dat India een land is
van het „bijna". „It is written all through her history, all through her soul, and all
through her quest. You feel that she is trembling on the verge of something big and
yet never quite reaches it. So many things come up to the point of giving us what we
want, and than turn aside".
253
E. S. Jones, „The Christ of the Indian road", p. 177.
25<
Cfr. E. S. Jones, o.e., p. 9; cfr. E. S. Jones, „Christ At the Round Table", p. 107:
„There is a Redemptive Purpose running up through Nature". „These imitations of Redemption burst forth into full meaning in Christ, the Saviour. They are the sign-posts
that point to Him"; cfr. E. S. Jones, o.e., p. 286: „All other methods of living and
views of life fade out when Christ appears. For He is light. Others may have cought
certain colours of the spectrum. He is light — the sum-total of those colours".
255
E. S. Jones, „The Christ of the Indian Road", p. 248.
256
Cfr. E. S. Jones, o.e., pp. 69-81, passim, en 164.
257
Cfr. ibid., pp. 140 en 150; cfr. A. J. Appasamy, „Christ At the Round Table", in:
252
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Het gaat er de zending m de ontmoeting met de met-chnstenen om een karakter als dat van Christus voort te brengen258
Vele van de hierboven beschreven ideeën vinden we terug bij Ρ J Maclagan, К J Saunders en N Macmcol Dat God openbarend werkzaam is
in de met-christelijke godsdienst wordt algemeen aanvaard en gezien als een
voorbereiding op Christus259 Hetzelfde geldt voor de wijze waarop wordt
vastgehouden aan de uniciteit van de openbaring in Christus, wanneer men
zegt dat de met-christelijke godsdiensten in Hem hun vervulling vinden De
Υ Μ 1, 40 (1928), pp 315-321 In een kritische beschouwing op het boek van E S Jo
nes vraagt A J Appasamy zich af of men het idee van uitwisseling van godsdienstige
ervaringen ook met betrekking tot het Hindoeïsme kan gebruiken Het is een methode
die gemeengoed is in de Methodistische kringen, waarmee E S Jones verwant is Ook
andere christenen hebben daarin ervaring Maar het is niet redelijk te verwachten dat
hindoes er even warm voor zullen lopen (p 319)
258
Cfr ibid , pp 35 en 36
259
Cfr Ρ J Maclagan, „Chinese Religious Ideas", London, 1926, pp 215 en
492-493 cfr N Macmcol, „The Christian Message and the Missionary's Presentation
of It", in N С С R , 48 (1928), ρ 78, cfr К J Saunders, „Buddhism and Christiani
ty', in C R , 58 (1927), ρ 421 „In the great things of all religions religious man with his
needs, his aspirations, his ideals, is found at praise and prayer In all of them there is al
so an answering voice and a guiding Presence", cfr К J Saunders, „The Gospel for
Asia", London, 1928, pp 185-186, waar wordt gezegd dat de Geest antwoord geeft op de
vragen van de mens in de niet christelijke religies, cfr F R Millican, „The Spiritual Dy
namic Needed by China", in С R, 59 (1928), pp 615 621 Met betrekking tot enkele
gegevens uit de Chinese godsdiensten wordt gezegd „These fine moral ideals along
with the early Chinese recognition of Heaven — a Heaven that protects, provides for,
and judges the people, afford a vista of China's moral and religious hentage not only
to be marvelled at but also to be recognized as from God and appreciated as a basis
for presenting the distinctive features of the Christian message" (p 615), cfr Ν M
Senger, „Christian Attitudes in Chinese Religions', in С R , 57 (1926), pp 490 493
Jezus heeft gezegd dat hij de waarheid is en inzoverre de Chinese godsdiensten
waarheid bezitten, hoe gering ook, inzoverre hebben zij iets van Christus De zending
mag daarop voortbouwen en hen leiden tot een hogere en diepere waarheid, die ze
hebben gezocht maar met gevonden omdat ze Christus met hebben gekend „We may
accept the truth they have to point them to the highest and greatest revelation of
truth Christ gave" (p 493), cfr D Fraser, „The Evangelistic Approach to the Afri
can' , in I R M , 15 (1926), pp 438 449 „We bring the revelation of God's manifesta
tion in Jesus Christ, and of the immortal spirit that is in man And we would bnng man
to realize how he may find himself in God" (p 438)
Dit moet de zending brengen, voortbouwend op wat ze aantreft „Through all this
the emphasis has not been on destruction of the old, but on construction on the basis of
what is already believed" (p 445), cfr Τ W Douglas James, „The Christian Ap
proach to Ancestor Worship", in С R , 56 (1925), pp 729 733 De opvatting in de zen
ding dat de heiden voor eeuwig verloren gaat stemt met overeen met de liefde en barm
hartigheid van God Christen worden hoeft niet te betekenen dat men de voorouders op
geeft, wanneer men tenminste uitgaat van de liefde van God
„Christianity does not fail to fulfil all the rich contents of Chinese expenence for
which Ancestor Worship stands, while on the other hand the Western Church may
hope that one result, the establishment of a Church in China, will be an enrichment of
ils own conception of the Communion of the Saints, a doctrine which is neither of
West nor East, but is just Christian" (p 733)
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zendeling brengt een nieuwe waarheid260, Jezus Christus, die er in de volle
betekenis van het woord aanspraak op kan maken het Licht van de wereld
te zijn. Hij is de volmaaktheid waarbij alle godsdiensten verbleken. Hij is dé
religie261. Daarom is de christelijke boodschap die Hem wil verkondigen
superieur en exclusief262.
Men wil zowel de uniciteit van Christus en het christelijk geloof veilig
stellen, als de opvatting verdedigen dat God in de andere godsdiensten
werkzaam is. Maar men waarschuwt ervoor niet te vervallen in een extreme
houding die óf teveel naar de ene óf teveel naar de andere kant overhelt. De
drie zojuist genoemde zendelingen zijn voorstanders van een beleid, dat
voorzichtig zijn weg zoekt tussen beide uitersten door. De essentiële verschillen mogen niet worden weggepraat. Zo is het een misleidende gedachte
dat de verhouding, die er tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament bestaat, ook op de verhouding tussen het Christendom en de nietchristelijke godsdiensten kan worden toegepast. Op deze manier wordt vergeten dat bij het tot vervulling komen in Jezus Christus sommige gegevens
zullen worden vernietigd. Het Christendom betekent zowel een evolutie als
een revolutie263. Christus is de kroon van het Boeddhisme en Hindoeïsme,
want in Hem wordt een nieuwe en unieke verhouding met God mogelijk2«.
'How we can maintain this breath and sincerity of sympathy with all religious longing and this reverence for it, and at the same time preserve keen
and exultant the conviction of our own message as securely divine, the gift of
God's grace — that is the path, 'narrow as a razor's edge', by which we
have to travel, the poise and balance of truth that we have to seek to preserve'265.
5. De vraag naar het werkelijke wezen van het Christendom
Een bijdrage in de discussie door A. K. Reischauer moet afzonderlijk worden bekeken, omdat zij kritiek geeft op het antwoord, dat H. Frick heeft gegeven op de vraag: „Is a Conviction of Superiority of His Message Essential
to the Missionary"? Reeds eerder is dit ter sprake gekomen266. De kritische reactie van A. K. Reischauer verschijnt op de vooravond van de bijeenkomst van de Internationale Zendingsraad te Jerusalem (1928). Zij is
tv

> Cfr. P. J. Maclagan, „Chinese Religious Ideas", p. 215.
*·« Cfr. К. J. Saunders, „The Gospel for Asia", pp. 181, 184, 186 en 209; cfr. K. J.
Saunders, „Buddhism and Christianity", in: CR., 58 (1927), p. 420.
*" Cfr. N. Macnicol, „The Christian Message and the Missionary's Presentation of
It", in: N.C.C.R., 48 (1928), p. 74.
*·> Cfr. P. J. Maclagan, a.c, pp. 215-217, passim.
! 4
« Cfr. K. J. Saunders, „The Gospel for Asia", pp. 208-209; cfr. K. J. Saunders,
„Buddhism and Christianity", in: Y.M.I., 34 (1924), p. 384.
"» N. Macnicol, „The Christian Message and the Missionary's Presentation of It",
in: N.C.C.R., 48 (1928), p. 78.
n
* Supra, pp. 61-62.
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niet alleen daarom belangrijk, maar ook omdat het een van de zeer weinige
directe discussies is tussen de Angelsaksische en Continentale zendingswe
reld. De kritiek concentreert zich hierop, dat H. Frick bij zijn beschouwin
gen van een bepaalde vooronderstelling over het wezen van het Christen
dom is uitgegaan, zodat men zich kan afvragen of het nog mogelijk is tot
een onbevooroordeelde conclusie te komen. De vooronderstelling vindt A.
K. Reischauer hierin uitgedrukt:
'We must acknowledge the general teaching of Christian history that Chris
tianity is based on the belief in a special divine revelation through the Law
and the Prophets of the Old Testament, through Christ and through the ex
perience of the ancient Church described in the New Testament. To cut out
one of these elements is to remove a characteristic trait of the revelation
as a whole'2'7.
Op deze wijze wordt het onmogelijk het hart van de christelijke boodschap
te vergelijken met het hart van de andere godsdiensten, die ook hun a priori
kennen. Dat men op een dergelijke vooronderstelling aanspraak kan maken,
moet uiteindelijk duidelijk worden uit de inhoud van de geopenbaarde
boodschap en de daaruit voortkomende levenswijze. Boodschap en leven
worden door H. Frick scherp onderscheiden, waarvan A. K. Reischauer
niet wil weten268. Een vergelijking van de godsdiensten vanuit een niet
vooringenomen standpunt zal het Christendom en Christus geen schade
doen.
Wanneer men gaat vergelijken is het noodzakelijk overeenkomsten en
verschillen aan te duiden, die er ook werkelijk zijn. Het zal blijken dat het
Christendom niet exclusief aanspraak kan maken op het bezit van waarheid
en goedheid. Daarmee gaat het eigene van het Christendom niet verloren.
Het eigene is minder gelegen in de absoluut unieke elementen, die ook in de
andere godsdiensten tot op telkens verschillend niveau zijn begrepen. Het
eigene van het Christendom is dat het meer zekerheid geeft over bepaalde
elementen en die ook op een vollediger wijze tot uitdrukking heeft ge
2 9
bracht * . In het Christendom wordt werkelijkheid, waarop de niet-christelijke religies hebben gehoopt en wat in hen vaag is aangekondigd. Zij mis
sen met name de zekerheid, die Jezus Christus heeft gebracht over de wer
kelijkheid en het wezen van God.
Indien de christelijke zending deze boodschap wil verkondigen, zal zij
volgens A. K. Reischauer meer overtuigd moeten zijn van de betekenis van
Jezus Christus in wie de hemelse Vader openbaar is geworden en in wie de
mens een nieuw leven heeft ervaren. Een vergelijking van godsdiensten om
de superioriteit van het Christendom aan te tonen heeft zonder deze over
tuiging weinig zin.
2,7

A. K. Reischauer, „The Christian Message and the Non-Christian Religions", in:
I.R.M., 17 (1928), p. 122.
Μβ
Cfr. Α. К. Reischauer, а.с, p. 123.
«" Cfr. ibid., p. 124.
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'Our real problem is, then, not the question of superiority nor the question
as to the future of missions, but rather the question as to what is essential
and real in our religion, and then the further question as to whether this
essential element and this reality is adequate for life's deepest needs' 2 7 0 .
Het werkelijke gevaar voor de zending is naar de mening van Α. Κ. Reischauer gelegen in de onzekerheid van veel zendelingen over wat het hart
van het Christendom uitmaakt. Zij hebben de zekere overtuiging nodig wer
kelijk een unieke boodschap te brengen.
C. HOUDING VAN AZIATISCHE CHRISTENEN TEGENOVER DE NIET-CHRISTELIJKE
GODSDIENSTEN

Tot aan de wereldzendingsconferentie van Jerusalem (1928) is het aandeel
van Aziatische theologen in de discussie over de verhouding tussen het
Christendom en de niet-christelijke godsdiensten groeiende geweest. De
Kerken in de zendingsgebieden streven dan naar grotere zelfstandigheid en
een meer eigen gezicht. De Westerse Kerken zijn dit verlangen langzaam
gaan erkennen. In Jerusalem bestaat de helft van het aantal deelnemers aan
de conferentie uit vertegenwoordigers uit de zogeheten jonge Kerken. Er
zijn in de periode vóór 1928 slechts enkele christenen in de jonge Kerken,
die zich uitdrukkelijk hebben bezig gehouden met het probleem van de andere godsdiensten. Het zijn bijna uitsluitend Aziatische christenen die erbij
betrokken zijn geweest271, met name in de jaren onmiddellijk voorafgaand
aan Jerusalem.
I. Japanse christenen: Ieder mens is kind van God
In Japan zijn in deze tijd slechts enkele aanwijzingen te vinden, die inzicht
kunnen geven over de houding van christenen uit dat land tegenover de andere religies. Een eerste aanwijzing is te vinden in de weigering van Kanzo
Uchimura zich te buigen voor het „Imperial Rescript of Education", dat in
1890 is uitgevaardigd. Hierin is de grondslag gelegen voor de erkenning van
de staat, waarnaar ieders loyaliteit boven alles moet uitgaan en wordt de
hoogste toewijding aan de keizer gevraagd. De weigering van Uchimura is
aanleiding geweest tot een zeer uitvoerige discussie bij de christenen. Het
» · Ibid., p. 133;
cfr. К. S. Latouretle, „History and the Indigenous Church", in: I.R.M., 17 (1928), pp.
101-118, passim. Volgens hem is er in zijn tijd een groter gevaar dan in de eerste eeu
wen het Christendom zo te verkondigen, dat het geen belediging is voor het nationale
bewustzijn door het voor te houden als de vervulling en kroon van de geestelijke en
morele ontwikkeling van een bepaald ras. Het evangelie wordt daarvoor zelf van zijn
natuur ontdaan. De niet-westerse christenen die Jezus willen volgen en trouw willen
blijven aan de erfenis van hun eigen land, lopen het gevaar in syncretisme te ver
vallen.
1,1
Afrikanen en Zuid-Amerikanen hebben in deze jaren, voorzover nagegaan is kun
nen worden, geen rol gespeeld in de discussie.
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keizerlijk edict bezit volgens hen een godsdienstig karakter en roept daarom
verzet op. Hiromichi Kozaki schrijft in de „Evangelist Weekly":
'If we Protestants do not want to worship even the image of Christ who is
the king of kings, how can we worship the image of man. If we do not think
that it is proper to make a bow to the Bible of God's Revelation, how can we
worship the Imperial Rescript. We must say that the worship of the Emperor
and the Imperial Rescript is childish conduct. We who have to maintain
the dignity of human beings must attack such evils. Not only to attack, but
also to drive such customs out of our schools is our duty as Japanese'272.
Sommigen hebben moeite gehad als christenen het in het edict naar voren
gebrachte nationalisme te aanvaarden. Anderen273 hebben aansluiting gezocht bij het nationalisme in een zogeheten „Japanse theologie".
'For instance, Ebina announced that the God of the Bible was the same as
the Japanese Shinto god, and that Christianity was a developed form of the
Japanese spirit. Besides this 'Shintoistic Christianity', Zenji Iwamoto
(1863-1942) and Yasu Togawa (1856-1924) advocated 'Buddhist Christianity' and Kaiseki Matsumura (1859-1939) attempted a 'Confucian Christianity'. Apologetic motives and syncretistic danger go together here'274.
Keiji Ogawa meent dat Ebina een Japans Christendom heeft voorgestaan, dat
een syncretistisch verband met het Shintoïsme wil aangaan 275. In elk geval
is zoveel duidelijk, dat Ebina reeds in die tijd een creatieve toenadering
zoekt tussen het Boeddhisme, het Shintoïsme, het Confucianisme en het
Christendom27«.
Het debat tussen Masahisa Uemura en Danjo Ebina in 1901 mag worden
gezien als een discussie tussen de toenmalige niet-hberale en liberale stromingen in de Japanse theologie. Het is hoofdzakelijk de christologie die hierin
ter sprake is gekomen. Ook zijn er meningsverschillen over het gezag van
de Bijbel naar voren gebracht. Maar over de theologie der godsdiensten
wordt weinig duidelijk277.
272

Aangehaald in Enkichi Kan, „The Imperial Rescript on Education and the Propagation of Christianity", Japan Missions, Autumn, 1957, pp 17-18 Dit is overgenomen
uit С H Germany, „Protestant Theology in Modern Japan", Tokyo, 1965, ρ 17 Op
vallend is dat Kozaki door С Η Germany op deze plaats wordt aangeduid als een
met-liberaal christen. Yoshinobu Kumazawa rekent hem echter tot de liberalen (zie, in
zijn „Japan· Seeking the Interaction of the Text and Context", A Manuscript, August,
1970, fol. 5).
213
Cfr Yoshinobu Kumazawa, „Japan Seeking the Interaction of the Text and Con
text", A manuscript. Augustus, 1970, fol 6 Hij noemt daar o a Ebina, Kozaki, Yokoi,
Miyagawa, Hiraiwa en Harada.
274
Kumazawa, а с, fol. 6.
275
Cfr. Keiji Ogawa, „Die Aufgabe der neueren evangelischen Theologie in Japan",
Basel, 1965, pp. 21-22.
27
» Cfr E Pirijns, „Japan en het Christendom", Tielt/Utrecht, 1971, Deel II, ρ 136,
cfr. С Η Germany, о с , р. 27.
277
Cfr Yoshinobu Kumazawa, а с , fol 7, cfr С H Germany, о с, pp 13 en 20,
cfr Keiji Ogawa, о с , ρ 21
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Bij de bespreking van de wereldzendingsconferentie in Edinburgh (1910)
is terloops het aandeel van enkele Japanse christenen in de discussie ter
sprake gekomen. Zij blijken zich bewust te zijn van de tendens in de zending nadruk te leggen op de elementen van waarheid in de niet-christelijke
godsdiensten. Deze godsdiensten zijn niet geheel menselijk en zij worden
soms gezien als een voorbereiding op het Christendom. Ook worden ze vergeleken met het Jodendom als een voorafschaduwing van de goede dingen die
gaan komen278.
Enkele maanden voordat de bijeenkomst in Jerusalem begint publiceert
D. Tagawa in de „International Review of Missions" een artikel over de
leer van Jezus Christus, waarin hij ook over de andere godsdiensten
spreekt279. Hij wil dat men in de zending niet meer spreekt over de superioriteit van het Christendom. Het is niet wezenlijk als grondslag voor de zending, die voldoende is gemotiveerd in het zendingsbevel van Christus in Mt.
18, 19-20. Bovendien strookt een gevoel van superioriteit niet met de geest
van het christelijk geloof.
'The fact that before God all men are immature, sinners and without power,
and that there is no place for pride over the little wisdom and strength which
one possesses, is a central truth in Christian teaching'280.
D. Tagawa ziet de vraag naar bescheidenheid bij Christus zelf uitgedrukt,
wanneer Hij zijn leerlingen voorhoudt op een bruiloftsfeest niet de beste
plaats uit te zoeken en wanneer Hij naar aanleiding van het verzoek van de
moeder van de zonen van Zebedeüs haar kinderen in het koninkrijk aan
zijn zijde te laten zitten tot zijn leerlingen zegt, dat degene die de eerste wil
zijn de ander moet dienen. In het licht hiervan verdwijnt elke vergelijking
van de godsdiensten, die er op is gericht aan te tonen, dat het Christendom
superieur, hoger, groter en rijker is en staat boven de andere, terwijl de andere godsdiensten inferieur, lager, kleiner en armer zijn en beneden het
Christendom staan281.
Dit neemt niet weg dat het Christendom voor Japan bijzondere kenmerken bezit. Dat God een Geest is, is tot aan de komst van Christus niet duidelijk geweest en brengt verlichting aan vele Japanners. Zij zullen bovendien in de hoogste openbaring van Gods liefde op het kruis een feit en een
leer vinden, waarin iedere andere leer wordt overtroffen. De christelijke
boodschap, dat degene die de eerste wil zijn de dienaar van anderen moet
zijn, is misschien terug te vinden in andere religies, maar neemt er niet
die bijzondere plaats in als in het Christendom. Dit alles is Japan onbekend
gebleven en is het meest belangrijke dat het Christendom heeft te verkondigen.
"« Cfr. W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IV, pp. 95-96.
» „The Teaching of Jesus Christ", in: I.R.M., 17 (1928), pp. 159-165.
880
D. Tagawa, a.c, p. 165.
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Cfr. ibid., p. 160.
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Maar daarmee is niet gezegd dat de voorouders allen verloren zijn
gegaan.
'The people of all nations are sons of God. God impartially loves and has
mercy on all alike. Doubtless there were those who were unsaved, but I be
lieve there were those who were saved. Without going into the question of the
situation since Christ's teachings have been made available, it is impossible
for me to believe that all the ages and peoples who had no opportunity to
hear Christ have perished. Even they were sons of God' 282 .
Ook al zijn de voorouders niet bekend geweest met de leringen van Chris
tus, zij hebben de leer van God gekend. In Christus leert Japan God in de
hoogste openbaring kennen en in het zendingsbevel worden de christenen
opgeroepen hiervan getuigenis af te leggen.
2. Chinese christenen: Menselijke zonde en goddelijke verlossing
In 1922 wordt in Shanghai een „National Christian Conference" gehouden.
Commissie III, die alleen uit Chinezen is samengesteld283, probeert op de
ze bijeenkomst een boodschap op te stellen van de Kerk aan christenen en
niet-christenen284.
Aan de laatsten wordt verkondigd dat China Christus nodig heeft, omdat
Hij in al haar behoeften kan voorzien. Hij is gekomen om leven in over
vloed te geven. In Hem heeft God zich tenvolle geopenbaard.
'This is not indeed the one and only source of knowledge of God, for we may
also behold the acts of God in the world apart from Jesus Christ, and learn
from them something of Him; but what we so find out is, after all, very
limited, whereas Christ reveals God to men with perfect clearness'285.
In Christus is God bekend geworden als Vader, de Schepper van hemel en
aarde, de enige Heer die moet worden aanbeden. Op hoogste wijze is God
geopenbaard op het kruis, waar Christus de zonde van de mens op zich
heeft genomen en zo de enige weg uit de dood naar het leven heeft vrij ge
maakt. Hij alleen is de weg tot God, omdat Hij de mens met God heeft ver
zoend. Alle mensen zijn in zonde gevallen, hebben de ware God verlaten en
hebben andere goden aanbeden. Jezus is gestorven om de mens terug te
brengen tot zijn oorspronkelijke toestand, die hij door de zonde heeft
286
verloren .
гвг

Ibid., p. 164.
» National Christian Conference, Shanghai, May 2-11, 1922, „The Message of the
Church", in: CR., 53 (1922), p. 369. Deze opmerking is door de uitgever van de Chi
nese Recorder boven het artikel geplaatst en voegt er aan toe: „They were assisted by
strong committees of Chinese in Soochow, Peking, Canton, Hankow, and Foochow."
284
Cfr. National Christian Conference, Shanghai, May 2-11, 1922, p. 375, waar
wordt gezegd, dat dit gedeelte van de boodschap wegens plaatsgebrek is ingekort.
гм
Ibid., p. 376.
" · Cfr. ibid., p. 379.
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Degenen die Christus aanvaarden zullen een volledige verandering van
gedaante ondergaan en een nieuw leven ontvangen. Dit geldt alleen voor
wat zondig in hen is. Wat zij aan waarheid en deugd bezitten behoeven zij
niet weg te doen, maar zullen zij omwille van Christus tot een nog hogere
graad moeten ontwikkelen.
'Jesus insists that men's nature must be completely transformed. He uses the
striking phrase 'bom again' which means true repentance on the part of
men, seeking for God's forgiveness, and giving up all things that are in
opposition to God's Holy Will'287.
Hoewel deze boodschap op de eerste plaats bedoeld is voor de niet-christenen en hen oproept tot bekering, past de commissie dezelfde gedachten
toe op allen die Christus niet of niet ten volle hebben aanvaard als de enige
Heer en Verlosser.
In het voorafgaande ligt de meest uitdrukkelijke stellingname van Chinese christenen ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten uitgedrukt.
De boodschap is belangrijk omdat zij het gemeenschappelijk standpunt
weergeeft van een commissie, die geheel uit Chinese christenen is samengesteld. Verdere aanwijzingen over andere nuances en andere standpunten
zijn niet gevonden voor wat de periode vóór Jerusalem betreft.
3. Christenen in India: Gods openbaring in de godsdienstige erfenis van
India
Het zijn in Azië met name Indiase christenen geweest, die zich reeds in de
periode vóór 1928 hebben bezonnen op de verhouding van het Christendom tot de niet-christelijke godsdiensten. Gezien de opzet van het hier te
verrichten onderzoek zal vooral aandacht worden geschonken aan V. Chakkarai, P. Chenchiah en A. J. Appasamy, omdat zij ná Jerusalem een vooraanstaande plaats zijn blijven innemen in de discussie over de andere godsdiensten.
In het kort moet echter eerst iets worden gezegd over de opvattingen van
Sadhu Sundar Singh. Volgens hem zullen degenen, die werkelijk op zoek
zijn naar de waarheid door Hem die het licht van de wereld is en daarmee
ieder mens verlicht tot de Werkelijkheid worden gebracht288. Deze Werke297

Ibid., p. 381.
Cfr. Sadhu Sundar Singh, „The Search After Reality", London, 1925, p. 3. Het
boek is opgenomen in een verzamelband met de titel „Writings of Sadhu Sundar
Singh", uitgegeven door „The Christian Literature Society", Madras, 1969.
Sadhu Sundar Singh heeft dit persoonlijk ervaren. „Now through living with Christ
and having had experience of Him, I have learned this secret, that before ever I knew
Him or believed Him as my Saviour, He, unknown to me, was working in my soul
like medicine working in the eye. For the eye cannot see the medicine that is in it
which is clearing the sight, though it feels its presence" (Sadhu Sundar Singh, „With
and Without Christ", Madras, 1968, p. 58. Eveneens opgenomen in genoemde verzamelband).
288
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lijkheid is de Bron van Leven en de eerste Oorzaak van de zichtbare en
onzichtbare dingen. Wanneer zij door God op deze wijze zijn verlicht, kun
nen zij de Werkelijkheid verstaan.
Oorspronkelijk zijn de mensen geschapen naar Gods beeld. Maar zij heb
ben in vrijheid gezondigd en zijn daardoor zozeer verblind, dat zij hun ei
genlijke natuur niet meer kennen. Alleen God zelf kan de zonde van de
289
mens wegnemen , wat Hij heeft gedaan in Christus, die de Weg, de
Waarheid en het Leven is.
'This is the object of incarnation: that He might bring again, through physi
cal death and resurrection, into glorified bodies like His own, those whom
He had made in His own image, and who, because of their sin, have fallen
from their original state: and also that He might honour them with admission
290
into His followship and eternal Kingdom' .
De andere godsdiensten kunnen de mens, die gebukt gaat onder het feit ge
scheiden van God te leven, niet de verlossing geven die hij zoekt. Hij zal die
291
alleen in Christus kunnen vinden .
Een andere benadering van de met-christelijke godsdiensten kan men vin
den bij V. Chakkarai. Wanneer het gaat over een indigenisatie van het
Christendom in India vraagt hij zich af waarom de Indiase heilige geVolgens Sadhu Sundar Singh heeft de mens altijd naar God gezocht. Dit streven is
door God in de mens neergelegd De mensen willen God aanbidden „In short, men
cannot but worship This desire for worship, from which man cannot get away, has
been created in him by the Creator, so that, led by this desire, he may have
communion with his Creator or enjoy eternal fellowship with Him" (Sadhu Sundar
Singh, „Reality and Religion", London, 1924, ρ 22, opgenomen in genoemde verzamel
band).
Er is veel geschreven over Sadhu Sundar Singh Hier wordt slechts verwezen naar
Fr Heiier, „The Gospel of Sadhu Sundar Singh", Lucknow, 1970. Het is een vertaling
van de Duitse uitgave, „Sadhu Sundar Singh, Ein Apostel des Ostens und Westens",
die in 1926 reeds voor de vierde keer is uitgegeven, R Boyd, „An Introduction to In
dian Christian Theology", Madras, 1969, pp 86-109, tenslotte wordt nog verwezen
naar К Baago, „Pioneers of Indian Christianity", pp. 50-70 en 151-167, waar respec
tievelijk een korte inleiding wordt gegeven op zijn denken en enkele stukken uit zijn
werken worden afgedrukt.
R Siraj Ud-Din (Lahore), „The Vital Forces of Christianity and Islam", in
I R M , 2 (1913), pp 96-117, moet nog worden vermeld als een Indiër die de gedachte
van een vervulling voorstaat „The last and greatest attraction, particularly to Islam
and generally to any religion, is for us to believe and to demonstrate that Christ Jesus
came not to destroy but to fulfil the best and highest aspirations of every religion, to
present Christianity more as a fulfilment and less a destruction, to apply the golden
rule of sympathy in studying the deepest religious experiences of the most earnest
minded Mohammedans, to clothe Christian truth, with the necessary safeguards, in
terms of that experience
, so as to bring the truth home to their hearts most effectively — in short to prove that Christ, desire of all nations is also the desire of the devote Moslem's heart" (p. 109).
289
Cfr. Sadhu Sundar Singh, „The Search After Reality", pp 8-9
M Ibid , ρ 38
291
Cfr Sadhu Sundar Singh, „Reality and Religion", p. 26
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schriften niet het Oude Testament van dat Christendom kunnen worden,
zonder de Joodse canon te willen vervangen292. Het kan een verrijking
voor het Christendom betekenen. Zoals Clemens van Alexandrie, die het
Griekse denken van binnenuit heeft gekend, de taal daarvan is blijven gebruiken, nadat hij christen is geworden, zo zal de Indiër de Heer vanzelfsprekend aanduiden als de „Antaryamin", de levende geest die kracht geeft tot
leven290. Het Indiase godsdienstige denken zal in de christianisering doordrongen worden van de ervaring van Christus, van de Geest van Jezus
die universeel is en het bezit van de gehele mensheid is geworden.
'The historie Jesus has become the antaryamin; the Spirit that lives and
energises, and the task of the Church is to give expression to this Spirit of
which the temple is humanity'294.
Op deze wijze kan een in India geïndigeniseerd Christendom complementair zijn ten opzichte van de andere interpretaties daarvan. De godsdienstige
erfenis van India is tot stand gekomen door medewerking van de Heer en
bevat grote en blijvende waarden. Uit deze godsdienstigheid, overgenomen
van de voorouders, zal men in India het Christendom een eigen gezicht kunnen geven295. Nadat men er op eigen wijze Christus uit ervaring heeft leren
kennen, zal men in staat zijn Hem te interpreteren vanuit de Indiase godsdienstige ervaring en haar religieuze denken296. Maar daarbij mag niet tekort worden gedaan aan de christelijke opvatting dat men in Jezus, historisch en geestelijk, de hoogste belichaming en kracht van de grote God bezit297. In de evangelisatie moet aan dit fundamentele gegeven worden vast2,2

Cfr. V. Chakkarai, „Towards an Indian Interpretation of Christianity", in:
N.C.C.R., (1923), p. 173. Verder zegt hij: „The Gita is to me a more appealing scripture than the Book of Judges. Some of the Upanishads are more philosophical and rich
than the Vanity of Vanities of Ecclesiastes. Prizing as I do some of the great Psalms, I
feel that there are in the hymnology of the Tamil land more loveable and diviner
strains than the imprecatory Psalms of the Old Testament".
Voor een bredere informatie over de theologie van V. Chakkarai, zie H. Wagner,
„Erstgestalten einer einheimischen Theologie in Südindien", München, 1963, pp.
198-259; R. Boyd, „An Introduction to Indian Christian Theology", Madras, 1969, pp.
165-185; P. T. Thomas, „The Theology of Chakkarai", Madras, 1968.
293
V. Chakkarai, a.c, p. 173. Ter verduidelijking van het begrip „Antaryamin" zegt
hij verderop in zijn artikel: „The historie Jesus has become the „antaryamin"; the
Spirit that lives and energises, and the task of the Church is to give expression to this
Spirit of which the temple is humanity" (p. 175).
"« Ibid., p. 175.
2es
Cfr. V. Chakkarai, „Indianization of Christianity", in: N.M.I., 20 (1926), p. 80.
Het artikel wordt beëindigd met: „Our fathers are not, though we do not disclaim
them, Athanasius and Augustine, Luther and Wesley, Chrysostom and Calvin, but Vyasa and Vasishta, Kabir and Kamban, Manicavasagar and Markandeyan. Holy Writ
says: „We have heard with our ears and our fathers have told us, Lord, what thou
didst do in their days". Shall it be said that the same Lord is not with us their children
now in these days?".
2
»· Cfr. V. Chakkarai, a.c, p. 100.
297
Cfr. V. Chakkarai, „The Uniqueness of Jesus", in: N.M.I., 20 (1926), p. 19.

98

gehouden. Wanneer men het aan niet-christenen wil verkondigen moet
men het accent blijven leggen op Christus zelf en niet op de Kerk, de Bijbel,
een theologie en andere eigenlijk secundaire gegevens uit het Christendom.
Christus is de dynamische kracht die dit alles doordringt. Hiermee geeft V.
Chakkarai een eigen verstaan van Christus, waardoor het Christendom van
andere godsdiensten is te onderscheiden.
'I have not counted up the number of times that the great word, dunamis,
is used in the New Testament. It is evident that the Lord embodied within
Himself a nava shakti, a new energy, and He made it available for all His
bhaktas' 298 .
Dat is wat India in de bhakti-cultus heeft trachten te bereiken en wat het
Christendom haar kan verkondigen.
Naar aanleiding van het boek van A. J. Appasamy, „Christianity as
Bhakti-marga", gaat V. Chakkarai verder in op zijn visie op het godsdienstige leven van India. Het is voor hem een noodzakelijke opgave een verband
te leggen tussen de openbaring van God aan India en diens openbaring, vervat in het Nieuwe Testament299. Hij wil dezelfde lijn, die A. J. Appasamy
van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament doortrekt, doortrekken naar de heilige boeken van India. Een christelijke interpretatie van het
Oude Testament maakt duidelijk dat zij van Christus getuigenis hebben afgelegd en een voorbereiding op Hem zijn. Zo hebben de Indiase geschriften
de aanvaarding van de incarnatie voorbereid. Dat sluit ook in dat sommige
stukken moeten worden verworpen zoals Christus dat met delen van het
Oude Testament heeft gedaan. Hiervan uitgaande moeten Indiase christenen onder leiding van de H. Geest een canon van het Oude Testament samenstellen uit de religieuze literatuur die India zelf bezit. Het is niet de bedoeling daarmee het Oude Testament af te schaffen, maar het aan te
vullen300.
Uit het bovenstaande krijgt men de indruk dat V. Chakkarai zonder meer
positief staat tegenover de religieuze erfenis van India. Zijn houding wordt
bepaald vanuit het concrete probleem van de indigenisatie van het Christendom. Hij wil daarvoor gebruik maken van het Indiase godsdienstige leven en denken, die een van God gegeven voorbereiding op Christus zijn.
Christus moet met zijn nieuwe dynamische kracht alles gaan doordringen,
waarmee de door V. Chakkarai op eigen wijze verstane uniciteit van Jezus
gehandhaafd blijft.
298

V. Chakkarai, „The Appeal of Christ", in: N.M.I., 20 (1926), p. 140. Even verderop in de tekst staat ter verdere verklaring van „nava shakti": „But in India we want
this nava shakti. In the North and in the South the shakti cult has been one of the
most influential. By means of the practices and sadhana associated with the shakti religion, men have sought to acquire physical and psychical powers, siddhis, as they called
them". „Bhakta" wordt door V. Chakkarai vertaald als „the believer".
269
Cfr. V. Chakkarai, „Christianity as Bhakti Marga", in: N.M.I. 20 (1926), p. 163.
S90
Cfr. V. Chakkarai, a.c, p. 164.
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Ρ Chenchmh wil de eigenheid van het Christendom, gelegen in de unici
teit van Jezus Christus ook met loslaten In Hem ligt de verlossing. Hij
heeft de mens van de dood willen verlossen.
'Christ came to conquer death the completed negation of sin — of imper
fections, cosmic and individual. He achieved this conquest and brought in the
new order — creation. This shakti or new creation first took shape in Him
and the New Testament teaching is that it will ultimately transform the world
order' 3 0 1 .
Een nieuwe energie, een nieuwe kracht is in de schepping binnengetreden
Christus is daarvan de belichaming en door Hem wordt zij over de wereld
verspreid In dit licht wordt het leven van Jezus en de leringen van Paulus
en Johannes begrijpelijk Het ware evangelie en de ultieme boodschap van
Christus is, dat Hij nieuwe kracht zal geven aan hen die haar van Hem wil
len aannemen· 102 Hij is het proto-type van een nieuwe wereldorde, wat hij
heeft aangetoond door op het kruis de dood te overwinnen en te verrijzen
De kracht die m Christus leeft betekent een nieuwe orde, een nieuw stadium
in de ontwikkeling van de schepping. Zij verandert de Zoon der mensen in
de Zoon van God, en de zonen van de mensen in de zonen van God 3 0 3 . De
dood en de verrijzenis van Christus zijn symbolen van de nieuwe schepping
Het is de taak van de christen de nieuwe kracht in zich op te nemen door
eenheid met Jezus Christus Heilige Geest is de naam van deze kracht, die
in de incarnatie openbaar wordt
De incarnatie brengt niet alleen individuele verlossing maar heeft ook
kosmische betekenis 304
'Jesus Christ, then, is a cosmic fact He is the centre of a new creation He
is not merely a great man, a founder of religion. He conquers death, abro
gates law He is more than a perfect man — He is the Creator of a New
Creation In Him creation leaps into a higher stage of evolution He stands
to man in the same relation as man stands to the animal creation Jesus is
the Son of Man who became the Son of God' 3 0 5
In deze Jezus Christus zal volgens Ρ Chenchiah de Indiase cultuur en be
schaving en de hele wereld 7ijn bestemming vinden Willen de zending
en de Indiase christenen dit aan India verkondigen dan zullen zij dat moe301

Ρ Chenchiah, „Christianity As a New Experiment", in Ν M 1, 20 (1926), ρ 165
Zie verder over Ρ Chenchiah Η Wagner, o c , pp 107-197, R Boyd, o c , pp
144-164, D A Thangasamy, „The Theology of Chenchiah", Bangalore, 1966
3(12
Cfr Ρ Chenchiah, „Christianity As a New Experiment, Or, The Uniqueness of
Christ", in Υ Μ I , (1927) ρ 97
31,3
Cfr Ρ Chenchiah, а с , ρ 100, cfr ibid , ρ 98 „If we follow the records in their
natural sequence we shall not see there in the descent of God into man, but rather the
reaching forth of man towards the attainment of divinity" Met „records" wordt de
Bijbel bedoeld
304
Ρ Chenchiah, „Christianity As a New Experiment", in Ν M 1, 20 (1926), ρ 165
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Ibid , ρ 101
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ten doen in het hcht van haar godsdienstige ontwikkeling en haar religieus
bewustzijn306. Alleen dan kan Christus de levende centrale kracht van het
Indiase godsdienstige leven worden, waarop de chnstianisatie is gericht.
Hier is nogal uitvoerig ingegaan op de interpretatie die P. Chenchmh
geeft van de incarnatie en van de dood en de verrijzenis van Christus. Dit is
gedaan omdat hij in een latere periode hiervan zal uitgaan bij de benadering
van de met-christelijke godsdiensten In elk geval is duidelijk dat hij de religieuze erfenis van India niet wil laten vallen Hij wil haar doordringen met
de nieuwe kracht van Christus en haar opnemen in de nieuwe schepping die
Hij heeft gebracht.
Een eerste poging van een Indiase theoloog practische gevolgtrekkingen
te maken uit de erkenning van Gods werkzame aanwezigheid in het Hindoeïsme is te vinden in „Christianity as Bhakti-Marga A Study of the Γοhannine Doctrine of Love" van A J Appasamy. Hij probeert hierin een in
terpretatie van Johannes te geven in het licht van de mystieke ervaring van
de Indiase heiligen 307 Voor het onderzoek dat hier wordt verricht naar de
theologie der godsdiensten zijn over het hele boek verspreid voldoende aanwijzigingen te vinden.
A. J Appasamy vraagt zich af in welke zin de komst van Christus is
voorbereid Uit het Oude Testament wordt duidelijk dat Israel daarop is
voorbereid.
' . .the children of Israel were led slowly and by degrees to accept those
truths and doctrines which prepared the way for the coming of Christ and
found their highest fulfilment and consummation in Him' 3 0 8 .
Gedurende eeuwen is het Joodse volk voorbereid op de erkenning van Je
zus als een uitdrukking van het goddelijke Het is met zozeer een bepaalde
gebeurtenis of een gezegde uit het Oude Testament waarin naar Christus
wordt verwezen, als wel de geest die daarin tot uitdrukking komt Indien dit
zo is ligt hierin een les met diepe betekenis opgesloten voor India
'In India also there have been prophets and teachers who have prepared the
w Cfr Ρ Chenchiah, „Christianity As a New Experiment, Or, The Uniqueness of
Christ", in Y M I , (1927), ρ 93, cfr Ρ Chenchiah, „The Heritage of India", in S W ,
21 (1928), ρ 98
307
Voor de betekenis van de begrippen mystiek en bhakti zie, A J Appasamy,
.Christianity as Bhakti-Marga", Madras, Allahabad, Rangoon, Colombo, 1926, pp 6
en 22, waar respectievelijk wordt gezegd „By mysticism I mean the type of religious
life which emphasises the communion of the human soul with a personal God", en
„Generally speaking „Bhakti" is the deep, unselfish love of the whole man for God,
finding its highest bliss in union with Him"
Bhakti kan het beste worden vertaald met liefde Op pp 27 28 wordt hieraan nog
toegevoegd, dat met bhakti de „pathway to union with God" wordt bedoeld
Zie verder over A J Appasamy H Wagner, о с , pp 31-106, R Boyd, о с, pp
110-143, К Baago, „Pioneers of Indigenous Christianity", pp 104-117
309
A J Appasamy, о с , ρ 162
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way for Christ, not in the sense that anything they have written refers
prophetically to any particular word or deed of His, but in the sense that
they have trained the people in noble ways of living and taught them by
word and example receptiveness to the ministry of Jesus'309.
Het verlangen van de Indiase ziel naar God is Zijn eigen werk310. Door de
leer van de bhakti is zij voorbereid op de erkenning van de hoogste waarheid over God in Jezus Christus, in wie de bhakti op de meest volmaakte
wijze tot uitdrukking komt.
Maar niet alles moet uit het godsdienstige leven van India worden overgenomen. Dat heeft Christus ook niet met de Mozaïsche overlevering gedaan. Hij heeft verschillende gegevens daarvan verworpen. Hetzelfde geldt
voor India. Er blijven echter andere elementen die tot hun natuurlijk hoogtepunt in Jezus Christus moeten worden gebracht311.
Wat de Indiase geschriften betreft is A. J. Appasamy van mening, dat zij
nooit de plaats van het Oude Testament zullen kunnen innemen. Het is zo
integraal verbonden met het Nieuwe Testament, dat het laatste alleen maar
daaruit kan worden verstaan. De geschriften van India kunnen het Oude
Testament niet vervangen, maar wel aanvullen. Zij kunnen sommige stukken van de Bijbel en de christelijke leer op een nieuwe wijze doen verstaan312. Het licht dat de christenen in de openbaring van Christus hebben
ontvangen, mag hen niet blind maken voor het licht dat God aan anderen
heeft gegeven313.
D. SAMENVATTING

a. Het is niet goed mogelijk de theologie van de godsdienst van K. Barth op
een lijn te plaatsen met die van de andere continentale theologen. De tegenstelling tussen beide zal pas na Jerusalem op een soms felle wijze tot uitdrukking komen, maar is hier in wezen al aanwezig. Men mag daarom
reeds in de periode tussen de zendingsconferenties van Edinburgh (1910) en
Jerusalem (1928) in de Continentale theologie der godsdiensten twee stromingen onderscheiden.
Volgens de eerste stroming, die door de zendingswetenschappers en in
dogmatische kringen vooral door K. Heim en E. Brunner wordt voorge»· Ibid., p. 164.
«· Cfr. ibid., p. 171:
Johannes zegt van de Logos, dat het het licht is dat iedere mens die in de wereld komt
verlicht. „In all men there is a capacity to see goodness and to follow it though in
some it is obscured by training or innate darkness. This inner capacity to see and to recognize goodness is the work of the Logos. Let no one who believes in a historical
revelation deny to others any such capacity".
»» Cfr. ibid., p. 166.
»" Cfr. A. J. Appasamy, „India Moving Towards Christ", in: S. W., 21 (1928), p.
159. Het artikel is ook afgedrukt in: N.M.I., 22 (1928), pp. 28-29.
S1S
Cfr. A. J. Appasamy, „Christianity as Bhakti-Marga", p. 172.
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staan moet de zending op de overwinning van de andere godsdiensten zijn
gericht. Zij moet daarbij steunen op de absolute en unieke betekenis van de
openbaring in Christus en van het Christendom. Alle mensen bezitten het
vermogen God te vermoeden. Bij de schepping hebben zij een verlangen
naar Hem ontvangen, wat zij in afgodendienst hebben bedorven door zich
van God af te keren. Afgewend van God is de mens god-loos. Maar het is
geen totale goddeloosheid, omdat het verlangen naar God, staande onder
de zonde, is gebleven en God hem niet heeft losgelaten.
Deze stroming wil hiermee dezelfde houding aannemen als Jezus Christus en, in navolging van Hem, Paulus, die de mens schuldig verklaart aan
zijn zondig afgekeerd staan van God. Hij heeft de oorspronkelijke gemeenschap met Hem losgelaten, zich een eigen god gemaakt. Daarmee is hij opgesloten geraakt in zijn eigen menselijke godsdienstigheid. De mens wil zichzelf verlossen. Maar hij kan zichzelf niet uit deze God-verlatenheid verlossen. Hij is onmachtig uit zichzelf de relatie met God te herstellen. De radicale omkeer uit zijn schuldige onwetendheid kan hij zelf niet voltrekken.
Zijn rechtvaardiging kan hij niet zelf bewerken. Een uitweg uit deze zondige
situatie moet van de kant van God komen. Zij wordt de mens aangeboden
in Christus. Hij legt aan de ene kant de fundamenteel menselijke zondigheid
bloot en biedt aan de andere kant de verlossing daaruit aan. In Hem ligt de
openbaring, dat God zich over de mens die zonder hoop is heeft ontfermd.
Geloof in Jezus Christus opent de weg naar de Vader. Op deze wijze worden de niet-christelijke godsdiensten in Christus tot vervulling gebracht.
Men moet echter goed zien in welke zin vervulling hier wordt bedoeld.
Christus brengt geen vervulling van datgene wat de heidenen hebben gezocht, maar bevrijdt hen uit een foutieve ontwikkeling. Hij brengt de andere
religies niet tot een verdere ontwikkeling. Het is niet zo dat de menselijke
godsdienstigheid in Christus een culminatiepunt vindt, alsof er tussen beiden een doorlopende lijn kan worden getrokken. Men mag niet over Christus spreken als de kroon van het Hindoeïsme. Tussen Hem en het heidendom ligt een diepe kloof. Vervulling betekent het opheffen van de door de
mens verbroken verhouding met God. Hij rechtvaardigt de zondaar. Hij
spreekt Zijn oordeel uit over de menselijke poging zijn verlangen naar God
zelf te realiseren en brengt juist daarin de vervulling van dat verlangen tot
stand. Het herstel van de verbondenheid met God is alleen mogelijk, wanneer de mens zich uit zijn zondigheid bekeert door geloof in Christus. Hij
geeft de heiden een fundamenteel nieuw leven. De niet-christelijke godsdiensten worden door Hem tot in hun fundamenten vernieuwd. Het betekent een sterven aan de zonden en een verrijzenis tot nieuw leven.
Met dit alles is tevens het fundamentele onderscheid gegeven tussen de
openbaring in Christus en de niet-christelijke godsdiensten. Daardoor moet
de zending vasthouden aan de absoluutheid en de uniciteit van het Christendom en getuigenis blijven afleggen van de verlossing in Jezus Christus.
K. Barth zal men reeds in deze tijd een aparte plaats kunnen geven bin103

nen de Continentale theologie der godsdiensten. „Die Religion", die de
hoogste mogelijkheid van de mens is, staat radicaal tegenover de goddelijke
mogelijkheid van de genade. Religie betekent zondigheid ten dode, waarin
de mens op de meest radicale wijze tegenover God staat. Dat is de geheel
eigen betekenis van de paradox van de religie bij K. Barth. In de totaal
menselijke poging zich tot God te keren licht het dodelijk karakter van de
religie op, omdat juist daarin God en de mens tegenover elkaar blijken te
staan.
Dit karakter van de religie is in Christus openbaar geworden. Alleen God
is door genade alleen de verlosser. De genade, in Christus openbaar, heft de
religie op, waarvoor regelmatig de term „Aufhebung" wordt gebruikt. De
oude mens houdt door het in genade gegeven geloof in Christus op te bestaan en wordt een nieuw schepsel. Het begrip „Aufhebung" krijgt hierdoor
een andere betekenis dan bij E. Brunner. Het betekent bij K. Barth een radicale „Erledigung" van de religie van de mens, terwijl bij E. Brunner daarmee eerder de opheffing van alleen het zondige karakter van de religie
wordt bedoeld. In deze periode reeds lijkt de radicaliteit, waarmee K. Barth
religie en geloof, zonde en genade, mens en God tegenover elkaar plaatst,
niet te passen bij de theologie der godsdiensten van E. Brunner.
Dat „Aufhebung" ook bij K. Barth een positieve betekenis heeft, doet
hier niets aan af. Want hoewel het worden „aufgehoben bei Gott", wat „Erfüllung" betekent, op zich positief is, sluit het toch altijd de radicale negatie
van de menselijke religie in zich. De juistheid hiervan wordt bevestigd door
datgene wat het geloof bij de „Aufhebung" betekent. Geloof is het zuiver
absolute vertikale wonder van God alleen. In de mens zelf is geen enkel
aanknopingspunt voor het geloof gelegen. Vanuit God betekent het geloof
een geheel nieuw begin voor de mens, die tot dan in „die Religion" leeft,
het is een „creatio ex nihilo". Het in genade door God gegeven geloof betekent een overgang van dood naar leven. In deze zin moet K. Barth worden
begrepen, wanneer Hij Jezus, de Christus, de „Krisis" van de religie noemt
en zegt, dat Hij de „Aufhebung" daarvan betekent.
Tenslotte moet hier nog worden gewezen op een eerste, meer uitvoerige
discussie van enkele Continentale theologen met bepaalde, in de Angelsaksische zendingswereld levende opvattingen over de niet-christelijke godsdiensten. Continentale theologen zijn bevreesd, dat daarin onvoldoende
duidelijk wordt vastgehouden aan de uniciteit van de openbaring van God
in Jezus Christus.
b. In de Angelsaksische theologie der godsdiensten zijn tussen Edinburgh en
Jerusalem ook twee stromingen te onderkennen, evenals in de Continentale theologie der godsdiensten van die periode. De eerste denkt in de richting
van een vervulling van de geestelijke waarden van de niet-christelijke godsdiensten in Christus en het Christendom. Jezus Christus is de openbaring
van het Vaderschap van God. De mens is naar Zijn beeld geschapen en is
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kind van God. Deze gedachte heeft grote betekenis gekregen voor een ander
verstaan van de openbaring van God in de andere godsdiensten. Christus is
het kriterium bij elke beschouwing over die godsdiensten. Vanuit de opvatting, dat er tussen de Vader en zijn kinderen een blijvende relatie bestaat,
waarvan Christus, het Licht dat iedere mens verlicht, getuigenis aflegt, moet
de christen aanvaarden dat het voor ieder menselijk wezen mogelijk is zijn
weg naar God te vinden en aan iedereen een mogelijkheid tot verlossing is
gegeven. De niet-chrislelijke godsdienstigheid staat onder inspiratie van de
H. Geest. Dit is de kern van de theologie der godsdiensten van B. Lucas, J.
N. Farquhar en D. J. Fleming en enkele anderen. Maar steunend daarop
zullen zij toch ieder hun eigen nuances aanbrengen, wanneer zij de problematiek verder gaan concretiseren.
Volgens B. Lucas voltrekt zich in de niet-christelijke godsdiensten Gods
heilsgeschiedenis evenzeer als in Israël en het Christendom, uitgaande van
de overtuiging dat God zich in allen openbaart. De verhouding tussen de
openbaring in Christus en elders kan volgens hem worden verstaan door gebruik te maken van de evolutie-gedachte. Christus zal de openbaring van
God, die elders heeft plaats gevonden niet afschaffen of vervangen, maar tot
voltooiing brengen. Langs de lijn van een evolutie komt zij in Hem tot een
vollere ontwikkeling. In Christus is een levengevende geestelijke kracht
openbaar geworden, die de christen met de niet-christen moet delen. Op deze wijze zal hij het plan van God, dat Hij altijd en overal door de geschiedenis van de mensheid heeft uitgewerkt en dat erop gericht is de kinderen van
God in één goddelijke familie bijeen te brengen, helpen verwezenlijken. In
dit evolutie-proces, dat met het Christendom niet tot een einde is gekomen,
zal de Indiase godsdienstigheid een rol moeten blijven vervullen.
De evolutie-gedachte wordt ook door J. N. Farquhar gebruikt om de verhoudingen van het Christendom met de andere godsdiensten theologisch te
duiden. Bij alle waardering voor het licht en de waarheid in die godsdiensten, waarin God zich heeft geopenbaard, als een mogelijkheid tot de Vader
te komen, moet de zending tot bekering en verloochening van de eigen
godsdienstigheid blijven oproepen. De menselijke aanleg kind van God te zijn
is in bijgeloof misvormd. Christus heeft verzoening gebracht en weer de
mogelijkheid gegeven de Vader in geest en waarheid te aanbidden. De nietchristelijke godsdiensten en de mensen die daarin leven zullen daaraan
deel krijgen, wanneer zij zich in geloof aan Hem voor de Vader openstellen.
Dat zal bekering, verloochening en laten afsterven vragen van al datgene
wat de gemeenschap met God in de weg staat. Zoals de godsdienst van Israël door Christus niet is opgeheven, maar vervuld, voltooid en van gedachte veranderd, zo zal dat ook met het Hindoeïsme kunnen gebeuren. Hij is
de kroon daarvan, omdat het in Hem nieuw leven en nieuwe gedaante zal
vinden, wanneer het zich in geloof volledig aan Hem overgeeft.
De gedachte van D. J. Fleming, dat de zending de „revolutionary constructive" benadering van Christus zelf moet volgen, sluit aan bij de opvat105

tingen van J. N. Farquhar. Dat christenen en niet-christenen beiden kind
van God zijn en samen op weg zijn naar de waarheid doet meer denken aan
B. Lucas. Wanneer christenen en niet-christenen hun eigen ervaring van
God zullen delen, zal het christelijk geloof in de fundamentele openbaring
in Christus worden verdiept en zal de niet-christelijke godsdienstigheid in
Christus het nieuwe leven ontmoeten, omdat in Hem in feite de verlossing
van de mensheid is gelegen.
Men krijgt de indruk dat de visie van J. N. Farquhar, waarvan hij zelf
heeft gezegd, dat ze reeds vóór hem heeft bestaan, in meerdere of mindere
mate door anderen in de Angelsaksische zendingswereld is overgenomen.
De in zekere zin extreme houding van B. Lucas heeft veel minder navolging
gevonden, althans in de internationale discussie.
Het idee van vervulling wordt in de Angelsaksische zendingswereld veelvuldig gehanteerd. Sommigen zullen meer nadruk leggen op de vervulling
die de godsdienstige waarden van de andere godsdiensten in Christus vinden, waarbij het feit dat zij daartoe een gedaanteverandering moeten ondergaan minder aandacht krijgt. Anderen wijzen nadrukkelijker op de radicale verandering die nodig is, sterker vasthoudend aan de uniciteit en absoluutheid van het Christendom. Weer anderen trachten een evenwicht tussen
beide benaderingen te handhaven. Men zoekt zowel de geheel eigen betekenis van Christus en de gedaanteverandering die Hij brengt vast te houden,
als de erkenning, dat God in de niet-christelijke godsdiensten openbarend
werkzaam is. De Amerikaanse „Board of Missionary Preparation", E. S.
Jones, A. K. Reischauer, N. Macnicol. P. C. Maclagan en K. J. Saunders
zoeken allen op een evenwichtige wijze recht te doen aan de gedachte van
een vervulling van de niet-christelijke godsdiensten in het Christendom.
Theologisch vertrekken zij echter vanuit een ander uitgangspunt dan B.
Lucas en J. N. Farquhar. Zij denken minder in termen van een evolutie,
maar blijven toch het woord „vervulling" gebruiken. God heeft steeds een
antwoord willen geven op het verlangend zoeken van de mens naar Hem.
Maar de mens heeft slechts een vaag en onzeker beeld van Hem. De openbaring, die progressief is, culmineert in Christus, in wie het hart van God op
volmaakte wijze openbaar wordt. Christus brengt vervulling; Hij is de
Waarheid, de Weg en het Leven. Hij brengt een nieuwe waarheid, Hij is de
Weg naar de Vader en geeft radicaal nieuw leven, waardoor een nieuwe en
unieke verhouding met God mogelijk wordt. De niet-christelijke godsdiensten zullen de vervulling van hun verlangens vinden, wanneer zij zich tot
God en Christus bekeren. Zij kunnen binnengaan in het Rijk Gods, nadat
zij een proces van evolutie en revolutie hebben doorgemaakt. Op deze wijze
tracht men een evenwicht te bewaren tussen twee extremen, die aan de ene
kant de andere godsdiensten religieus teveel en aan de andere kant te weinig waarderen. Tegelijkertijd wil men daarmee zowel de uniciteit van het
christelijk geloof veilig stellen, als Gods universele werkzaamheid in de
niet-christelijke godsdiensten handhaven.
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Binnen dit geheel neemt A. G. Hogg een eigen plaats in. In Christus is
duidelijk geworden dat Gods heilsgeschiedenis universeel is. God leidt de
mens langs een godsdienstige evolutie naar een verlossing en naar het heil.
Dit beloftevolle begin is door een weigering van de mens tot afgoderij vervallen. Maar God is zich aan hem blijven openbaren, als voorbereiding gericht op de volmaakte openbaring in Christus. Ondanks alle verdorvenheid
is dat de kern van het geloof „als grond van wat wij hopen, het bewijs van
de werkelijkheid der onzichtbare dingen" (Hebr. 11,1) gebleven. De incarnatie openbaart Gods streven naar verlossing, opdat de oorspronkelijke
mens opnieuw kan worden geboren. Uitgaande van deze gedachte denkt
ook A. G. Hogg in de richting van een vervulling, maar het krijgt door zijn
theologisch uitgangspunt een enigszins ander accent. Christus geeft zoveel
nieuws aan het Hindoeïsme en laat er zoveel van vallen, dat het begrip „vervulling" niet goed bruikbaar is.
De tweede stroming in de Angelsaksische theologie der godsdiensten
vindt haar voornaamste verdedigers in R. Allen, R. Speer, D. Mackichan en
H. Gulliford, volgens wie het niet mogelijk is te worden gered door een
goed heiden te zijn en het Christendom het hoogste stadium in een godsdienstige ontwikkeling te noemen. De niet-christen heeft gekozen voor zijn
eigen godsopvatting die daarom fundamenteel fout is. God kan niet door
middel van menselijke wijsheid worden gevonden. De heiden leeft in de
macht van satan, die hem geheel in de duisternis houdt doordat de mens het
schepsel in plaats van de Schepper heeft gesteld. Hij is zonder God in de
wereld. Christus heeft hem uit deze zondige duisternis verlost. De niet-christen zal dit in geloof moeten aanvaarden wil hij worden verlost. Hij zal zich
moeten bekeren en moeten breken met het verleden. Dan zal hij worden
wedergeboren en in Christus de vervulling vinden van zijn in zondigheid gevangen zoeken naar God.
De theorie van de vervulling is vaak misverstaan. De kritiek van de Continentale theologen en enkele van hun medestanders in de Angelsaksische
zendingswereld, dat deze gedachte in het Christendom een aanvulling ziet
op de niet-christelijke systemen en hen niet wil vervangen, is tenminste gedeeltelijk onjuist. Misschien is de kritiek toepasbaar op de theologie der
godsdiensten van B. Lucas, maar zij kan niet gelden voor J. N. Farquhar en
anderen die in navolging van hem spreken van een vervulling. Zij stellen
niet, dat God door menselijke wijsheid te vinden is. God zelf is tot heil van
de mensen openbarend werkzaam in de geschiedenis. Zij zien de niet-christelijke godsdiensten voortdurend in dit perspectief, waarbij hun zondigheid
en verval niet uit het oog worden verloren. Vervulling betekent voor hen niet,
dat de menselijke godsdienstigheid op zichzelf een voorbereiding is op
Christus, in wie zij dan vervulling vinden. Er mag niet worden vergeten, dat
de voorstanders van deze theorie de andere godsdiensten op geen enkele
wijze als zuiver menselijk beschouwen. Volgens hen is de vervulling hierin
gelegen, dat de verstoorde verhouding tussen God en de mens, naar het her107

stel waarvan door beiden op een eigen wijze altijd is gezocht, in Christus
wordt vernieuwd. Dit gebeurt niet in een vanzelfsprekende overgang, maar
door een bekering tot wedergeboorte.
Wat de houding ten opzichte van de betekenis van de niet-christelijke
heilige geschriften betreft is er tussen de twee stromingen binnen de Angel
saksische theologie der godsdiensten eveneens een verschil van mening te
constateren. De een zal er in geloof van overtuigd zijn, dat Christus de ab
solute en unieke openbaring van God is, waaraan het Oude Testament zijn
onvervangbare unieke betekenis ontleent. De geschriften van de andere
godsdiensten zijn daarop geen aanvulling in de voorbereiding op Christus
en zullen het zeker niet kunnen vervangen. De ander, die meer nadruk legt
op de openbarende aanwezigheid van God onder de niet-christenen, heeft
niet de bedoeling de niet-christelijke geschriften de plaats van het Oude
Testament te laten innemen, maar is wel van mening dat die geschriften een
aanvulling daarop kunnen zijn. Buiten het Oude Testament zijn ook andere
geschriften een voorbereiding op Christus.
Tot slot moet nog de aandacht worden gevestigd op een discussie tussen
een Angelsaksische en Continentale theoloog. A. K. Reischauer is daarin
tegenover H. Frick van mening, dat men niet van een bepaalde vooronder
stelling over het wezen van de uniciteit van de christelijke boodschap mag
uitgaan bij een vergelijking van de godsdiensten. De uniciteit van het Chris
tendom zal in de ontmoeting met de andere godsdiensten een levende wer
kelijkheid moeten zijn. Geloof in Jezus Christus is daarin van wezenlijke
betekenis.
с Het is niet juist de theologie der godsdiensten van de Aziatische chris
tenen zonder meer in een van de reeds eerder aangeduide stromingen bin
nen de Continentale en Angelsaksische theologie der godsdiensten onder te
brengen. Soms vertonen zij een zo eigen karakter, dat men dat volledig tot
zijn recht moet laten komen. Met behoud van hun eigenheid, mede bepaald
door het feit dat zij de niet-christelijke godsdiensten vaak vanuit een per
soonlijke beleving nog kennen, mag men alleen zeggen dat zij meer of min
der duidelijk in de richting van een bepaalde stroming tenderen.
Voorzover de beschikbare gegevens toelaten te constateren, kan men ook
binnen de theologie der godsdiensten van de Aziatische christenen verschil
lende stromingen onderkennen. Een eerste stroming, die met name onder de
Chinese christenen leeft, gelooft dat de mens in zonde is gevallen en andere
goden heeft aanbeden. De ware God wordt alleen door Christus ten volle
geopenbaard. Hij heeft op het kruis de mens verlost en hem met God ver
zoend. Hij die in Hem gelooft ontvangt een geheel nieuw leven, waarin alles
wat tegen God is wordt opgeheven.
Een tweede stroming is te onderkennen bij de christenen van Japan en
India. In Japan zijn het Ebina en D. Tagawa, die ervan overtuigd zijn dat
alle volken kinderen van God zijn en de leer van God hebben gekend. Er is
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voor hen verlossing mogelijk geweest. Tegen deze achtergrond mag men eraan vasthouden dat in het Christendom de hoogste openbaring ligt, maar
mag men niet stellen dat het Christendom superieur is aan de inferieure
niet-christelijke godsdiensten. In India wordt hier vooral door A. J. Appasamy op aangesloten. Hij stemt meer dan V. Chakkarai en P. Chenchiah
overeen met hen, die aanvaarden dat God zelf in zijn openbarende werkzaamheid door de geschiedenis heen de niet-christenen heeft voorbereid op
Christus, die de hoogste waarheid over God openbaart. Sommige gegevens
uit de andere godsdiensten zullen door Hem worden verworpen, andere zullen in Hem hun natuurlijk hoogtepunt vinden.
Het is niet mogelijk de theologie der godsdiensten van V. Chakkarai en
P. Chenchiah in deze zojuist genoemde stromingen onder te brengen. Zij
gaan daarbij tezeer uit van een geheel eigen benadering van de figuur van
Jezus Christus. Zij hebben een positieve waardering voor de andere religies,
omdat de godsdienstige waarden in de religieuze erfenis van India naar hun
overtuiging mede onder invloed van Gods openbaring tot stand zijn gekomen. Maar volgens V. Chakkarai is in Christus de dynamische kracht van
God, die alles doordringt, op hoogste wijze openbaar geworden. In Hem zal
India datgene kunnen vinden wat het in de bhakti-cultus heeft gezocht.
P. Chenchiah ziet Christus ook als iemand die een nieuwe energie in de
schepping brengt. Hij zal deze christologie hier nog niet toepassen op de
verhouding tot de andere godsdiensten. Alleen wordt duidelijk, dat hij de
Indiase godsdienstigheid doordrongen wil zien met de kracht van Christus,
die een nieuw stadium in de ontwikkeling van de gehele schepping betekent.
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Hoofdstuk IH.

De bijeenkomst van de uitgebreide commissie van de
Internationale Zendingsraad te Jerusalem, 1928

Α. DE CONFERENTIE EN HAAR VOORGESCHIEDENIS

1. Het ontstaan van de Internationale Zendingsraad
a. „Continuation Committee"
De wereldzendingsconferentie van Edinburgh (1910) is gegroeid uit het ver
langen naar grotere samenwerking tussen de zendingsgenootschappen. De
talrijke zendingsconferenties in de loop van de negentiende eeuw gehouden
zijn daarvan een uitdrukking geweest. Maar tot aan Edinburgh heeft de sa
menwerking nog geen vaste vorm aangenomen.
Op de „Centenary Conference"1 in Londen (1888) is de vraag naar
een executief lichaam, dat de gegevens van de bijeenkomst moet uitwerken,
reeds opgekomen. Er is toen een brief van G. Warneck voorgelezen, waarin
hij aandringt op een vermindering van de verdeeldheid in de zending. Hij
stelt voor iedere tien jaar een „algemene zendingsconferentie" te houden.
Voor de uitwerking van de genomen besluiten zal een „standing central
committee" nodig zijn, die de algemene zendingsconferenties moet gaan
voorbereiden2.
Bij de voorbereidingen op Edinburgh is van verschillende kanten aange
drongen op de vorming van een commissie, die de samenwerking tussen de
zendingsgenootschappen blijvende gestalte zal moeten geven na de confe
rentie. Commissie I heeft daartoe vele verzoeken ontvangen, maar het is
vooral Commissie Vili geweest, die direct te maken heeft gekregen met het
verlangen naar een vaste vorm van samenwerking. V. Azariah spreekt van
een „Central Board of Missions" en W. Macnicol van een „Commission
from Home". H. U. Weitbrecht verzoekt de oprichting van een „Standing
Council of Missions"3.
Het eerste officiële verzoek tot een blijvend samenwerkingsorgaan komt
in 1909 van de zendingsgenootschappen op het Europese continent. Een
dergelijk voorstel van Amerikaanse kant aan de Engelse zendingsgenootschappen is door de laatsten verworpen, omdat dit volgens hen aan de con1

Zo genoemd, omdat ze is gehouden in een tijd, waarin veel zendingsgenootschappen
ongeveer honderd jaar bestaan (Cfr. W. R. Hogg, „Ecumenical Foundations", p. 40).
« Cfr. W. R. Hogg, o.e., p. 44.
» Cfr. Monthly News Sheet, (May, 1910), p. 160.
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ferentie van Edinburgh zelf moet worden overgelaten. In Edinburgh dringen Lord Balfour, de voorzitter van de bijeenkomst, en J. Mott, de voorzitter van de vergaderingen, er nogmaals op aan een einde te maken aan de
bestaande versnippering van krachten. J. Mott spreekt in dit verband over
een „International Committee".
De bespreking van het rapport van Commissie VIII is met opzet aan het
einde van de conferentie van Edinburgh (1910) geplaatst. Het is een grote
vraag geweest of men een dergelijke nationale, kerkelijke en theologische
verscheidenheid tussen de zendingsorganisaties bij elkaar zal kunnen brengen. De voorzitter van de commissie heeft de discussie over het rapport ingeleid, waarbij hij de noodzaak tot samenwerking benadrukt. In de daarop
volgende discussie wordt ook herhaaldelijk gewezen op de noodzaak daarvan, waarbij sommigen erop wijzen dat het niet gaat om „uniformiteit"
maar om „eenheid"4. Daarna legt A. Fraser de volgende resolutie voor aan
de vergadering:
'That a Continuation Committee of the World Missionary Conference be
appointed, international and representative in character, to carry out, on
the lines of the Conference itself, which are interdenominational and do involve the idea of organic and ecclesiastical union, the following duties'5.
Zij moet het zendingswerk coördineren en een verdere studie maken van de
verschillende onderwerpen van de conferentie. Zij zal ook de wenselijkheid
van een volgende wereldzendingsconferentie bekijken en haar eventueel
gaan voorbereiden. Tenslotte zal het haar taak zijn de zendingsgenootschappen te helpen bij de oprichting van een „International Missionary
Committee", die zuiver consultatieve en adviserende bevoegdheden zal krijgen. De vergadering heeft de resolutie met algemene stemmen aangenomen'.
De „Continuation Committee" wordt door de „Business Committee" van
de conferentie samengesteld en komt direct aansluitend op de bijeenkomst
voor het eerst samen op 24 en 25 juni, 19107. Zij besluit een „Executive
Committee" te vormen, die de lopende zaken namens haar zal afwerken.
De verdere bestudering van de verschillende onderwerpen van Edinburgh
wordt toevertrouwd aan negen sub-commissies8.
Tot aan de Eerste Wereldoorlog komt de „Continuation Committee" nog
driemaal bijeen. In Auckland (1911) worden de eerste besprekingen van
Edinburgh afgerond. Op de vergadering in Lake Mohonk (1912) komt de
* Cfr. H. Dijkstra, „Edinburg", in: De Macedoniër, 14 (1910), pp. 321-322. In dit verband is het interessant erop te wijzen, dat sommige sprekers de Rooms-Katholieke en
de Grieks-Orthodoxe Kerk in de eenwording willen betrekken.
5
W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, pp. 95 en 98.
» W.M.C., Edinburgh, 1910, Vol. IX, p. 98.
7
J. Mott is daarvan de voorzitter en J. Oldham is secretaris.
8
Cfr. „Minutes of the Continuation Committee, Meeting in Edinburgh, 24th and 25th
June 1910", p. 5.
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commissie tot de conclusie dat de tijd nog niet rijp is het plan van de wereldzendingsconferentie, een „International Committee" samen te stellen, te
realiseren9. De laatste bijeenkomst voor de oorlog is in 's-Gravenhage gehouden (1913). Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft het werk van de commissie praktisch stil gelegen. In die jaren is de internationale samenwerking
zo goed mogelijk voortgezet door een „Emergency Committee", die is gevormd door de „Conference of the Britisch Missionary Societies" en de
Amerikaanse „Foreign Mission Conference"10.
b. „International Missionary Council"
Na de oorlog hebben de nationale zendingsgenootschappen van Amerika,
Groot-Brittanië en het Europese continent een internationale conferentie georganiseerd in Crans (1920). Zij willen de onderlinge samenwerking weer
op gang zetten en reorganiseren11. Na een langdurige discussie wordt door
de gedelegeerden aan de nationale zendingsorganisaties aanbevolen een
„International Missionary Committee" te vormen. Een „Reference Committee" zal de lopende zaken moeten afhandelen12.
Het voorstel wordt in alle landen besproken en aanvaard13. In 1921 zenden de nationale organisaties hun afgevaardigden naar Amerika waar in
Lake Mohonk de eerste bijeenkomst van de „International Missionary
Committee" zal plaats vinden. Duitsland is dan niet vertegenwoordigd. Zolang de door de geallieerden bezette gebieden gesloten blijven voor Duitse
zendelingen zijn de Duitse zendingsgenootschappen niet bereid namens hen
vertegenwoordigers te laten deelnemen aan internationale zendingsconferenties14.
9

Cfr. „Minutes of the Continuation Committee in Lake Mohonk, 26lh September —
1st October 1912", p. 13. Verder is er een brief van J. Richter namens de Continentale
zendingsgenootschappen besproken. Daarin wordt voorgesteld de volgende wereldzendingsconferentie in 1920 in Duitsland te houden. De Canadezen doen een zelfde voorstel voor Toronto. Maar men is de mening toegedaan dat na Amerika en Engeland nu
de voorkeur aan Duitsland moet worden gegeven.
10
Cfr. W. R. Hogg, o.e., p. 182.
11
Het is dus niet een bijeenkomst van de „Continuation Committee" of de „Emergency Committee".
12
De constituties zijn gebaseerd op de resolutie van Edinburgh. De „Emergency
Committee" zal haar bevoegdheden aan deze commissie overdragen zodra zij door de
nationale zendingsorganisaties is ingesteld. Er zal een andere commissie worden ingesteld, die de eerste bijeenkomst van de Internationale Zendingsraad moet voorbereiden. De bijeenkomst zal in 1921 in Amerika moeten worden gehouden. Ook de „Continuation CommiUee" zal haar bevoegdheden overdragen aan de „International Missionary Committee" (Cfr. „Minutes of the International Missionary Meeting, Crans,
June 22th - 28th, 1920", pp. 14-18, passim).
13
Cfr. „Minutes of the International Missionary Council, Meeting in Lake Mohonk,
1921", p. 32.
" Cfr. W. R. Hogg, o.e., p. 203. Het besluit is genomen op een bijeenkomst van de
Duitse zendingsgenootschappen te Halle in 1922. Zie verder: „Duitschland en de Internationale Zendingsraad", in: Mededeelingen, 66 (1921), pp. 182-184, en C. W. van
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In Lake Mohonk wordt de naam van het nieuwe samenwerkingsorgaan
veranderd in „International Missionary Council" 15 . De raad krijgt geen bevoegdheden in kerkelijke en doctrinaire kwesties. De enige lichamen die gemachtigd zijn de zendingspolitiek te bepalen blijven de zendingsgenootschappen of de Kerken die zij vertegenwoordigen en de Kerken in de zendingsgebieden zelf. De raad moet een coördinerend en adviserend lichaam
blijven en het onderzoek van zendingsvraagstukken stimuleren. Bovendien
moet zij een wereldzendingsconferentie bijeen roepen, wanneer dat wenselijk is. Een „Committee of the Council" 10 zal tussen de bijeenkomsten van
de IMC voor haar optreden.
2. De voorbereidingen op Jerusalem
a. Plannen voor een nieuwe zendingsconferentie
Op de bijeenkomst van de IMC in Oxford (1923) dringen de Amerikanen
aan op een nieuwe wereldzendingsconferentie. Maar de raad is van mening
dat de tijd er dan nog niet rijp voor is17. De oorsprong van Jerusalem ligt
op de vergadering van de CIMC in Atlantic City (1925). Zij stelt voor de
IMC in oktober 1927 bijeen te roepen, die voor deze gelegenheid zal moeten worden uitgebreid met deskundigen en afgevaardigden uit de zendingsgebieden vanwege de grote internationale problemen, waarvoor de zending
zich gesteld ziet18. De nodige voorbereidingen zal men op de volgende vergadering in Rättvik (1926) treffen.
Op die bijeenkomst wordt door de secretaris naar voren gebracht, dat de
reacties op het plan een nieuwe wereldzendingsconferentie te houden in
Oost en West zeer positief zijn. Daarop wordt het besluit genomen de conferentie te laten plaats vinden van 21 maart tot 8 april 1928. Het zal een gewone vergadering van de IMC worden, uitgebreid met deskundigen en vertegenwoordigers van de zogeheten „ontvangende" landen. De helft van de
deelnemers zal moeten bestaan uit vertegenwoordigers van die landen. Het
totale aantal mag echter niet te groot worden19. Het moet mogelijk blijven
Boetzelaer van Dubbeldam, „De eerste samenkomst van de Internationale Zendingsraad te Lake Mohonk (New York) 30 Sept. - 6 Oct. 1921", in: Mededeelingen, 65
(1921), pp. 293-294.
15
Verder afgekort met I.M.C.
18
„Minutes of the International Missionary Council, Meeting in Lake Mohonk,
1921", pp. 32-34, passim. De commissie wordt verder aangeduid onder de afkorting
C.I.M.C.: „Committee of the International Missionary Council".
17
Cfr. „Minutes of the International Missionary Council, Meeting in Oxford, 1923",
p. 27.
18
Cfr. „Minutes of the Committee of the International Missionary Council, Meeting
in Atlantic City, 1925", p. 35.
19
M. Schlunk zal zich na de conferentie afvragen of er met een aantal van ongeveer
230 afgevaardigden een reeële vertegenwoordiging van de wereldkerk mogelijk is.
Daarbij komt dat men bij de keuze van de gedelegeerden rekening moet houden met
de beheersing van het Engels. Het Engels-Amerikaanse overwicht vindt volgens hem
ondermeer hierin zijn verklaring, wat nog wordt benadrukt door het feit dat de Conti-
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een echte werkvergadering te houden en tot vruchtbare besprekingen te
komen20.
b. Voorbereidende studies over „The Christian Life and Message in Relation
to Non-Christian Systems"21
Men is het er over eens dat de verhouding van de christelijke boodschap tot
de niet-christelijke systemen grote aandacht moet krijgen, naast de andere
zeer belangrijke onderwerpen voor de conferentie.
Over de gehele wereld worden studiegroepen gevormd om dit en de andere onderwerpen van de conferentie te bestuderen. De „inheemse" christenen hebben hierin een groot aandeel. De verslagen van de verschillende
groepen worden onder de andere studiegroepen en de gedelegeerden verspreid.
De IMC zelf heeft enkele deskundigen gevraagd voorbereidende studies
te schrijven. Deze zullen in gedrukte vorm aan de afgevaardigden naar Jerusalem worden toegezonden. Zij zijn bedoeld als informatie en zullen ter
goedkeuring aan de vergadering worden voorgelegd22.
nentalen niet bij de voorbereiding betrokken zijn geweest (cfr. M. Schlunk, „Kritische
Würdigung der Konferenz", in „Von den Hohe des ölberges", herausgegeben von M
Schlunk, Stuttgart, 1928, p. 203.
20
„Minutes of the Committee of the International Missionary Council, Meeting in
Rattvik, 1926", pp. 11-12, passim.
21
De andere onderwerpen, die men in Jerusalem heeft besproken, zijn:
a. „Religious Education";
b „The Younger and the Older Churches";
с „Missions and Race Conflict";
d „Missions and Industrialism";
e. „Missions and Rural Problems";
f „International Missionary Co-operation".
22
Cfr I M C , Jerusalem, 1928, Vol Ι, ρ 1. In een nota die de voorbereidende studies
voorafgaat staat verder dat er een voorstel is gedaan een zeer groot gedeelte van de in
Jerusalem beschikbare tijd te besteden aan de herziening van de voorstudies. Na de
conferentie kunnen ze in een herziene vorm worden uitgegeven en worden gebruikt
om tot een beter verstaan te komen van de vitale elementen in het Christendom en de
met-christelijke godsdiensten Zij kunnen ook een gids en een stimulans zijn voor ver
dere studie De volgende voorstudies zijn aan de gedelegeerden toegezonden:
a W Gairdner, „Christianity and Islam";
b. N Macnicol, „Christianity and Hinduism";
c. J Stuart, „Christianity and Confucianism";
d. D Lyon, „Religious Values in Confucianism";
e A. Reischauer, „Christianity and Northern Buddhism";
f. N. Saunders, „Christianity and Buddhism";
g. R Jones, „Christianity and Secular Civilization".
De plaats van de laatste studie in het geheel van de discussies zal nog ter sprake ko
men. Zij IS later aan de andere studies toegevoegd. Het voorstel daartoe is gedaan op
een bijeenkomst van de Engelse leden van de С I.M C. met J Mott „It was proposed
that another paper should be added to those already proposed on the different reli
gions. The title approved for this was Secular Civilization, dealing with the attempts to
find alternative spiritual foundation for the world to Christianity" („Note of a Meeting
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c. De bijeenkomst van de Continentale gedelegeerden in Cairo
De voorstudies roepen veel kritiek op met name vanuit Duitse zendingskringen, die daarin grotendeels worden gesteund door gedelegeerden uit Finland, Zweden en Nederland. Daardoor loopt de bijeenkomst van Jeruzalem
het gevaar niet tot een gemeenschappelijk standpunt te kunnen komen over
de wijze van benadering van de niet-christelijke systemen. J. Mott belegt
daarom voor de Europese gedelegeerden een bijeenkomst in Cairo, die enkele
dagen voorafgaand aan Jerusalem wordt gehouden. Men neemt er het besluit de kritiek die men heeft aan de CIMC voor te leggen in de vorm van
een mededeling23.
d. De bijeenkomst van de „International Missionary Council" te Jerusalem, 192*24
Nadat de vergadering is geopend komt eerst de procedure ter sprake. Elk
hoofdthema zal in de plenaire vergadering door een deskundige uit de afgevaardigden worden ingeleid25. Hierop volgen de discussies.
Degenen die daaraan willen deelnemen moeten zich opgeven aan de
voorzitter, die uit hen een keuze zal maken. Ieder krijgt zeven minuten toegewezen om te spreken. In de avonduren zullen lezingen worden gehouden,
die verschillende onderwerpen verder zullen uitdiepen.
Men hecht zeer grote waarde aan een uitvoerige uitwisseling van gedachten over de verhouding van het Christendom tot de niet-christelijke systemen. Daarom worden er voor dit onderwerp twee dagen uitgetrokken. De
discussie wordt ingeleid door R. Speer, en verloopt verder volgens het schema dat in Edinburgh is gebruikt. Een echt debat met reacties over en weer
is in de algemene vergadering niet goed mogelijk. Dat is wel mogelijk in de
groepsbesprekingen, die in de namiddag worden gehouden. De voorstudies
dienen daarbij als uitgangspunt. Een redactiecommissie in iedere groep stelt
een verslag van de discussie samen, dat niet aan de vergadering wordt voorgelegd maar wordt doorgegeven aan een commissie, die de resultaten van
of the British Members of the Committee of the I.M.C. with Dr. Mott, March 18th,
1927", W.C.C, archives). De voorstudies zijn aan de studiegroepen toegezonden. Hun
commentaar gaat naar de schrijvers van de stukken. Een herschrijving zal echter niet
meer mogelijk zijn. Het is de bedoeling op deze wijze Jerusalem voor te bereiden en
de interesse op het „thuisfront" te stimuleren (cfr. Brief van J. Oldham aan W. Paton,
May 31, 1927, W.C.C, archives).
23
Cfr. I.M.C, Jerusalem, 1928, Vol. I, p. 418. De bijeenkomst in Cairo heeft plaats
gevonden op 16 maart, 1928; cfr. H. Kraemer, „Bericht über die Versammlung der
kontinentalen Delegierten zur Diskussion des Verhältnisses der Religionen" (W.C.C.
archives), fol. 2.
24
„Minutes of the International Missionary Council, Meeting in Jerusalem, 1928",
passim.
25
Om tijd te besparen moeten alle correcties van onnauwkeurige en gebrekkige uitdrukkingen in de voorbereidende studies worden ingeleverd bij de secretaris van de
Raad, die ze zal bezien voor de uiteindelijke vormgeving van de voorstudies (cfr. „Minutes of the International Missionary Council, Meeting in Jerusalem, 1928", p. 24).
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de debatten moet samenbrengen in een gemeenschappelijke verklaring, wel
26
ke daarna aan de vergadering ter goedkeuring zal worden voorgelegd . De
gemeenschappelijke verklaring wordt opgesteld door Bisschop William
27
Temple en Robert Speer
De ontwerpverklaring over de „Christian Message" wordt door Bisschop
Temple aan de vergadering voorgelegd Voordat zij een dag later in stem
ming wordt gebracht, wordt het voorstel gedaan haar te aanvaarden in de
voorgelegde vorm met dien verstande dat de samenstellers de bewoording
verder mogen wijzigen mits daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan de al
gemene zin en doelstelling van het document 28 . Het voorstel wordt aange
nomen, waarna de plenaire vergadering vervolgens de ontwerpverklaring
met algemene stemmen aanvaardt

В THEOLOGIE DER GODSDIENSTEN IN DE PERIODE VAN VOORBEREIDING
DE CHRISTELIJKE BOODSCHAP EN DE NIET-CHRISTELIJKE GODSDIENSTEN

De zendingsconferentie te Jerusalem is slechts goed te begrijpen als zij
wordt bezien tegen de achtergrond van de periode, die er vanaf Edinburgh
aan vooraf is gegaan Binnen de zending hebben zich meningsverschillen af
getekend, die dringend een gemeenschappelijke bezinning vragen Het gaat
daarbij aan de ene kant om de christelijke boodschap zelf en de zending tot
de andere godsdiensten, die berust op de uniciteit van haar boodschap Aan
de andere kant wil men vasthouden aan de grote verworvenheid van Edin
burgh, waar men een positieve houding tegenover de met-christelijke reli
gies heeft aangenomen
Tijdens de voorbereidingen op Jerusalem beginnen zich reeds tegenstel
lingen af te tekenen, die vooral tot uitdrukking komen rondom de vraag of
de vergadering van de Internationale Zendingsraad een gemeenschappelijke
26

De , Committee of the Council ' besluit op een van haar zittingen op de conferen
tie een volledig verslag te publiceren van de conferentie en daarbij een afzonderlijk
deel uit te geven over elk van de bediscussieerde onderwerpen In de uitgave van
Ι M С , Jerusalem, Vol I, „The Christian Life and Message in Relation to Non-Chns
tian Systems
zullen worden opgenomen de voorstudies over de verschillende gods
diensten, herzien door de auteurs, de verklaringen van de groepen over de verschillen
de godsdiensten en een of twee studies over de verhouding tussen het Christendom en
de met-christelijke godsdiensten om de studies, die aan de vergadering zijn voorgelegd en
die vanuit een bepaald standpunt zijn geschreven, aan te vullen (cfr „Minutes of the
International Missionary Council, Meeting in Jerusalem, 1928", pp 63-64, I M C , Je
rusalem, 1928, Vol Ι, ρ 1) De vergadering te Jerusalem bezit geen wetgevende be
voegdheid De verklaringen van de conferentie ontlenen hun kracht en gezag aan de
waarde van datgene wat zij hebben te zeggen (cfr „The World Mission of Christianity",
London - New York, ζ j , ρ 3)
>7
Cfr W R Hogg, о с , ρ 248 Bisschop W Temple heeft er de laatste hand aan
gelegd
28
Cfr , Minutes of the International Missionary Council, Meeting in Jerusalem,
1928", ρ 34
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verklaring over het wezen van de christelijke boodschap moet uitgeven. De
noodzaak daarvan is met name door de Continentale delegaties naar voren
gebracht.
/. Groeiende probleemstelling
De C.I.M.C. is in Rättvik begonnen met de voorbereidingen op Jerusalem.
Zij neemt het besluit de verhouding tussen het Christendom en andere
godsdiensten op internationaal niveau te bestuderen.
'The Committee, having reviewed the tasks confronting the Christian
Churches, agreed that the time had come for a world-wide enquiry into the
relation of the Christian message to non-Christian systems of thought and
life, and lines for a considered international study of the subject were
proposed'29.
De I.M.C. zendt in februari 1927 een officiële brief aan de gedelegeerden
naar de zendingsconferentie, waarin hen ondermeer de volgende twee vragen worden voorgelegd:
'(1) In the countries where the minds of men have been moulded by other
faiths than Christianity, what are the sources from which chiefly they draw
strength and comfort?
(2) In what ways the Christian revelation deepen, enrich and supplement
(sic) the insights given by other faiths? What contribution has it to make
which they do not have? What are the distinctive values of the revelation of
God in Christ in contrast with other systems of thought and life?'30.
29

M. Schlunk, „An International Meeting at Ràttvik, Sweden", in: I R.M., 15 (1926),
p. 733; cfr. „Minutes of the Committee of the International Missionary Council, Meeting in Rättvik, 1926", pp. 9 en 21. Op deze vergadering is verder de suggestie naar voren gekomen het artikel van H. Frick, „Is A Conviction of the Superiority of His Message Essential to the Missionary?", in: I.R.M., 15 (1926), pp. 625-648, als leidraad te
laten fungeren bij de bestudering van de christelijke boodschap in verhouding tot de
niet-christehjkc godsdiensten. De suggestie heeft in de verdere voorbereidingen geen
concrete gestalte gevonden.
•10 „The Jerusalem Meeting of the I.M.C", printed statement, February, 1927 (W.C.C.
archives). Aangehaald uit: G. Vallée, „Un débat oecuménique sur la rencontre interreligieuse, De Tambaram à Uppsala (1938-1968)", Inaugural Dissertation, Münster,
1970, p. 15. Ondanks een verzoek van de „Committee of Reference and Council" de
bewoording van de vragen nieuw te bewerken, „and of restating the same in a form
which is not open to the possibility of an inference that the „supreme value" of the
Christian faith in relation to non-Christian systems concerns elements in the former
which are comparative and supplementary and therefore not vital and radical in their
nature", in een brief van A. L. Warnshuis aan J. H. Oldham, d.d. 16 februari 1927,
(W.C.C, archives) is de algemene tendens van de vragen tijdens de voorbereiding op Jerusalem blijven bestaan. Dit blijkt uit een Memorandum van J. H. Oldham van oktober, 1927 (W.C.C, archives), waarin wordt geschreven: „We want to ask what Christianity has to offer which deepens, enriches and perfects such spiritual insights as men
have found in other faiths and what it is able to offer that these other religions lack".
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Daarbij wordt erop gewezen, dat de zending valt of staat met de christelijke
overtuiging dat de openbaring van God in Christus uniek is en de hoogste
waarde bezit. Onzekerheid over de betekenis van Christus ondermijnt de
hele zending.
Maar volgens J. H. Oldham gaat het er in Jerusalem niet om te definiëren wat het Christendom is. De discussiegroepen die de conferentie voorbereiden in de verschillende landen moeten zich daarvan onthouden. Dat behoort tot het terrein van „Faith and Order". De groepen moeten de contrasten tussen het Christendom en de niet-christelijke systemen naar voren
brengen in het geloof daardoor de uniciteit en transcendentie van de christelijke openbaring duidelijker te maken. Het is niet nodig te proberen een
exacte theologische formulering en definitie van de christelijke boodschap
op te stellen31. Daarmee raakt men verwikkeld in theologische controversen,
wat moet worden vermeden. Het gaat J. H. Oldham om de interpretatie van
de andere godsdiensten. In een brief aan M. Schlunk zegt hij:
'What we propose to ask ourselves, not in terms of theological formulation
or definition but in terms of the interpretation of spiritual experience, is,
first, what men live upon and rely upon for support in the non-Christian
systems and secondly, what Christianity has to offer in enrichment of, and
addition to, the insights and help which they obtain from their own religious
systems. We are thus not raising a discussion as to what is and is not important in Christianity, but are inviting the co-operation of Christians,
whatever their individual views may be, in a common effort to discover in
what respects the Christian faith transcends the best what other religious
systems can offer'32.
al
J. H. Oldham, secretaris van de I.M.C., in een schrijven van 7 februari, 1927, aangeduid met „private", p. 2 (W.C.C, archives).
W. Paton is eenzelfde mening toegedaan. In een discussie van Engelse theologen ter
voorbereiding op Jerusalem brengt hij naar voren, dat er op de zendingsconferentie
een verklaring over de christelijke boodschap moet worden uitgegeven. Hij besluit echter met te zeggen: „The I.M.C. is precluded from creed-making" („Rough Notes of
Meeting of British Group on the Christian Message, January 4-6, 1928", W.C.C.
archives, p. 54).
" Brief van J. H. Oldham aan M. Schlunck, d.d. 10 februari, 1927 (W.C.C, archives).
Het antwoord van M. Schlunk aan J. H. Oldham in een brief van 14 februari 1927
(W.C.C, archives) gaat hier niet direct op in. Hij brengt naar voren dat „The Christian
Life and Message in Relation to Non-Christian Systems" een brandend probleem is,
waarop hij in zijn „Weltreligionen und das Christentum" een antwoord heeft willen
geven door na te gaan, „worin die Überlegenheit des Christentums über die nichtchristlichen Religionen besteht". Verder verwijst hij nog naar de zeer goede bijdrage
van J. Richter en H. Frick in het geheel van de discussie. Een verdere aanwijzing
daarvoor dat Jerusalem zich volgens de organisatoren van de conferentie zal gaan bezig houden met de christelijke boodschap voorzover ze in verhouding staat tot de nietchristelijke godsdiensten wordt gegeven in een brief van W. D. Mackenzie aan A. L.
Warnshuis, d.d. 16 januari, 1928 (W.C.C, archives). Sprekend over zijn rapport (zie
voetnoot 61) zegt W. D. Mackenzie: „I have always in view the Jerusalem Council
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De oorspronkelijke teksten zelf moeten hier tot hun recht komen, omdat zij
blijk geven van een groot verschil van mening over de taak van de zendingsconferentie van Jerusalem. De Duitse zendingsorganisaties staan erop dat
de bijeenkomst zich wel duidelijk uitspreekt over de christelijke boodschap.
„Wenn wir als eine Vereinigung von Missionsgesellschaften uns nicht darüber aussprechen dürften, auf welchem Fundament unsere Arbeit liegt,
dann wäre ja jede Verhandlung unmöglich, und ich könnte in dem, was in
Jerusalem geplant ist, in der Tat nichts anderes sehen, als was der Deutsche
Evangelische Missions-Ausschuss vorschlägt, nur dass wir das über die
christliche Botschaft zu sagende positiv an den Anfang stellen, während
es in Jerusalem gleichsam nur als Anhang und im Gegensatz zu den nichtchristlichen Religionen zur Sprache kommt"33.
Men krijgt de indruk dat het verlangen van de Duitse zendingsgenootschappen niet zover afstaat van datgene wat men in de Angelsaksische zendingskringen wil. Beide zijn het erover eens dat het niet de taak van de
I.M.C. is een geloofsbelijdenis op te stellen. Maar ook voelen beide behoefte
getuigenis af te leggen van hun onwrikbaar geloof in Jezus Christus en de
christelijke boodschap. Dit wordt duidelijk uit de verslagen van de studiegroepen.
De „New York Study Group"34 wil het grootste gedeelte van haar aanand its constitution, and Dr. Mott's assurance that the discussion of this subject will
be conducted systimatically for five or six of its morning sessions. This implies that in
the minds of the organizers of the Council the question of the contents of Christianity
as it is being delivered to the whole world should be thoroughly considered". En verder: „The animating fact for my mind is this — that the entire Protestant world from
the sending and the receiving nations will be at this Council considering what Christianity as a whole is, and that not merely as a problem interior to itself (as at Lausanne) but in its immediate and urgent bearing upon the whole of humanity".
« Brief van M. Schlunk aan J. H. Oldham, d.d. 9 juni, 1927 (W.C.C, archives). M.
Schlunk is het niet eens met J. H. Oldham, dat het opstellen van een dergelijke boodschap in zou gaan tegen de statuten van de Internationale Zendingsraad. „Indem wir
das tun, stellen wir kein Glaubensbekenntnis auf, greifen hier auch nicht in die innere
Verfassung unserer Missionsgesellschaften ein, sondern stellen nur sachlich und wissenschaftlich fest, welche Botschaft den ersten Jüngern aufgetragen ist und welche
Form diese Botschaft etwa bei Paulus oder bei Johannes angenommen hat". Dit is de
bedoeling van de Duitse zendingsorganisaties, wanneer zij in oktober van dat jaar op
een „Missionswoche" in Herrnhut gaan spreken over „Unsere Botschaft nach dem
Neuen Testament". Iets dergelijks moet volgens hen ook in Jerusalem gebeuren. Indien met deze wens geen rekening wordt gehouden wordt de deelname van de Duitse
delegatie aan de conferentie onzeker.
In een brief van J. H. Oldham aan M. Schlunk, d.d. 14 juni 1927, wordt voorgesteld
de hele kwestie op het eind van het jaar te bespreken, wanneer J. H. Oldham de
„Missionswoche" zal bijwonen. „We shall be better able to secure agreement in British
and American missionary circles after we have had the opportunity of considering the
whole question fully with you in September".
34
Zij komt op 21 juni, 1927, in New York bijeen. Aanwezig zijn: Dr. Robert E. Speer
(Chairman), Professor Oscar Buck, Mr. Galen, M. Fisher, Miss Margaret Burton, Dr.
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dacht besteden aan de boodschap van Jerusalem. Zij wil komen tot een verklaring, waarin gebaseerd op het Nieuwe Testament en op persoonlijke ervaringen van christenen, „Convictions Regarding Jesus Christ and the
Christian Message" 35 worden weergegeven. Het thema van de christelijke
boodschap wordt door haar gezien als in direct verband staande met de discussie over de verhouding van de boodschap van het Christendom tot de
niet-christelijke systemen. Zij wil een antwoord geven op de vraag of het
Christendom op unieke wijze een zendingsgodsdienst is36. Maar
'it was agreed that it is not for us here to attempt to make the apologetic
for Christianity in answer to the non-Christian religions'37.
Het beste is dat iedere studiegroep haar eigen overtuiging geeft uit de totaliteit waarvan in Jerusalem mogelijk kan worden geprobeerd te vinden wat
de wezenlijke boodschap van het Christendom aan de wereld is38.
W. I. Chamberlain, Dr. F. H. Knubel, Dr. F. M. North, and the Secretaries Miss
Strong, Mr. L. B. Moss, Mr. M. T. Stauffer, and Mr. A. L. Warnshuis („Memoranda
of New York Study Group", W.C.C, archives). Het memorandum is opgesteld door
A. L. Warnshuis en gedateerd op 24 juni, 1927.
35
„Memoranda of New York Study Group", W.C.C, archives, p. 1. Dr. Mckenzie
heeft volgens het memorandum in deze geest een verklaring opgesteld, die met aandacht is ontvangen. De groep verzoekt echter R. Speer een verklaring namens haar op
te stellen, die zich concentreert rondom de persoon en het werk van Jezus Christus (p.
3). Zie hierover ook een brief van A. L. Warnshuis aan W. Paton, d.d. 22 juni, 1927
(W.C.C, archives). Men heeft R. Speer daarvoor een verklaring van Mckenzie en een
uit Japan van ongeveer vijftien jaar geleden ter hand gesteld, met het verzoek een rapport samen te stellen „which will endeavour to express our convictions regarding
Jesus Christ and the Christian Message in Relation to Non-Christian Faiths".
38
Cfr. ibid., p. 2.
" Brief van A. L. Warnshuis aan W. Paton, d.d. 23 december, 1927 (W.C.C, archives).
De brief is een begeleidend schrijven bij de „Papers for Discussion by the Group
Meeting in the Gramatan Hotel, New York, January 20-21, In Preparation for the Jerusalem Meeting of the International Missionary Council" (W.C.C, archives). De bedoelde rapporten zijn: R. M. Jones, „Our Christian Task in a Materialistic World";
„Statement prepared by Dr. G. A. Johnston Ross"; W. A. Brown, „Christianity and
Secular Civilization, What to Do About It"; W. D. Mackenzie, „The Christian Life
and Message in Relation to Other Ways of Life and Thought" (alien in W.C.C, archives).
S9
Reeds eerder heeft A. L. Warnshuis hierover gesproken met W. Paton in een brief,
d.d. 12 oktober, 1927 (W.C.C, archives). Hij zegt daarin dat conservatieve collega's erop zullen staan, dat er in verband met de discussies over de verhouding van de christelijke boodschap tot de niet-christelijke godsdiensten een of andere verklaring zal
worden opgesteld door de conferentie van Jerusalem. Binnen de „Committee of Reference and Council" is het verlangen hiernaar reeds naar voren gekomen bij de voorbereiding van het programma van Jerusalem. Nu het onderwerp van „The Christian Life
and Message in Relation to Non-Christian Systems" in Rältvik op het programma is
gezet, moet een positieve verklaring daarover worden voorbereid. H. L. Warnshuis
hoopt, dat men in Jerusalem een dergelijke verklaring kan opstellen, „which would
clarify the thinking of a lot of people about our missionary duty and the message we
have to bring to people which would result in a great forward movement. We have
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Dat ook een Engelse studiegroep in deze richting heeft gedacht, blijkt uit
het verslag van een vergadering, waarop is gesproken over
'the formulation of a constructive statement on the Christian faith and the
case for evangelism in relation to non-Christian systems of thought and
39
life' .
Zij doet dit voor het geval in Jerusalem zal worden besloten daarover een
constructieve uitspraak te doen.
2. Studiegroepen over de christelijke boodschap in verhouding tot de andere
godsdiensten
Uit de probleemstelling is gebleken dat men in het onderwerp van „The
Christian Message in Relation to Non-Chnstian Systems" drie aspecten kan
onderscheiden. De studie van de andere godsdiensten wordt gedaan in de
boven reeds vermelde voorstudies. Zij houden zich ook gedeeltelijk bezig
met de verhouding tussen het Christendom en die religies, waarover in de
vraagstelling door de I.M.C. wordt gesproken. Het meest moeilijk blijkt de
vraag of en h o ; men zich in Jerusalem over de christelijke boodschap moet
uitspreken.
a „Norsk Missionsraad"
Wat de houding van de Duitse zendingsorganisaties in de hele discussie
over het hoofdthema van Jerusalem is geweest, zal later nog ter sprake ko
men, wanneer wordt gesproken over de bijeenkomst van de Continentale
gedelegeerden in Cairo en hun bijdrage op de conferentie zelf zal worden
bekeken. Dan zullen de met-Duitse afgevaardigden minder duidelijk naar
voren komen en daarom krijgen hun opvattingen hier afzonderlijke aan
dacht.
De „Norsk Missionsraad" heeft J. Brandtzaeg gevraagd een rapport sa
men te stellen over de christelijke boodschap in verhouding tot de andere

said that if we could come to some understanding of what the missionary message was it
would clear away a lot of our difficulties in home base promotion" De conferentie
van „Faith and Order" in Lausanne (1927) is er in geslaagd en ook de „New York
Study Group" maakt volgens A L Warnshuis duidelijk dat er ondanks verschillen
overeenstemming over een verklaring mogelijk is Men moet voorkomen dat in Jerusa
lem hetzelfde gebeurd als op de vergadering van de I M С in Oxford (1923), waar op
het allerlaatste moment onder uiterste druk een rapport is samengesteld moeten wor
den over de „doctrinal differences"
39
„Notes on the Meeting of a Group to Consider the Papers on the Christian Mes
sage Presented to the Jerusalem Meeting of the International Missionary Council"
(W С С archives), ρ 1 Aanwezig zijn de Bisschop van Manchester (in the chair),
Canon Streeter, Prof H R Mackintosh, Principal Selbie, Canon Quick, the Rev L W
Crensted, Rev E W Thompson, Mr R H Tawney, Rev G. E Philips, Rev F A
Cockin, Rev J С Dobson, Rev W Paton (Secretary)
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godsdiensten . Daarin wordt naar voren gebracht, dat het een goddelijke
opdracht is in de niet-christelijke landen het antwoord van de Bijbel op de
nood van de mens te verkondigen. Het antwoord is verlossing, een nieuw en
eeuwig leven tegenover de zonde die dood betekent. De zending kan haar
opdracht vervullen als ze de andere godsdiensten kent, waarbij zij moet on
derscheiden tussen datgene wat wel en niet wezenlijk is.
Wezenlijk is het algemeen menselijke, wat goed of kwaad is. Het laatste
heet zonde, aangeboren zonde en zondige natuur. Dat is de mens zozeer ei
gen dat zelfs het goede in hem daarvan is doordrongen.
'But here the split comes in, a split fraught with fatal consequences. The
missionary who is a consistent evolutionist — how can he look at sin or
speak of sin in the biblical sense of that word? I think I am amply justified
in saying that only by being inconsistent can he think of sin as SIN — and
speak and act from such an assumption' 41 .
De zendeling, die evolutionistisch denkt, mist daarmee de kennis van een
wezenlijk gegeven van de niet-christelijke grond, waarin hij het zaad van het
leven wil zaaien. Hij zal de niet-christenen willen verheffen op een hoger ni
veau, in de zin van het „Social Gospel". De christenen die anders denken
zullen aan hen de verlossing verkondigen. Natuurlijk worden er in de andere
godsdiensten ook lichtstralen gevonden, waarop bij het brengen van de ver
lossing kan worden aangesloten. Maar dit mag beslist niet betekenen dat het
natuurlijke de „stepping-stone" is naar de geopenbaarde godsdienst. De
enig mogelijke overgang van een niet-christelijke godsdienst naar het levende
Christendom wordt voltrokken door te breken met het verleden 42 .
In een tijd waar men neigt tot syncretisme moet de zending er zeker van
zijn een boodschap te hebben 43 . Wezenlijk voor het Christendom is Christus
zelf, de ene en enige Verlosser van de zondige mensheid. Hij is niet alleen
superieur 44 maar ook souverein, aan wie niemand gelijk is. Christus als
Verlosser verkondigen is de belangrijkste opgave van de zending.
'I have said it once and I repeat it: we are on the mission field in order
to be the God-sent instruments by which God Himself shall give new life
40

Cfr. J. Brandtzaeg, „The Christian Life and Message in Relation to Non-Christian
Systems" (W.C.C, archives), p. 1. De schrijver is aanwezig geweest op de wereldzendingsconferentie te Edinburgh (1910), en op de bijeenkomst van de I.M.C. in Oxford
(1923).
41
J. Brandtzaeg, a.c, p. 5.
« Cfr. ibid., p. 6.
43
Cfr. ibid., p. 7. Hier is de schrijver het eens met Α. Κ. Reischauer waar deze in een
artikel in de I.R.M. (cfr. Hfdstuk II, voetnoot 270) zegt dat de zending er zeker van
moet zijn werkelijk een boodschap te hebben.
44
Cfr. ibid., p. 7: „Superiority may mean something like the topmost in a graded scale,
where the difference is not a difference as to inherent qualities and in the essence
of the being, but a difference concerning the quantitative degree of perfection".
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unto salvation to sinridden, perishing souls. Nothing short of this can effectually meet the needs we are sent to alleviate. Nothing short of this can satisfy
our Master who Himself went into the wilderness to seek and save the one
lost sheep'45.
Verlossing betekent nieuw leven dat alleen door het Woord van God wordt
gegeven. Hij is op het kruis in plaats van de mens voor diens zonde gestorven.
b. „Swedish Missionary Council"
Het werk van de zendelingen is alleen te rechtvaardigen wanneer zij een gave hebben aan te bieden, die de niet-christelijke landen missen. Een vergelijking van individuele elementen van de verschillende godsdiensten zal de
eigen waarde van het Christendom niet aan het licht brengen. Een quantitatieve vergelijking kan slechts over „meer", „hoger" en „beter" spreken,
waardoor een relativering optreedt. Het moet gaan om een qualitatieve verhouding, waarbij aandacht wordt gegeven aan de centrale godsdienstige
waarde van het Christendom, die is gelegen in de nieuwe verhouding tot
God door Christus en die gekruisigd46.
Het wezen van alle godsdienst is hierin gelegen, dat (a) godsdienst wezenlijk een openbaring en ervaring van het eeuwige is, (b) waardoor een herwaardering van alle waarden, ontleend aan deze wereld, tot stand komt en
een gevoel van zondigheid ontstaat; (c) dat hij aanzet tot het opheffen van
de ervaren spanning tussen de Heilige Ene en de zondaar, wat uiteindelijk
alleen door God zelf kan gebeuren, (d) Op deze wijze brengt de godsdienst
een levende eenheid tussen het eeuwige en de mens tot stand en ontvangt de
mens goddelijk leven47. Indien men wil nagaan hoe het Christendom in deze wezenlijke punten onderscheiden is van de andere godsdiensten, dan
moet men ervan uitgaan dat zijn wezen gelegen is in de persoon van Jezus
Christus, (a) In Hem ontvangt de christen zijn openbaring en ervaring van
de Eeuwige. Buiten Hem zijn er slechts „footprints" van God, waarin Deze
zich ook heeft geopenbaard, waardoor een bepaalde voorstelling van Hem
mogelijk is. (b) De christen heeft zijn ervaring van zondigheid door Jezus.
Hij betekent de herwaardering van alle waarden, (c) Hij heeft het conflict
« Cfr. ibid., p. 9.
46
Cfr. „Memorandum for the Conference of the International Missionary Council,
to be Held in Jerusalem, 1928, Presented by the Swedish Missionary Council" (W.C.C.
archives), p. 2.
Het is hier de beste gelegenheid er op te wijzen, dat kennelijk niet alle verslagen van
de groepsdiscussies aan de gedelegeerden in Jerusalem bekend zijn geweest. Volgens
R. Speer, in: „I.M.C., Jerusalem, 1928", p. 341, hebben de deelnemers aan de bijeenkomst copieën ontvangen van de niet gepubliceerde bijdragen van groepen uit Amerika, Engeland en het Europese continent, van de „Swedish Missionary Council" en van
de „National Christian Council of Japan". Daarnaast is er ook nog een studie van P.
Chenchiah verspreid op de conferentie.
47
Cfr. ibid., pp. 2-10, passim.
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tussen de Eeuwige en de menselijke onwaardigheid opgeheven, (d) in Hem
ook is een eenheid tussen God en mens mogelijk. Jezus Christus heeft God,
de Vader Zelf laten zien, die liefde is en de zondaar vergeeft48. De christen
heeft ervaren schuldig te staan en vraagt om vergeving en verzoening.
'In his relation to God, man is always the needy one and the one who re
ceives. God is the one who gives. Therefore Christianity is the realization of
reconciliation and has for its centre the cross of Christ. 'God was in Christ,
reconciling the world unto himself' ' 4 9 .
Hierin is het wezenlijke onderscheid van het Christendom met alle gods
dienst gelegen. Dit is wat de andere godsdiensten missen. Dit is de gave die
de zending heeft aan te bieden, waaraan zij haar bestaansrecht ontleent.
с Een studiegroep in Engeland
Op verzoek van W. Paton heeft de groep zich bezig gehouden met een be
studering en eventuele correctie van de voorstudies, en met de formulering
van een verklaring over het christelijke geloof in zijn verhouding tot de
andere godsdiensten.
Naar aanleiding van de voorstudies, die verderop ter sprake zullen ko
men, wordt opgemerkt, dat het noodzakelijk is de hoge geestelijke waarde
van het Christendom duidelijker aan te geven, dan daarin is gebeurd. Het
Christendom zelf krijgt in de studies onvoldoende aandacht. Juist in een
vergelijking met de niet-christelijke godsdiensten is dat nodig. Maar dan is
het van primair belang zekerheid te hebben over de christelijke boodschap.
'It was felt that fundamentally the apologetic for missions is an apologetic
for Christianity, and that hesitations about missionary work are really
hesitations regarding the validity and finality of the Christian Message' 50 .
48

Cfr. ibid., pp. 10-16.
« Ibid., p. 18.
„Notes on the Meeting of a Group to Consider the Papers on the Christian Mes
sage Presented to the Jerusalem Meeting of the International Missionary Council"
(W.C.C, archives), p. 3.
Ter bevestiging van de standpunten van dit verslag, waarvan hier vooraf gebruik zal
worden gemaakt omdat het dit stuk is dat in Jerusalem heeft gecirculeerd, zal daar
naast in de voetnoten worden verwezen naar de „Rough Notes of Meeting of British
Group on the Christian Message, January 4-6, 1928" (W.C.C, archives).
Het is opvallend, dat volgens de „Rough Notes" Maclagan en Farquhar aan het ge
sprek hebben deelgenomen, maar in het definitieve verslag hun namen niet terugko
men. Zie voetnoot 39 voor de leden van de groep volgens het eindverslag.
In de „Rough Notes" zegt Farquhar: „The papers should state more clearly the
high spiritual value of Christianity" (p. 2). Slreeter meent, dat een studie over het
Christendom aan de voorstudies moet worden toegevoegd (p. 3). „We need a new doc
trine of revelation to combat the present vagueness", stelt Quick (p. 18).
Onder bijval van Mackintosh vraagt Cockin zich af: „Is this the only method of
presenting the uniqueness of Christianity or is there not some other method not at all
dependent on comparative religion. We want some demonstration of the truth and
uniqueness of Christianity without dependence on other religions" (pp. 19-20; cfr.
Phillips, p. 77).
Toch blijft het ondanks al deze bezwaren noodzakelijk een vergelijking tussen het
50
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Men vraagt zich hiervan uitgaande af, in hoeverre het Christendom uniek is
en in hoeverre een van de vele religies. Het antwoord hierop kan niet zijn,
dat het Christendom verder is gegaan op dezelfde weg als de andere gods
diensten. Het is fundamenteel fout te stellen, dat het Christendom alleen
maar beter is Het Christendom is door het feit van de incarnatie en de ver
zoening, door de openbaring van God in Jezus Christus onderscheiden van
de andere In de „gegevenheid" van Gods openbaring m Jezus Christus ligt
dan juist zowel de uniciteit als de universaliteit van het Christendom opge
sloten 51 Men verzet zich in de groep tegen de gedachte, dat de godsdien
sten slechts verschillende rationalisaties zijn van een gemeenschappelijke er
varing, die op het niveau van de mystiek identiek is Door de natuur van
zijn openbaring is het Christendom onderscheiden
Bij het geven van suggesties voor het opstellen van een verklaring van de
christelijke boodschap komen de zojuist gegeven gedachten terug De predi
king van de zending berust niet op de overtuiging beter te zijn, maar op het
geloof dat God zich in Christus heeft geopenbaard In deze gegevenheid ligt
de absolute universaliteit en uniciteit van Christus en het Christendom Het
is belangrijk aan de objectiviteit van de Waarheid vast te houden 5 2
Christendom en de andere godsdiensten te maken (Bisschop van Manchester, W Tem
ple, ρ 2, Paton, ρ 20)
51
Cfr „Notes on the Meeting of a Group to Consider the Papers on the Christian
Message Presented to the Jerusalem Meeting of the International Missionary Coun
cil", pp 3 4 „It was thought that the line of presentation should be not that all reli
gions are going on the same road, but Christianity has got further than the rest, rather
that Christianity has had something different given to it, namely, the facts of Incarna
tion, the Atonement, etc It may appear more generous to say „we have arrived
further than the Hindu along the road by which he is travelling", but it is not really
more generous or more easy to commend than the view that Christianity conveys the
revelation which God Himself has given, so that it is no merit of ours that the revela
tion by God of Himself, and nothing else matters but this"
De vraag naar de uniciteit en universaliteit van het Christendom heeft een grote rol
gespeeld in het gehele gesprek van de Britse groep (cfr Bisschop van Manchester, pp
17 en 55, cfr Paton pp 54 en 59, die vooral vraagt naar de universaliteit van het
Christendom)
Dat het Christendom niet op een lijn staat of beter is, dan de andere godsdiensten
wordt in de discussie door verschillende sprekers naar voren gebracht (cfr Cave, pp
20 21 en 54, cfr Bisschop van Manchester, pp 21 en 54, tfr Paton, pp 21-22 cfr
Mackintosch, pp 58 en 59, die het met Cave (ρ 60) eens is, dat Jezus Christus het we
zen van het Christendom is, wat eveneens door Thompson (p 62) naar voren wordt
gebracht)
Deze laatste gedachte en het samengaan van de uniciteit en universaliteit van het
Christendom in Hem wordt voor de conferentie ook elders nog door W Paton naar
voren gebracht Zie daarvoor, W Paton, „The Case for Christian Missions", II,
W С С archives, pp 1-5, passim Het artikel is begeleid gegaan van een brief aan Miss
Buxton, d d llth July, 1928 en kennelijk bestemd voor publicatie m „St Martins
Review"
52
Cfr „Notes on the Meeting of a Group to Consider the Papers on the Christian
Message Presented to the Jerusalem Meeting of the International Missionary Coun
cil", pp 13-14
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Aan het verslag van de bijeenkomst zijn drie stukken toegevoegd die afzonderlijk besproken moeten worden, omdat daarin persoonlijke opvattingen naar voren zijn gebracht, die ook als zodanig aan de conferentie te Jerusalem zijn aangeboden. In de twee bijdragen van E. Bevan en J. Macmurray wordt gewezen op het verschil tussen het Christendom en de andere
godsdiensten. E. Bevan zegt dat er aan de ene kant de tendens bestaat het
Christendom in India te verkondigen door het zoveel mogelijk gelijk te maken aan het Hindoeïsme, terwijl het aan de andere kant juist die elementen
in het Christendom zijn, welke onderscheiden zijn van het Hindoeïsme, die
India het meest nodig heeft. India zal een pijnlijk offer moeten brengen
wanneer het intreedt in het Christendom, wanneer het erkent dat de verlossing komt van de Hebreeuwse Jezus, de hoogste Heer. De zending moet de
elders bestaande geestelijke waarden erkennen, maar het blijft een vraag of
zij een hulp zijn om tot Christus te komen. Sommigen zullen de vraag bevestigend, anderen ontkennend beantwoorden53.
J. Macmurray ziet de voorstudies als een poging in de andere godsdiensten aanknopingspunten te geven voor de christelijke leer en als een aanwijzing in welke richting het Christendom hen kan aanvullen en verbeteren.
Het is een zendingsmethode die de andere niet langer als onjuist veroordeelt, maar in hen onvolmaakte lichten erkent of een in het duister tasten
naar de waarheid, zoals die in Christus aanwezig is. Misschien is de methode juist, maar J. Macmurray heeft er zijn eigen radicale twijfel en aarzeling
over. Het is methodisch zwak het Christendom met de niet-christelijke
godsdiensten te vergelijken op basis van datgene wat beide gemeenschappelijk hebben.
'The essential question is to discover what Christianity has to give to the
world that no other religion can give — in any degree. The difference has
to be one of kind. Unless Christianity is essentially and radically different
from other religions; unless there is some sense in which it is just right and
they are just wrong; then there isn't much to be said for the missionary
drive'54.
53

Cfr. E. Bevan, „Notes on Hinduism as Compared with Christianity, Dr. Macnicol's
Paper and Dr. Saunder's Paper", W.C.C, archives, fol. 7-8; cfr. E. Bevan, in: R. E.
Speer, „What Is the Value of the Religious Values of the Non-Christian Religions?",
in: I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol I, pp. 436-437. E. Bevan is van mening, dat de verdeling tussen de godsdiensten niet gelegen is tussen het Oosten en het Westen, maar tussen de Hebreeuwse godsdiensten en de Grieks-Indiase religies. Er liggen in de studies
van genoemde schrijvers weinig of geen verwijzingen naar de Hebreeuwse grondslagen
waarop Christus heeft voortgebouwd. Zonder dat is de werkelijke betekenis van Christus echter niet duidelijk te maken. „It stands as a strange truth that salvation is of the
Jews" (fol. 1).
54
Cfr. „Notes on the Meeting of a Group to Consider the Papers on the Christian
Message Presented to the Jerusalem Meeting of the International Missionary Council"
(W.C.C, archives), Appendix I, p. 1. Het appendix is een uittreksel uit de brief van J.
Macmurray aan W. Paton, d.d. 3 januari, 1928, die ook in de W.C.C, archives is te
vinden. R. E. Speer haalt enkele stukken uit de brief aan in zijn onder de vorige voet-
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Tenslotte moet nog worden gewezen op een door W. Temple, de bisschop
van Manchester, opgestelde verklaring waarin in algemene lijnen wordt
aangegeven hoe men zich over de christelijke boodschap kan uitspreken.
Hier kan slechts worden opgemerkt wat volgens hem voor de christen de
kern van het Evangelie is.
'Those who proclaimed the Gospel found its heart in the sense that in
Jesus Christ God has disclosed Himself; that God is known in Jesus Christ
is the very centre of the Gospel' 55 .
In Christus openbaart de Vader zich als iemand die vergeving schenkt,
waardoor gemeenschap met Hem mogelijk is. Degene die daarin gelooft zal
worden verlost.
d. „New York Study Group"
Op basis van een rapport van R. M. Jones over „Our Christian Task in a
Materialistic World" wordt gediscussieerd over de christelijke boodschap
en de niet-christelijke godsdiensten56. R. M. Jones stelt dat het Christendom wordt geconfronteerd met een „secular world", waarin het zijn boodschap moet blijven verkondigen. Zijn houding met betrekking tot een verklaring over de christelijke boodschap en de andere godsdiensten wordt
daardoor bepaald en heeft grote invloed uitgeoefend op de studiegroep van
New York. Hij verwijt het Christendom en de zending de eigenlijke kem
van haar boodschap geweld te hebben aangedaan.
'We must for one thing, as interpreters of Christ, be forever done with
gunboat Christianity and with aeroplane-bombing Christianity, and with
poison-gas Christianity'57.
noot vermelde artikel, op pp. 437-439. Hier wordt telkens naar het appendix in het
verslag van de Engelse studiegroep verwezen.
55
„Notes on the Meeting of a Group to Consider the Papers on the Christian Message Presented to the Jerusalem Meeting of the International Missionary Council"
(W.C.C, archives), p. 14.
511
Cfr. brief van A. L. Wamshuis aan W. Paton, d.d. 23 december, 1927 (W.C.C, archives).
Wanneer in dit hoofdstuk en daarna wordt gesproken over secularisme, dan is dat
slechts een vertaling van het Engelse woord „secularism". Het is niet de bedoeling het
te plaatsen tegenover „secularisatie". Binnen het kader van dit onderzoek is het niet
mogelijk verder in te gaan op het debat over het „secularism" en de „secular world",
zoals zich dat in Jerusalem en daarna heeft voltrokken. Voor een overzicht hiervan
wordt men verwezen naar, D. M. Gill, „The Secularization Debate Foreshadowed, Jerusalem 1928", in: I.R.M., 47 (1968), pp. 344-357. Om te weten wat R. M. Jones er zelf
mee bedoelt, is het voldoende diens eigen omschrijving te geven. „I am using „secular" here to mean a way of life and an interpretation of life that include only the natural order of things and that do not find God, or a realm of spiritual reality, essential
for life or thought" (R. M. Jones, „Secular Civilization and the Christian Task", in:
I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. VIII, p. 284).
57
R. M. Jones, „Our Christian Task in a Materialistic World", p. 1, in: „Papers for
Discussion by the Group Meeting in the Gramatan Hotel, New York, January 20-21,
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Teveel heeft men het Christendom als een godsdienst van de juiste formule
ringen gezien, er is teveel alleen maar gepraat. Maar te weinig heeft men ge
zien dat een christen een „nieuwe schepping" is, een persoon die leeft in en
vanuit een nieuwe kracht tot leven en de levenswijze van Christus ernstig
58
neemt . In Christus is de eeuwige natuur en het karakter van God open
baar geworden met de goddelijke mogelijkheden van de mens. Daarmee
weet de mens iets unieks wat hij zonder Hem niet kan kennen. Er is ver
geving van zonde en genade, die naar een nieuwe schepping leiden.
' 'The making of man' is the very task to which He has put His hand. He
comes to 'fulfil', to complete, to realize the divine creative work. Other
religions are not so much 'false' as they are inadequate and hampered by
their limits. They lack dynamic and motive power, even where they do not
fail in vision and in a goal of life. Christ is infinitely rich both in sweep of
goal and in the release of power for attaining it' 5 9 .
Hiermee heeft het Christendom een eigenheid van waaruit het de „secular
world" en de andere godsdiensten tegemoet kan treden. Maar dan moet het
voor hem een werkelijkheid worden, die het zelf ook realiseert door te le
ven als Christus.
W. A. Brown is het hierin eens met R. M. Jones, maar spreekt duidelijker
dan hij uit, dat christenen over de hele wereld in hun eigen directe omge
ving worden geconfronteerd met het secularisme, dat een even gevaarlijke
en verradelijke godsdienst is als elke andere grote historische godsdienst.
Daarmee wil hij de niet-christelijke godsdiensten niet veroordelen. Ook zij
worden door het secularisme aangevallen. In de erkenning dat zij getuigenis
afleggen van de behoefte van de mens naar God en blij met het goede dat
zij hebben bereikt, moeten zij worden aanvaard als bondgenoten in het
zoeken naar volmaaktheid 60 .
Het rapport „The Christian Life and Message in Relation to Other Ways
of Life and Thought", dat is geschreven door W. D. Mackenzie, houdt zich
uitsluitend bezig met het eerste gedeelte van zijn titel maar is duidelijk be
trokken op het tweede gedeelte. Volgens hem is het centrale gegeven van
het christelijk geloof en leven gelegen in Jezus Christus. Door Hem bezit
het een van de andere godsdiensten onderscheiden begrip van God, de
Schepper en Heer van alles. De niet-christelijke religies zijn inadequaat en
kunnen niet voldoen aan het menselijke verlangen naar het goddelijke. In

In Preparation for the Jerusalem Meeting of the International Missionary Council"
(W.C.C, archives).
Cfr. ibid., loc. cit.
68
Ibid., p. 3.
1,0
Cfr. W. A. Brown, „Christianity and Secular Civilization", p. 5, in: „Papers for
Discussion by the Group Meeting in the Gramatan Hotel, New York, January 20-21,
In Preparation for the Jerusalem Meeting of the International Missionary Council"
(W.C.C, archives).
5β
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de zending zal de christen dit verlangen ontmoeten en ook het lijden en de
zonde. Maar God heeft in de incarnatie, het leven, sterven en verrijzen van
Christus de volledige en werkelijke verzoening met Zichzelf mogelijk gemaakt. De mens is van nature wezenlijk godsdienstig, maar de andere godsdiensten hebben hem hierin geen voldoening gegeven.
'They all bear witness to the fact that apart from Christ man has not found
the personal Fatherhood of God and possession of His fellowship, the forgiveness of sin, the supreme ethical ideals for the individual and society,
the due nourishment of the 'soul', the emancipation from death in the assurance of 'a blessed immortality' ' 61 .
Als zodanig is Christus door Zijn Kerk nog onvoldoende begrepen en nog
niet naar waarde aan de wereld verkondigd. Het zal voor W. D. Mackenzie
de climax van deze discussies over de christelijke boodschap in verhouding
tot de andere wijzen van leven en denken zijn, wanneer de I.M.C. in Jerusalem hiervan overtuigd zal raken*2.
Met de zojuist besproken rapporten voor zich heeft de studiegroep van
New York haar discussies gevoerd. Het verslag daarvan heeft echter vooral
betrekking op de „Christian Message in Relation to Secularism"63. Het secularisme wordt besproken, omdat het niet alleen een uitdaging is aan alle
christenen over de hele wereld, maar ook van alle godsdienst. In de confrontatie daarmee mogen de andere godsdiensten als bondgenoten worden
beschouwd, maar het zijn ook rivalen. Een dergelijke situatie stelt de christenen voor de noodzaak het christelijk Evangelie te handhaven en het verstaan daarvan te verdiepen samen met alle andere christenen. Daarom
wordt verlangend uitgekeken naar Jerusalem, omdat de bijna oecumenische christelijke conferentie, die daar wordt gehouden, een nieuwe verklaring over de christelijke boodschap kan opstellen in het licht van de nieuwe
omstandigheden waarin het Christendom moet leven64.
61

W. D. Mackenzie, „The Christian Life and Message in Relation to Other Ways of
Life and Thought", p. 4, in: „Papers for Discussion by the Group Meeting in the Gramatan Hotel, New York, January 20-21, In Preparation for the Jerusalem Meeting of
the International Missionary Council" (W.C.C, archives).
»2 Cfr. ibid., p. 5.
63
Dit staat in een notitie bij het verslag dat de volgende titel heeft gekregen: „The
Christian Message, Suggestions for the Consideration of the Jerusalem Meeting of the
International Missionary Council, March 24 - April 8, 1928" (W.C.C, archives). „This
statement was prepared by an informal group, composed of some of the North American members of the Council and of others invited by the officers of the Council. This
group has had several meetings for the discussion of the subject, — „The Christian Life
and Message in Relation to Non-Christian Systems", and this paper summarizes
these discussions, especially with reference to the Christian message in relation to secularism". Het rapport wordt aangeboden als een bijdrage tot de discussie in Jerusalem.
64
Cfr. „The Christian Message, Suggestions for the Consideration of the Jerusalem
Meeting of the International Missionary Council, March 24 - April 8, 1928", p. 2
(W.C.C, archives).
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Met het oog op de discussies in Jerusalem heeft een sub-commissie van
de Amerikaanse delegatie een verklaring over de christelijke boodschap opgesteld, die enkele aspecten daarvan wil benadrukken voorzover die door
Amerikaanse christenen worden ervaren.
Het is een ervaring die sterk wordt bepaald door de secularistische tendens in hun eigen land.
Tegen de achtergrond hiervan brengt de studiegroep als haar overtuiging
naar voren, dat God zichzelf heeft gegeven in Jezus Christus. Hij heeft de
zonden van de mens gedragen en vervulling gegeven aan datgene waarnaar
de mensen te allen tijde hebben verlangd, verlossing van lijden en zonden.
Dat is het nieuwe van het Christendom en daardoor is het de meest natuurlijke van alle godsdiensten. Het is inclusief in deze zin dat het een boodschap
brengt die alle landen nodig hebben, de Heer Jezus Christus. In Hem is het
ethische en mystieke ideaal van de mens verwerkelijkt.
'In this synthesis of the ethical and the mystical Christianity finds its point
of contact with the other historic religions. With Confucianism and Mohammedanism it recognizes that God is the author of morality and presents a
definite standard to which man must conform. With Hinduism and Buddhism
it recognizes that God transcends all that is definite and concrete and that
his true nature can be apprehended only through the mystical experience
of love' 85 .
Het is de taak van de christenen, die onder de niet-christenen leven, na te
gaan hoe de aanknopingspunten verder kunnen worden ontwikkeld. De studiegroep erkent dat zij verheugd is in het getuigenis van de andere godsdiensten over het menselijk bewustzijn van het goddelijke een bekrachtiging
te vinden om de uitdaging van het secularisme in zijn humanistische gestalte te aanvaarden. Deze ervaring van de christelijke boodschap én van de
verhouding tot de andere godsdiensten wil de groep in Jerusalem met de
andere christenen delen.
'AND THEREFORE (the Christian group), while disavowing any desire to
think or speak disrespectfully of moral and religious attainment effected
without conscious knowledge of Jesus, desires earnestly to share with their
brethren everywhere their knowledge of Him and His Spirit, which they
believe to be God's unspeakable gift'66.

Het Christendom moet zich vanuit zijn eigentijdse geloofservaring opnieuw
uitspreken over de christelijke boodschap.

" Ibid., p. 12.
'· Ibid., p. 14. „The Christian group" is hier ingevoegd, hoewel het ontbreekt in de
bron. Maar aangezien de gehele tekst letterlijk is overgenomen uit het „Statement Prepared by Dr. G. A. Johnson Ross" (zie voetnoot 37), waarin „the Christian group" wel
staat is het hier ook overgenomen.
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e. Studiegroepen in China en Japan61
Volgens een discussiegroep in China68 is het belangrijkste wat de zending
uit het christelijk Evangelie moet verkondigen hierin gelegen, dat het Christendom een beter begrip geeft van God, de waarde van de mens en de zonde. Het legt getuigenis af van Christus, die leven in overvloed kan geven
omdat Hij het leven is. Daardoor is Hij onderscheiden van de andere godsdienststichters. Hij maakt er op unieke wijze aanspraak op de Zoon van
God te zijn, die zonder zonde is en God openbaart69.
Hier wordt nauwelijks gesproken over de andere godsdiensten, tenzij, dat
men de goede elementen daarin moet erkennen en gebruiken. Hetzelfde gebeurt in enkele persoonlijke commentaren op het hoofdthema van Jerusalem, die aan het verslag van de studiegroep zijn toegevoegd.
07

De groepen zijn niet alleen uit Aziatische christenen samengesteld. Zij hebben echter wel een groot aandeel gehad in de discussies. Verder wordt nog verwezen naar drie
beschouwingen over de conferentie geschreven in voorbereiding daarop. F. R. Millican, „The Christian Life and Message in Relation to Non-Christian Systems", in:
CR., 59 (1928), pp. 218-222, waarin hij op p. 218 verwijst naar de bedoeling van de
I.M.C. met de conferentie in Jerusalem, zoals die in een voorwoord op de ontwerpen
van de voorbereidende studies wordt uitgesproken (cfr. voetnoot 85). Vervolgens F. W.
S. O'Neill, „What We May Hope from the Jerusalem Meeting" (An Address Given by
Request before the Shanghai Missionary Association, February 14, 1928), in: CR., 59
(1928), pp. 222-228. Wanneer men in Jerusalem zal spreken over de verhouding van
het Christendom tot de andere godsdiensten kan men nauwelijks vermijden een verklaring op te stellen over de wezenlijke punten in het Christendom. Maar hoe deze ten
opzichte van de andere godsdiensten moet worden geïnterpreteerd is nog niet duidelijk. „But black or grey, we have only one message for them. „In none other is there
salvation, for neither is there any other name under heaven that is given among men,
wherein we must be saved". Our message is Jesus Christ Himself" (p. 225). En, „Modernisme op de conferentie te Jerusalem", in: De Macedoniër, 32 (1928), pp. 174-183, met
een naschrift van Ν. Α. Slotemaker de Bruine, pp. 183-186. De onbekende schrijver
van het eerste artikel is ernstig bezorgd over de syncretistische tendenzen onder de
Chinese christenen, die naar Jerusalem worden afgevaardigd en volgens hem zeker
mee zullen helpen daar te komen „tot unificatie van godsdiensten". Т. C. Chao vooral
krijgt kritiek. In antwoord hierop zegt N. A. Slotemaker de Bruine, dat op deze manier
aan de dan nog te openen bijeenkomst in Jerusalem verwijten worden gemaakt die na
afloop nog maar eens moeten worden waargemaakt.
08

Leden van de groep zijn: „Mr. Yee HSING-LIN — Pastor of the TSINAN EAST
SUBURB Church and chief pastor of the Chantung Chinese Presbytery. Mr. S. С Lo
— Acting Dean of Theological School, Shantung Christian University, TSINAN.
Mr. CHANG PEI-HWAI — Returned student from Toronto, Professor in New Testa
ment and Church History, Theological School, Shangtung Christian University,
TSINAN.
Mr. CHANG TA-CHEN — General Secretary, City Y.M.C.A., TSINAN.
Canon G. E. SIMMONS — of the Canadian Church Mission, KAIFENG, HONAN.
This year assisting in teaching in SHANTUNG Christian University, TSINAN.
Dr. Li Tien-Lu — Vice-President of Shangtung Christian University, TSINAN. Dele
gate to the Jerusalem Conference" (Li Tien-Lu, „Notes of Discussion Group Jerusalem
Conference", W.C.C archives, p. 1).
a9
Cfr. Li Tien Lu, „Notes of Discussion Group Jerusalem Conference", p. 3 (W.C.C.
archives).
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Zij willen echter niets weten van een vergelijking tussen de godsdiensten.
'The attempt to analyse these systems, to discover elements similar to or
identical with elements in the Christian Faith proceeds on the wrong assumption that religion is built up by a mossaic of segregated elements, and that
the fundamental thing is to be found in those elements taken separately.
Whereas the Truth and the Power of our Message is in the Spirit, the purpose, the reconciling act of God which underlies the informs it all. The
revelation of God in Christ is sui generis. No comparison with any other
'system' or profession is possible'70.
Het is methodisch onjuist het Evangelie op deze wijze te verkondigen. De
taak van de zending is niet te vergelijken, maar het aanbieden van de christelijke boodschap71. Jerusalem zal zich daarover moeten uitspreken, want
het zendingswerk steunt alleen op het geloof in het leven, de dood en verrijzenis van Christus, de Zoon van God72.
De Japanse delegatie naar Jerusalem is in het bezit van de bevindingen
van de „National Christian Council of Japan" aangaande de verhouding
van de christelijke boodschap tot de andere wijzen van leven en denken.
Daarin komt naar voren, dat het Christendom superieur is aan de andere
godsdiensten in zijn verstaan van God, de verhouding tussen God en mens,
waarbij alle initiatief van God komt, in zijn geschriften, zijn mensopvatting
en ethiek. Bij de verkondiging hiervan zal de zending een vergelijking met
de andere godsdiensten moeten vermijden. Zij moet het Evangelie van
Christus verkondigen73. Dezelfde opvatting komt tot uitdrukking in de
„Findings of Federation of Christian Missions in Japan", die als een appendix aan de hierboven genoemde bevindingen zijn toegevoegd74. Men ziet
70

G. W Sheppard, „Comments upon the Jerusalem Conference", Topic I. „The
Christian Life and Message in Relation to Non-Christian Systems" (W.C.C, archives).
De voorlaatste zin uit deze aanhaling is ook in de bron onduidelijk.
71
Cfr. G. W Sheppard, loc. cit.; cfr. Lacy I Little, R. E. Chambers en S. J. Carland,
„Comments upon the Jerusalem Conference", Topic I: „The Christian Life and Message in Relation to Non-Christian Systems" (W.C.C, archives).
72
Cfr. G. W. Sheppard en Lacy I Little, loc. cit. De laatste schrijft: „That what we
wish to present to them, however, is an unique revelation from Heaven, embodied in a
Book inspired by the Spirit of God and in the Person of His Son, as clothed in human
flesh He lived among the children of men. That the Revelation contained in the Bible
is progressive and complete, having as its central thought the message of salvation, separate and distinct from every other type of religious teaching known among men and
absolutely essential to one's acceptance before God.
The speaker holds strongly to the opinion that the Jerusalem Conference would do
well to stress the importance of getting away from man-made methods for the betterment of mankind and back to the God-given plan of reconciliation between God and
men".
73
Cfr. R E Speer, „What Is the Value of the Religious Values of the Non-Christian
Religions?", in: I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I, pp. 422-423. Hier worden alleen het
Boeddhisme, het Shintoïsme en Confucianisme bedoeld.
71
Cfr. R. E. Speer, a.c, p. 423: „The first great essential in the presentation of the
Christian message is a firm grasp on the great spiritual realities for which Christianity
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dat ook hier nauwelijks wordt gesproken over de betekenis van de nielchristelijke godsdiensten. Er wordt alleen gezegd dat men hen met sympa
thie moet benaderen en kennis moet hebben van de andere godsdiensten,
waarin de mens op een bepaalde manier zijn leven wil verrijken door een
levende relatie aan te gaan met het goddelijke.
f. „Christian Council in Ceylon"
Op uitnodiging van de „Christian Council in Ceylon" heeft С. H. Ward een
artikel geschreven over „Christianity and Ceylon Buddhism", dat aan de
I.M.C. is toegezonden in de hoop dat het van nut kan zijn voor de discussie
75
in Jerusalem . С. H. Ward wil antwoord geven op de reeds eerder ge
76
noemde vragen van de I.M.C. .
De openbaring van God in Christus is op verschillende punten te onder
scheiden van de negatieve leer van het Boeddhisme. In tegenstelling daar
mee leert het Christendom de wezenlijke zondigheid van de menselijke na
tuur en de menselijke onmacht zichzelf daaruit te bevrijden. De christen
ontvangt werkelijke verlossing door in geloof in Jezus Christus, de Verlos
77
ser, in gemeenschap te treden met God . Van hieruit kan het Christendom
stands and the ability to distinguish between what is real content and what is but the
form and clothing of the Christian message". De bevindingen, waarover hier wordt
gesproken, zijn het resultaat van de jaarlijkse conferentie van de federatie die in au
gustus 1927 is gehouden en zijn door haar als zodanig aanvaard.
Een Editiorial, in: J.C.Q., 2 (1927), pp. 287-288, zegt dat de conferentie is bedoeld
als een voorbereiding op Jerusalem. „The contact with non-Christian religions" is een
van de besproken onderwerpen geweest. De bevindingen zijn eerder een compromis
dan een synthese van de heersende gedachten. Zij geven de grootste gemene deler,
waarachter de meningsverschillen verloren zijn gegaan. Bovendien is het resultaat een
zijdig, omdat niet heel Japan vertegenwoordigd is geweest; cfr. A. K. Reischauer,
„The Tomorrow-Missions in Japan, III, The Presentation of the Christian Message in
Relation to the Non-Christian Faiths of Japan", in: J.C.Q., 2 (1927), pp. 315-320.
Hij bevestigt de mening van genoemd „editorial". De bevindingen van het overleg
balanceren volgens hem tussen twee extremen, „one of which is either indifferent or
hostile to the non-Christian religions and the other of which sees more good in them
than the facts warrant" (p. 319). Het werkelijke probleem is slechts door enkele zen
delingen gezien. De grote meerderheid heeft het echter óf niet willen zien óf is er te
zeer door in verwarring geraakt om het nog in openheid tegemoet te treden. Hij zelf
meent dat de houding tegenover de niet-christelijke religies vriendelijk moet blijven,
maar het Christendom moet zichzelf blijven en mag geen compromis aangaan.
" Cfr. brief van J. S. de Silva aan de I.M.C. in Londen, d.d. 11 februari, 1928. De
brief is een begeleidend schrijven bij het artikel van C. H. Ward. In een notitie die aan
het artikel voorafgaat zegt J. S. de Silva dat het is voorbereid in overleg met enkele
mensen, die het Boeddhisme op Ceylon goed kennen.,
Ook hier moet erop worden gewezen dat het artikel niet alleen de opvattingen van
Ceylonese christenen weergeeft.
n
Supra, p. 117.
77
Cfr. С. H. Ward, „Christianity and Ceylon Buddhism, The Christian Life and Mes
sage in Relation to Non-Christian Systems, The Jerusalem Meeting of the Internation
al Missionary Council, March 24 - April 8, 1928", Colombo, 1928, p. 20. Het is uitge
geven door de „Christian Council in Ceylon".
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de boeddhistische leer van een oprechte en goede levenswijze aanvullen
door er als motief de liefde voor de hemelse Vader aan toe te voegen. Dit
kan ook worden gedaan met betrekking tot de leer van de universele liefde,
medelijden en sympathie.
'The love, pity, and sympathy, of Buddhism can best be defined as sentiments of neutrality and harmlessness to all living beings. The Christian
Revelation can deepen, enrich and supplement them by introducing a love
that is personal and practical; a love that must pour itself forth in blessing,
in service, in sacrifice. This love has its origin in the love of God, which
finally manifested itself in the gift of His Son to men' 78 .
g. Een bijdrage uit India van P. Chenchiah
Voordat P. Chenchiah naar Jerusalem zal vertrekken, wil hij een realistische kijk krijgen op de houding van de hindoes ten opzichte van Jezus.
Dat is nodig voor de discussies over de christelijke boodschap aan de
niet-christenen. Hij schrijft daartoe zijn visie op „Christianity and Hinduism"
neer in een brochure, die onder de deelnemers aan de conferentie van Jerusalem is verspreid79.
Wat de theologie der godsdiensten hierin betreft kan men uitgaan van de
opvatting van P. Chenchiah, dat de godsdienstige erfenis van India in het
Hindoeïsme de achtergrond kan zijn van waaruit de Indiase christen Christus zelf beter en dieper kan gaan verstaan. Zij kan voor het Christendom
daar dezelfde betekenis krijgen als Griekenland en de Romeinse wereld
door Johannes en Paulus hebben gekregen voor het verstaan van Christus.
Dit werpt een ander licht op het Hindoeïsme.
'Viewed in this light Hinduism is not the pagan world to be conquered, but
a pilgrimage to be gone through, for the Lord sits in the heart of Hinduism,
beckoning the Church to Him even as He stands in the Church calling the
Hindu to His feet. What we call Hinduism and Christianity are but essential
stages in the venture of humanity to reach forward to Christ'80.
God is in de ziel van het Hindoeïsme aanwezig. Soms worden daarin inspiraties en kenmerken duidelijk, die „christelijk" zijn zonder enige relatie met
de historische Christus of de zichtbare Kerk. Het zijn er stille getuigen van
dat God op eigen wijze in de andere godsdiensten werkt. Hoe is de zending
dan nog te rechtvaardigen? Dat kan alleen dan, wanneer zij de mensen iets
kan aanbieden wat zij tot dan toe niet hebben bezeten. Het moet iets unieks,
nieuw en tot hulp zijn. Het Christendom vraagt de absolute en onvoorwaardelijke overgave van de mens aan Jezus Christus. Ook het meest liberale
' · С H. Ward, a.c., p. 23.
™ Cfr. P. Chenchiah, „Dr. Brunner and the Modem Hindu Mind", in: The Guardian,
October 19, 1950, p. 661.
80
P. Chenchiah, „Christianity and Hinduism", in: D. A. Thangasamy, „The Theology
of Chenchiah", Bangalore, 1966, p. 197.
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Christendom houdt daaraan vast. Een dergelijke aanspraak op absoluutheid
is alleen te rechtvaardigen, indien het een kracht kan geven die de andere
godsdiensten niet kunnen geven81.
Het Hindoeïsme is op zoek naar een kracht, die het menselijk leven van
zijn beperkingen verlost en de mens doet ontsnappen aan het „samsara", de
cyclus van geboorte en wedergeboorte. Het heeft de kracht niet in de schepping gevonden. Zij moet van buiten af in de schepping komen om de mens
boven zichzelf te verheffen.
'It is the claim of Christianity that in Jesus such an energy has entered into
creation. Thus presented Christianity has still a message to the thoughtful
Hmdu'82.
Het Christendom is er nog niet in geslaagd Christus op deze wijze te verkondigen aan India. Dit komt omdat het zich nog onvoldoende bewust is
van de uniciteit van Jezus en niet weet hoe deze moet worden verstaan83.
Christus is te zeer als een voorbeeld voorgesteld, als de grondlegger van het
Christendom en als een leraar. Hij is niet voorgesteld als een unieke geestelijke kracht met kosmische betekenis, wiens komst in de schepping de voorbereiding is op de schepping van een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid.
P. Chenchiah meent, dat het Christendom de uniciteit van Jezus Christus
in de zojuist genoemde betekenis kan verkondigen in de boodschap van de
H. Geest. Hij is de universele Jezus, de „Antharyamin", de in het hart van
iedere mens levende universele God. Hij is de „prana", de energie, die van
buiten de schepping door Christus heen in de wereld komt. Hij schept een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin India aan de cyclus van geboorte
en dood kan ontsnappen.
'He regenerates humanity and changes men into sons of God, with no sin in
them, but with eternal 'Prana' to draft upon. It is to this task of re-creating
the world that Jesus invites all men as co-workers with Him' 84 .
Het Christendom moet Jezus in India verkondigen als de alles omvattende
Geest, opdat Hij die in het hart van de mens woont er uitgroeit tot de
Heer.
Men vindt hier enkele gedachten, die reeds eerder zijn besproken, verder
uitgewerkt om ze voor te leggen aan de gedelegeerden in Jerusalem.
3. De voorstudies*5
In de periode voorafgaand aan Jerusalem is veelvuldig een vergelijking ge81

Cfr. P. Chenchiah, a.c, p. 205.
" Ibid., p. 216.
M
Cfr. ibid., p. 208.
M
Ibid., p. 217.
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Hier zal gebruik worden gemaakt van de voorstudies, zoals die staan afgedrukt in:
I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I. Deze verschillen op slechts vier plaatsen, die hier van
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maakt tussen het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten met de
bedoeling de absolute betekenis en uniciteit van het Christendom aan te to
nen of te laten zien op welke punten en op welke wijze de andere gods
diensten worden aangevuld en tot vervulling worden gebracht. Bij de voor
bereidingen op de conferentie heeft de I.M.C. enkele deskundigen gevraagd
rapporten samen te stellen over „The Christian Life and Message in Relation
to Non-Chnstian Systems", waarin dezelfde methode wordt gehanteerd.
De schrijvers zijn er volgens een verklaring, die aan de studies vooraf
gaat, van uitgegaan dat de zending staat of valt met de overtuiging, dat de
openbaring van God in Christus iets unieks is. In Hem bezit de zending een
antwoord op de behoeften van de mensen. Maar de overtuiging van de uni
citeit van Christus roept problemen op wanneer zij wordt geconfronteerd
met de niet-christelijke godsdiensten.
De studies willen een discussie hierover op de zendingsconferentie te Je
rusalem voorbereiden.
'To meet the perplexities on this subject which are found to-day both in
Western Christendom and in the rising Churches abroad, especially among
the younger generation, a fresh inquiry and statement regarding the distinc
tive character of the Christian message in relation to non-Christian systems
is urgently needed' 86 .
Indien men dit wil, zal men moeten nagaan door welke godsdienstige waar
den de verschillende godsdiensten een levende werkelijkheid zijn, waaruit
de mensen krachten opdoen om te leven. Uit de „vital forces" van ieder
ondergeschikte betekenis zijn, van de „Preliminary Draft", die aan de gedelegeerden is
toegezonden
Na de conferentie voegt N Macnicol aan zijn bijdrage een antwoord toe op de kri
tiek, die men op zijn studie tol uitdrukking heeft gebracht W. Η Gairdner laat na de
bijeenkomst zijn voorstudie voorafgaan door een inleiding, waarin hij aangeeft wat
volgens hem onder „waarde" moet worden verstaan en vervolgens verklaart hij waar
om hij een algemene beschrijving van de Islam heeft gegeven.
De bijdrage van R M Jones komt hier alleen ter sprake voorzover zij een betere
kijk geeft op het geheel van de discussies Het secularisme zelf valt buiten dit on
derzoek
De voorstudies zijn eind 1927 gereed gekomen Het is echter niet geheel duidelijk of
de verschillende groepen daarvan gebruik hebben kunnen maken Alleen de studie
groep in Engeland heeft ze uitdrukkelijk bediscussieerd.
Tenslotte moet nog op een aantekening van de kant van de I.M C. worden gewezen,
die voorafgaat aan de voor-ontwerpen van de studies. „The mission of the Christian
Church in the world stands or falls with the conviction that the revelation of God in
Christ is something unique, possessing supreme value and providing a real and satisfy
ing answer to the problem of the meaning and purpose of life and a complete response
to the needs of men everywhere" Op dit gebied is nog veel studie nodig en daartoe
zijn de voorstudies opgesteld „as an aid to a better understanding of the vital elements
of the non-Christian religions and of the depth and richness of the Christian concep
tion of life and as a guide and stimulus to further thought and study"
88
Cfr Ι M С , Jerusalem, 1928, Vol I, p. V
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kan duidelijk worden dat het Christendom in verhouding tot de andere
godsdiensten door de openbaring van God in Christus uniek is.
Met het oog op de discussies van de Continentale gedelegeerden in Cairo
en de vergadering in Jerusalem zullen de studies afzonderlijk worden besproken. Daarbij zal vooral worden nagegaan hoe zij de waarden in de verschillende godsdiensten waarderen in vergelijking met het Christendom en op
grond van welke godsdiensttheologische overwegingen zij dat menen te
kunnen doen. Bovendien kan op deze wijze een inzicht worden gegeven in
de methode van het vergelijken van het Christendom met de niet-christelijke godsdiensten, zoals die in de periode vóór Jerusalem veelvuldig is toegepast.
a. „Christianity and Hinduism", door N. Macnicol
Het gaat hier over het Hindoeïsme, dat in de loop van de eeuwen is gegroeid tot een godsdienst met een diep doordachte filosofie, met breed uitgewerkte ceremonies en een diepe devotie. Het bezit de pretentie een hogere
waarheid te bezitten dan de andere godsdiensten. Er bestaan echter in het
Hindoeïsme pogingen tot hervorming, die sterk nationalistisch en secularistisch zijn gekleurd. Daarom zal het Christendom, dat een zuiver godsdienstige boodschap wil brengen, zich opnieuw moeten gaan bezinnen op zijn
houding ten opzichte van het Hindoeïsme. Want het verkondigt geen rijk
van deze wereld. Zijn boodschap is Jezus Christus, die de goede trekken in
het Hindoeïsme niet zal vernietigen, maar tot vervulling brengen. Het goede
maakt Hij beter en het zuivere zuiverder. Hij zal de flakkerende vlam niet
doven. Er is veel goeds aanwezig in India en
'it is our part to endeavour to bring Christ so to the Indian people — high
or low, worshippers of dark powers or of the Spirit that pervades the universe
— that He shall preserve and strengthen all that is noble and destroy only
the unworthy and evil'87.
Tegen de achtergrond hiervan wil N. Macnicol komen tot een dieper verstaan van de wezenlijke waarden in het Hindoeïsme, en in vergelijking en
contrast daarmee tot een nieuw verstaan van datgene wat het christelijk geloof de mensen kan aanbieden. De waarde van het Hindoeïsme wordt bepaald door het antwoord op de vraag of het betekenis heeft voor het leven
van de hindoe, voor hem een werkelijke kracht betekent om vanuit te leven.
Het is namelijk wezenlijk voor een godsdienst dat hij voortkomt uit het
87

I.M.C, Jerusalem, 1928, Vol I, p. 4. In een brief aan J. H. Oldham, d d. 2 september, 1927 (W.C.C, archives), ingesloten bij het artikel, zegt N. Macnicol: „Of course no
reconciliation between Christianity and Hinduism is possible but the more they are
compared and contrasted the better for the world". Hij wil de eigenheid van het
Christendom bewaren Het ¡s volgens hem jammer wanneer de Duitsers in Jerusalem
inderdaad een kritische en gereserveerde houding zullen aannemen. Niet alleen de
Amerikaanse theologie heeft verdieping nodig, ook de Duitse. Het wantrouwen tussen
beide moet worden weggenomen.
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menselijk verlangen naar God en hij heeft weinig waarde als hij de mens
hienn geen hulp kan bieden. Daarom is het niet onrechtvaardig de waarde
van het Hindoeïsme en het Christendom in dit opzicht met elkaar te vergelijken. Men kan de hindoes een dienst bewijzen door hen te vragen voor
zichzelf de levensbronnen in hun godsdienst te ontdekken.
Voor een vergelijking van het pantheïstische Hindoeïsme, dat in feite telkens is doordrongen van theïsme en het geloof in een persoonlijke God
niet uitsluit, met het Christendom gaat N. Macnicol uit van de betekenis
van de advaita-Ieer. De mens leeft geboeid in het waanidee, in de illusie dat
deze wereld werkelijkheid is. Indien de mens verlost wil worden van de gebondenheid hieraan zal hij zichzelf moeten verliezen en moeten opgaan in
de eenheid met de absolute werkelijkheid. Daartoe zal hij de weg van de
wedergeboorte moeten gaan, telkens weer.
Het Christendom verschilt op verschillende punten van dit Hindoeïsme,
waarin echter evenveel aanknopingspunten zijn gelegen. De hindoeïstische
opvatting dat de mens en alles wat leeft bestaat in God (Brahman) is aen
waardevol gegeven. Het duidt op een immanente macht in alle dingen. De
persoonlijke God van het Christendom is een transcendente macht. De
christen kan door het Hindoeïsme op dit punt tot een dieper en een nieuw
verstaan van Gods immanentie komen. Hij mag van de mens echter geen
gelijke van God maken88.
De verlossing die de hindoe zoekt in Brahman betekent een bevrijding
van gebondenheid aan de wereld. Hij zal het Brahman vragen hem van de
onwerkelijkheid naar de werkelijkheid te leiden, van de duisternis naar het
licht, van de dood naar de onsterfelijkheid. Hij zoekt verlossing in het inzicht dat de wereld niet-werkelijk is. De christen ziet de mens als een zondaar die door de genade van God alleen kan worden verlost. Op het kruis is
hem door Christus goddelijke vergeving voor de zonde en de overwinning
geopenbaard over een wereld van onwerkelijkheid89. In het Christendom is
de verlossing een gave van God, terwijl zij in het Hindoeïsme door de mens
moet worden gerealiseerd.
Voor het Hindoeïsme betekent verlossing een opgaan in de absolute eenwording met de Hoogste Werkelijkheid. Het is een eenheid waarin alle onderscheid wordt opgeheven en de mens zijn zelfstandigheid verliest. Het is
een eenheid van dood, niet van leven90. Het Christendom daarentegen gelooft, dat de mens kind van God is, dat de mens in de gemeenschap met de
Vader juist tot zijn hoogste zelfstandigheid en vervulling komt.
Het pantheïstisch Godsidee ontdoet de mens van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Bovendien behoeft hij zich niet bezorgd te maken over
een wereld die geen echte werkelijkheid is. Dit leidt tot lethargie en quietis«« Cfr. o.e., p. 32.
" Cfr. ibid., p. 27.
•o Cfr. ibid., p. 42.
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me. In dit opzicht is het Hindoeïsme moreel onmachtig91. Het Christendom is echter een krachtbron voor het morele leven van de mens. In een
persoonlijke verhouding tot God blijft de mens zijn eigen verantwoordelijkheid behouden. Alleen door een nieuw verstaan van God en van de wereld
kan de morele machteloosheid van het Hindoeïsme worden opgeheven.
Volgens N. Macnicol is daarvoor misschien een oplossing gelegen in een
mogelijk theïstische interpretatie van het pantheïsme92. Het Godsbegrip
van het Hindoeïsme en het Christendom kan misschien met elkaar worden
verzoend, wanneer het pantheïstische godsbegrip kan worden verstaan als
de affirmatie van de uiteindelijke identiteit van de transcendente, absolute
Geest van God en de immanente Geest, die in het universum en het hart
van de mensen woont. Indien de Ultieme Werkelijkheid, zoals Radhakrishnan zegt, een realiteit is die alles doordringt en omvat, kan dit Godsbegrip
in overeenstemming worden gebracht met de openbaring van Christus. Dan
kan men de Upanishad horen zeggen:
' 'The Word was God', and even reaching forward towards that which follows
after, 'The Word became flesh, and dwelt among us' ' 9Э .
Een grote potentiële morele en godsdienstige waarde is gelegen in de bhakti, dat een poging is God door geloof en liefde te bereiken. Het benadert het
Christendom het meest. Door de eeuwen heen heeft men in het Hindoeïsme
de bede kunnen horen, waarin God wordt gevraagd dichter bij de mens te
komen. Het is een uitdrukking van de „homo desideriorum" naar God. De
bhakti is evenwel niet ontsnapt aan het gevaar geboeid te raken in de banden van de in zichzelf opgesloten mens. Ook de christelijke mystiek is er
niet altijd aan ontkomen. India zal de verlossing die het in de bhakti zoekt
ontvangen, wanneer het zich openstelt voor Christus. Door Hem kan het tot
de Vader komen94.
Uit dit alles moet worden geconcludeerd dat er geen compromis mogelijk
is tussen het Christendom en het Hindoeïsme. Datgene wat de hindoe heeft
gezocht en nog zoekt zal hij alleen in Jezus Christus kunnen vinden.
'But if this is to be indeed achieved — if, to change the metaphor, the house
of Hinduism is to be transformed into a habitation where the spirit of man
can dwell in the faith of God, and in the service of man, then it must be
built again upon a new foundation, namely, the foundation of Christ Jesus' 95 .
Wanneer dit gebeurt zal het Hindoeïsme ontdekken dat Christus geen
vreemdeling is binnen zijn muren, maar daar reeds van te voren heeft verbleven en er op wacht als Heer te worden erkend.
»< Cfr. ibid., p. 25.
« Cfr. ibid., pp. 27-28.
" Ibid., p. 28.
" Cfr. ibid., pp. 4041.
" Ibid., p. 38.
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b. „Christianity and Confucianism", door J. Leighton Stuart, en „Religious
Values in Confucianism", door D. Willard Lyon
In Jerusalem zal de christelijke zending zich geplaatst zien voor de kritische
vraag waarom zij het Christendom wil brengen aan een volk, dat in zijn eigen cultuur reeds zoveel rijkdom bezit. De vraag leeft sterk in bepaalde
kringen van de zending. Bovendien mag men zich afvragen welke boodschap het Christendom nog heeft te verkondigen in China, wanneer het in
het Westen stervende is. Is het onchristelijke en verdeelde Christendom absoluut?
Het Confucianisme heeft fundamentele bezwaren tegen het Christendom.
Het staat sceptisch tegenover het bovennatuurlijke en is godsdienstig indifferent en zal daarom de christelijke openbaring en dogma's niet kunnen
aanvaarden. Het heeft geen voorstelling van een persoonlijke God. De nadruk van het Christendom op de zondigheid van de mens gaat in tegen zijn
opvatting, dat de mens van nature goed is.
Toch zijn er bepaalde aspecten in het Confucianisme waarop de zending
in haar verkondiging van het Evangelie kan aansluiten.
'We welcome all the spiritual intuition or ethical enthusiasm that may have
come through any of the world's great seers or sages as part of the 'light
that lighteth every man coming into the world'. We seek to blend the Christian experience with any such racial heritage, believing that the resultant
gain to all will be the greater' 96 .
De waarheid die het Confucianisme bezit over God en de mens worden in
het Christendom uitgezuiverd tot een diepere en rijkere waarheid. De confucianistische literatuur kan een aanvulling zijn op het Oude Testament en
kan helpen de confucianisten tot Christus te brengen. Zij kan een hulp zijn
om Hem overeenkomstig hun eigen traditie te verstaan, zoals Plato dat is
geweest voor de Grieks-Romeinse wereld97.
Het idee van een persoonlijke Hoogste Macht, een Hoogste Wetgever,
waarop de menselijke verhoudingen zijn gefundeerd, is het belangrijkste
aanknopingspunt voor de zending. Het is een ontoereikend Godsbegrip,
maar niet onverenigbaar met het christelijke. De daaronder liggende vooronderstellingen over Hemel en Shang Ti kunnen worden verrijkt en bezield
totdat zij de Hemelse Vader van Jezus Christus betekenen98. Men mag zeggen dat het Confucianisme alle wezenlijke ideeën van het Christendom bezit
uitgezonderd zijn Godsidee99.
De ethiek in het Confucianisme is zeer waardevol, maar lijdt onder een religieus indifferentisme. De persoonlijke God die Christus heeft geopenbaard
β

· Ibid., p. 79.
»7 Cfr. ibid., p. 81.
»β Cfr. ibid., p. 76.
99
Cfr. ibid., p. 115, T. M. Van: „Confucianism contains all the essential ideas of
Christianity except its idea of God".
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zal de confucianistische moraal haar eigenlijke fundament kunnen geven en
haar met een ongekende dynamiek kunnen bezielen.
De Chinese christenen, die in het artikel van D. W. Lyon aan het woord
komen, leggen sterk de nadruk op de absolute waarden van het Christendom. De christelijke boodschap geeft meer dan Confucius en zijn volgelingen
hebben gegeven. In Christus openbaart zich de levende God. Zijn liefde en
welwillendheid zijn niet alleen te vergelijken met datgene wat Confucius
daarover heeft geleerd, maar brengt zijn leer ook tot vervulling. De verkondiging van het Evangelie behoeft volgens J. L. Stuart niet te resulteren in de
vernietiging van de edelste aspiraties van de leer van Confucius. Zij kan die
aanvullen en tot vervulling brengen met haar eigen unieke en wezenlijke
kenmerken. Omgekeerd kan de evangelieverkondiging het Christendom tot
een beter verstaan van zichzelf brengen.
'We well know that the revelation of God through Christ is sublimely satisfying and sufficient, but we gladly if humbly anticipate that the special
emphasis of oriental culture will bring fresh understanding of Him and
help us to correct or supplement our own incomplete appreciation of His
transcending greatness'100.
c. „Christianity and Buddhism", door K. J. Saunders, en „Christianity and
Northern Buddhism", door A. K. Reischauer
Het doel van de ethiek van Boeddha is het bereiken van een hoogstaande
persoonlijkheid. Er liggen zeer waardevolle gegevens in zijn ethiek. Een
hoogstaande persoonlijkheid is een laatste fase in de verlossing uit de wereld van droefheid en lijden door zich te ontdoen van alles wat men in zijn
leven ervaart. De verlossing wordt bereikt door in te gaan in het Nirvana.
Wanneer men echter het geheel overziet, moet worden gezegd dat het een
negatieve ethiek is, die voortkomt uit het buiten beschouwing laten van een
God, een persoonlijke God. In het denken van Boeddha is de hoogste realiteit gelegen in een onpersoonlijke, morele wet, niet in een persoonlijk moreel wezen. Daarom is het niet vreemd dat Boeddha heeft geaarzeld aan de
mens blijvende betekenis en waarde toe te kennen.
Het eigene van het Christendom is, dat het zijn gehele moraal centreert
rondom God, de eeuwige en volmaakte Persoon. Wij kennen Hem door de
unieke persoon van Christus. Het is een God die de mens in de verlossing
eeuwige waarde toekent. Hierin is een van de grootste verschillen tussen het
Christendom en het Boeddhisme gelegen.
'Let those who so glibly say that all religions are virtually the same in their
essentials face this fact that the Buddha has little or nothing to say about
God, the Heavenly Father, and that Jesus Christ had little or nothing to say
which did not make God central. However much Buddhism and Christianity
in their historical developments approached each other, it is arrant nonsense
lm

Ibid., p. 79.
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to say that Sakyamuni and Jesus Christ saw the big things of human life in
substantially the same way. In their estimate of human life as it is, in their
conception of what life might become here and of its ultimate goal, and,
above all, in their inner consciousness of what is at the centre of all reality
they differed, and differed radically'101.
Het Evangelie is het antwoord op het verlangen van de mens naar een
grond van zijn bestaan en naar gemeenschap met een persoonlijke God. Het
Boeddhisme kan dat antwoord niet geven. De zending moet de elementen
van waarheid die in het Boeddhisme aanwezig zijn aanvaarden volgens A.
K. Reischauer, maar het scherpe onderscheid met het Christendom daarbij
niet uit het oog verliezen.
Ook K. J. Saunders wijst op de verschillen tussen heide godsdiensten.
Het Christendom kan het Boeddhisme een persoonlijk Godsidee geven, een
positieve kijk op het leven en de wereld, en door zijn idee van het eeuwig
leven en verlossing het eeuwig zoeken naar moksha, vrijheid, en Nirvana, het
uitblussen van het verlangen, tot vervulling brengen102. Bovendien kan het
in Christus een helper verkondigen, een wezenlijk goddelijke Boddhisatva.
Het Christendom realiseert de idealen die door het Boeddhisme worden
aangereikt. Maar het Christendom kan deze betekenis slechts werkelijk hebben, wanneer zijn vertegenwoordigers wat meer zeker zijn over God, de
Hemelse Vader en over Jezus Christus. In Hem wordt de Vader voor de
mens een tastbare werkelijkheid volgens A. K. Reischauer. Door Hem krijgt
de mens de kracht het vrije leven van de geest te leven en niet de slaaf te
zijn van zijn eigen maaksels.
d. „Christianity and Islam", door . WH. Gairdner103
Tegenover de despotische Almacht van Allah openbaart Christus aan de
mens een God van heiligheid en liefde. De opvatting van Allah maakt de
moslim een fatalist ten opzichte van de zonde, het lijden en het onrecht in
de wereld. Allah leidt alles en de mens is daaraan onderworpen. De God
van het Christendom wil in een persoonlijke verhouding staan met de mens
en heeft Zich met hem verzoend op het kruis. De mens is in vrijheid betrokken bij de verbetering van de wereld. Het Christendom is een verrijking van
de islamitische half waarheid.
' « Ibid., p. 203.
l
»î Cfr. ibid., p. 162.
,M
Gairdner geeft na de conferentie een inleiding op zijn voorstudie. Daarin zegt hij,
dat hij het begrip waarde gebruikt om de vitale elementen aan te geven, die bijdragen
tot verbetering van het individu of de groep. Zij zijn niet altijd apert aanwezig. Soms
bestaan ze slechts in potentie. Zij zijn ook niet gelijkelijk aanwezig in de drie scholen
van de Islam: de orthodoxe, de liberale en saecularistische groep. De laatste twee stromingen worden slechts door een gering aantal moslims gevolgd. De overgrote meerderheid is soenniet. Dit zijn de meest belangrijke punten die door W. H. Gairdner aan
zijn studie worden toegevoegd.
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'God is indeed one; God is indeed Almighty. But He who is not Holiness
and Love is not God' 104 .
De leer van de Islam over Jezus is niet volledig. De Moslim vereert Hem,
maar hij weet niet dat Hij de Zoon van God is.
'It is indeed an altar to an Unknown Christ which Islam has erected though
it does not even know that He is unknown: and our approach must be Paul's
— 'Whom ye venerate unknowing, Him declare we unto you' ' 1 0 5 .
Hetzelfde geldt voor de Logos van de Koran, het Woord dat een boek met
een goddelijke boorschap is geworden. Het is een leer die in het Christen
dom tot een vollere ontwikkeling kan worden gebracht, omdat het in Chris
tus datgene bezit wat de moslim in de leer van de Logos zoekt. Het
Christendom bezit ook de volle waarheid over de figuur van de midde
laar. De Koran kent Jezus de rol van middelaar toe in de hemel. Maar dit
kan nauwelijks als een voorbereiding op het Christendom worden be
schouwd, omdat de Koran de godheid van Christus ontkent. Toch ligt hier
in en in het feit dat Mohammed een middelaar is het verlangen naar een
verlosser uitgedrukt.
De islamitische leer over de H. Geest heeft haar oorsprong in het Oudeen Nieuwe Testament, maar is door Mohammed onvolledig begrepen. De
Islam heeft de laatste stap naar een geloof in de Geest niet durven zetten
vanwege zijn geloof in de eenheid van God. Christus zal dit niet vernieti
gen, maar tot vervulling brengen100. Het Christendom kan in deze leer hel
derheid brengen en er een bezieling van uit laten gaan om van te leven, ook
al is de Geest voor hem evenzeer een mysterie. Maar het kan toch zeggen,
dat de enige volle openbaring van Hem is te vinden in Christus107.
De christelijke leer van de Drievuldigheid is voor de moslim onaanvaard
baar. Niet alleen daarom moet de zending dit probleem niet ontlopen, maar
ook omdat deze opvatting voortkomt uit de overtuiging dat de mens niets
kan weten van het wezen van God. De zendeling moet de Triniteit blijven
verkondigen, omdat
' . . . the heart and substance of the New Testament dispensation is the
revelation of God's essential nature, through the Incarnation, and through
the effusion of the Holy Spirit, and so in the Holy Trinity; and that these
(experienced, not merely defined) are God in the human heart. The mis
sionary cannot but preach the Trinity'108.
Tot nu toe is dit gedeelte van de openbaring echter te zeer een leer geble
ven, die geen gestalte heeft gekregen in het leven van de christenen. Het is
,M
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Ibid., p. 267.
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een opgave voor de theologie na te gaan hoe het geloof in de Drievuldigheid werkelijke betekenis in het christelijk leven kan krijgen. De Islam
dwingt het Christendom de diepere rijkdom van de openbaring van de Triniteit verder te onderzoeken.
e. „Secular Civilization and the Christian Task", door R. M. Jones
Het secularisme is volgens R. M. Jones een wijze van leven en een levensbeschouwing, die van het bestaan van alleen een natuurlijke orde uitgaat en
meent dat God en een geestelijke werkelijkheid niet wezenlijk is voor het leven en denken van de mens. Het is een opvatting, die zich naar zijn mening
over de hele wereld heeft verbreid en een gevaar inhoudt voor alle godsdiensten. Het is een denkbeeld, dat de tot dan toe bestaande geografische
opvatting van de zending op ingrijpende wijze zal doorbreken. Edinburgh
heeft alles nog bezien in een West-Oost richting. R. M. Jones laat echter
zien dat het zendingsveld zich nu ook uitstrekt in het Westen. Jerusalem zal
daarom een ontmoeting worden tussen mensen, die allen in hun eigen omgeving te maken hebben met een zendingsopdracht ten opzichte van nietchristelijke systemen. In een dergelijke situatie is het volgens hem onvoldoende een boodschap te brengen, die niet tevens in het Christendom een
levende werkelijkheid is. Daarom zal men in Jerusalem de christelijke
boodschap én het christelijk leven gaan bestuderen in hun verhouding tot
de niet-christelijke systemen van leven en denken.
Het secularisme is een groter probleem voor de zending dan voor de andere godsdiensten. Het Christendom moet met die godsdiensten een bondgenootschap aangaan om zich samen tegen het opkomend secularisme te
verzetten. De zendelingen moeten naar de zendingsgebieden gaan
' . . . as those who find in the other religions which secularism attacks, as
it attacks Christianity, witnesses of man's need of God and allies in our
quest of perfection'109.
Men kan dit doen in de erkenning van het goede dat in hen aanwezig is. De
zending moet elke waarheid die zij vindt aanvaarden als komend van God
en er gebruik van maken voor een herinterpretatie van het Christendom.
Dat heeft Clemens van Alexandrie gedaan, voor wie de Griekse filosofen
zoals de Hebreeuwse profeten voorlopers van Christus zijn geweest. Augustinus heeft het neo-Platonisme gebruikt om het Christendom te formuleren
en Thomas heeft hetzelfde gedaan met gebruikmaking van Aristoteles. Hetzelfde moet gebeuren met de waarheid die uit de omringende wereld op ons
afkomt. Er is een synthese van de waarheid nodig110. De niet-christelijke
godsdiensten zijn niet zozeer foutief als wel ontoereikend, omdat zij de dynamische kracht missen de goddelijke mogelijkheden van de mens te reali109

R. M. Jones, „Secular Civilization and the Christian Task", in: I.M.C., Jerusalem,
1928, Vol. I, p. 338.
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Cfr. R. M. Jones, a.c, pp. 303-304.
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seren. Christus heeft ons die openbaar gemaakt. In de Zoon van God wordt
duidelijk dat de wereld op weg is naar een nieuwe schepping en de mens
herschapen zal worden naar het beeld van Chnstus. In Hem zullen de nietchnstelijke godsdiensten hun vervulling vinden111.
4. Kritiek van de Continentale gedelegeerden in Cairo
Op 16 maart 1928, enkele dagen voor de bijeenkomst in Jerusalem, komen
de Continentale gedelegeerden in Cairo bijeen in het gebouw van de
Y M.C.A. H. Kraemer heeft een verslag van deze vergadering opgesteld112.
De discussie over de voorstudies wordt geopend door de Duitse gedelegeerden die zich ongerust tonen over de syncretistische tendens van de
voorstudies, waarin op onvoldoende wijze het absolute onderscheid en
de absolute uniciteit van het Christendom is geformuleerd. Hoe groot de
waardering ook is die men voor de waardevolle krachten in de andere godsdiensten mag hebben, onder geen voorwaarde mag de fundamentele basis
van de zending worden losgelaten, dat wil zeggen,
„dass Gott sich in der Geschichte durch seine Heilstaten offenbart und in
einziger und unübertrefflicher Weise in Jesu Christo, der der Weg zum
Vater ist und das gottliche Zeichen der Gnade und Versöhnung" 113 .
Wat dit betreft moet Jerusalem een duidelijke boodschap aan de wereld
hebben. De gedelegeerden uit de andere landen van het Europese vasteland
brengen hun ongerustheid op enigszins andere wijze tot uitdrukking. Sommigen onder hen willen, duidelijker dan in de voorbereidende studies het
geval is, zien uitgesproken dat het Christendom „sui generis" is in de meest
pregnante zin van het woord. Men spreekt het vertrouwen uit dat de schnjvers van de studies in werkelijkheid dezelfde opvatting zullen hebben over
het Christendom als zijzelf. De rede waarom dit in hun bijdragen onvoldoende naar voren is gekomen ligt volgens de gedelegeerden waarschijnlijk
hierin, dat de vragen naar het wezen van het Christendom en van de andere
godsdiensten, en de vraag naar aanknopingspunten teveel door elkaar zijn
gehaald. Vervolgens hierin, dat de schrijvers de religieuze waarden, die men
heeft gevraagd naar voren te brengen, zoveel nadruk hebben gegeven juist
omdat zij zelf diep overtuigd zijn van de christelijke waarheid. Het is inderdaad de plicht van de christenen al datgene wat in de andere godsdiensten
van goddelijke oorsprong is te ontdekken en dat aan de aanhangers van die
godsdiensten te laten zien.
„Doch ist die Versammlung der Meinung, dass die erhabensten und ruhrend111

Ibid , pp. 333-334
H Kraemer, „Bericht über die Versammlung der kontinentalen Delegierten zur
Diskussion des Verhältnisses der Religionen" (W С С archives) Hier is de oorspron
kelijke Duitse tekst gebruikt Een Engelse vertaling vindt men in Ι M С , Jerusalem,
1928, Vol I, pp 418-419.
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sten Elemente, wenn sie unter die Herrschaft Jesu Christi kommen, bedingungslos eine Bekehrung und Wiedergeburt erfahren müssen um so zu ihrer
wirklichen Erfüllung zu kommen"114.
Gezien het grote aandeel van de Continentale gedelegeerden in de discussies op de conferentie te Jerusalem, waar zij zeer sterk zullen aandringen op
een verklaring over het Christendom dat absoluut en uniek is, wordt de gemeenschappelijke verklaring van de gedelegeerden in Cairo in haar geheel
gegeven.
„Mitglieder der kontinentalen Delegation für die Jerusalem-Konferenz fühlen
sich gedrungen, der hoffentlich allgemeinen Überzeugung aller Delegierten
Ausdruck zu geben, dass unsere gesamte Missionsarbeit ausschliesslich ruht
auf den grossen Gottestaten zur Erlösung der Menschheit, besonders der
Sendung seines erhabenen Sohnes, seines Kreuzestodes zur Versöhnung der
Welt und seiner Auferstehung als Anbruch eines neuen von Gott geschenkten
Lebens für die erlöste Menschheit. Wir sind die Boten Gottes, diese vom
Himmel gewirkte Erlösung kundzumachen. Der Inhalt unserer Botschaft ist
der Vatergott, dessen Kinder wir durch unseren Heiland Jesus Christus
werden, und die Einladung zur Annahme dieses Heils im Glauben. Deshalb
ist es die Hauptaufgabe der Mission, darauf hinzuarbeiten, dass Menschen
sich bekehren, v.g. bewusst den Bruch mit ihrer gottfemen Vergangenheit
vollziehen. Angesichts dieses Tatbestandes beunruhigt uns die Frage, ob
die Heilsdarbietung an Vertreter der nichtchristlichen Religionen in der
Form der Gegenüberstellung der spiritual values der nichtchristlichen und
der christlichen Religion erfolgen kann, nach welchem Schema die Mehrzahl
der vorgelegten Papers gearbeitet sind. Dabei erkennen wir das Vorhandensein solcher religiösen Werte in den nichtchristlichen Religionen in weiterem
Umfange an"115.
Verder wordt erop gewezen dat de taak van de zending niet door het zogeheten „Social Gospel" kan worden verwerkelijkt, waarbij dan alle godsdiensten met elkaar het secularisme tegemoet zullen treden. De Protestantse
zending zal tegenover het dreigende syncretisme en het opkomende secularisme moeten vasthouden aan de verlossingsweg van het Evangelie.
Na de bijeenkomst zal H. Kraemer nog een brief aan W. Paton schrijven,
waarin hij de hoop uitspreekt dat, indien de discussies in Jerusalem dezelfde
tendens zullen hebben als die in Cairo, de Amerikanen niet te zeer geneigd
zullen zijn te denken, dat zij hier met het probleem van het fundamentalisme en het liberalisme te maken hebben116. Wanneer zij dat doen zien zij
het verkeerd. Temidden van alle verwarring over de christelijke boodschap
zullen alle gedelegeerden in Jerusalem zich op die boodschap diepgaand moeten bezinnen.
"« Ibid., fol. 2-3; cfr. I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I, p. 419.
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С. JERUSALEM, 1928: „THE CHRISTIAN LIFE AND MESSAGE IN RELATION TO
NON-CHRISTIAN SYSTEMS"

1. Kritiek op de voorbereidende studies
De voorstudies, die de afgevaardigden door de I.M.C. als uitgangspunt voor
de discussie krijgen voorgelegd, worden niet door iedereen met dezelfde
waardering ontvangen. Verschillende gedelegeerden uiten op de conferentie
hun kritiek daarop. J. Richter vertolkt nogmaals de ongerustheid van de
Continentale vertegenwoordigers117. Zij willen de waarden in de nietchristelijke godsdiensten, waarop de voorstudies sterk de nadruk hebben
gelegd, niet ontkennen of minimaliseren, maar betwijfelen de betekenis van
een dergelijke aanpak voor de zending118. Zij zijn bevreesd voor een syncretistische tendens, die in sommige stukken naar voren is gekomen119.
Men is bang dat afbreuk zal worden gedaan aan het christelijk geloof120.
De uniciteit van het Christendom is te weinig naar voren gebracht. Het
christelijke Evangelie is niet een bepaald aspect van de waarheid. Het is
niet iets van de mens, maar is gebaseerd op de openbaring van God zelf aan
de mens121, zeggen R. Speer en O. C. Quick. H. Kraemer sluit zich bij deze
kritiek aan, want doordat de voorstudies zoveel nadruk leggen op de geeste
lijke waarden in de andere godsdiensten, wordt de aandacht afgeleid van
het centrale gegeven van de christelijke boodschap. Ook hij vindt het be
langrijk oog te hebben voor de waarden in die godsdiensten, maar de hee'
eigen betekenis van het Evangelie mag daarbij niet worden vergeten122.
M. Tarkkanen toont zich eveneens verheugd over veel gegevens uit de
voorbereidende studies, want de zending moet hierin het voorbeeld van
Paulus volgen en het licht van de „logos spermatikos" in Sakyamuni, Con
fucius en anderen erkennen.
'But at the same time I have found in some of the papers views which I must
think to be very harmful, especially to young missionaries. I humbly beg to
point some. With an appreciative understanding of the ethnic religions, I
find a very uncertain tone about Christianity itself. We must never forget
that there is no salvation in Hinduism or Buddhism, but only in Christ.
Therefore Christianity is not one of many religions, the highest and best
117
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Cfr. ibid., p. 343. In de inleiding op het verslag wordt ook hierover gesproken.
„There had been differences of view as to wether the method of approach represented
in the printed papers had been the wise and true method".
" · Cfr. ibid., p. 350. Hierin wordt hij bijgevallen door Canon Could: „There are a
good many present who are fully prepared to acknowledge certain beauties of nonChristian faiths, but who dislike and dread the synthesis which we find present in
some pamphlets submitted to our consideration".
1!
° Cfr. ibid., p. 343.
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Cfr. ibid., p. 356.
"« Cfr. ibid., pp. 348-349.
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perhaps; it is something quite different from them all. The warnings against
syncretism are very necessary these days' 1 2 3 .
2. Discussies in de algemene vergadering12*
Er zijn tot nu toe duidelijk, verschillende opvattingen naar voren gekomen
over de verhouding tussen het Christendom en de niet-chnstelijke gods
diensten. De een zal zeggen, dat de waardevolle gegevens van de andere
godsdiensten hun bevestiging en verrijking vinden in het Christendom. De
ander zal de verhouding duiden als een radikaal en wezenlijk verschil. Voor
de een is Christus de vervulling van de godsdiensten en van de daarin aan
wezige waarden, voor de ander is Hij een zuivere gave van God, die volko
men nieuw is en nieuw leven zal geven.
a Het Christendom. De vervulling van de niet-chnstelijke godsdiensten
De meest opvallende stellingname in dit geheel is die van W. E. Hocking
Het opkomend secularisme vraagt volgens hem een samengaan van alle
godsdienstige krachten vanuit de erkenning van verwantschap met alles wat
getuigt van ware religie. Er bestaat een wereldgodsdienst. Alle godsdienstige
systemen wortelen in het universeel menselijk geloof in het Goddelijk
Wezen 125 . Maar wanneer de godsdiensten samen het secularisme tegemoet
treden moeten zij toch met in syncretisme vervallen. In de ontmoeting
met de niet-christelijke godsdiensten kan de zending haar uiteindelijke doel
realiseren: de schepping van een gemeenschappelijk geestelijk leven onder de
mensen 1 2 6 .
Degenen die de opvatting voorstaan dat God zich in de andere gods
diensten openbaart zullen zich niet allemaal op dezelfde wijze uitdrukken
Zij zijn het met elkaar eens dat de godsdiensten met sympathie moeten wor
den benaderd en dat men bereid moet zijn de waarheid overal te vinden
waar die kan worden gevonden. Het is onjuist te zeggen, dat al het andere
buiten het Christendom verkeerd is. Maar daarbij moet men de waarden
volgens А. К Reischauer niet te zeer waarderen. Het Evangelie openbaart
123

Ibid , pp 354-355
Hier wordt tevens gebruik gemaakt van de lezingen, die tijdens de conferentie zijn
gehouden Waar nodig zal in de voetnoten naar de andere rapporten van Jerusalem
worden verwezen
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W E Hocking geeft hiervan een verdere verklaring in zijn lezing „Psychological
Conditions for Growth in Religious Faith", m I M C , Jerusalem, 1928, Vol VIII, ρ
160 „The contest between religions is not primarily a contest of truth, it is a contest
of motive power It is. sofar as metaphysics is concerned, universal Metaphysical
truth belongs to all systems alike, and there is no possibility of confirming the true
conception of God to one religious system and shutting it out from another" Alle
godsdiensten sluiten elkaar in en met uit, want alle geven antwoord op de vraag naar
„motive power" Met dit laatste begrip bedoelt W E Hocking aan te geven, dat elke
religie antwoord tracht te geven op het streven van de mens naar macht, wat de cen
trale impuls van de menselijke natuur uitmaakt
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datgene wat de niet-christenen zoeken. In de andere godsdiensten liggen
waarden, die getuigenis afleggen van de openbaring van de Vader onder de
volkeren. Loyaliteit ten opzichte van Christus mag de zending daarvoor niet
127
blind maken .
De kwestie van de uniciteit en de universaliteit van het Christendom
heeft vooral bij E. S. Jones en O. C. Quick in het middelpunt van de be
langstelling gestaan. De eerste erkent dat de andere godsdiensten waarde
volle elementen van waarheid bezitten, maar gelooft tegelijkertijd in Chris
tus een absolute waarde te bezitten. Hij is het leven en de religie. Door dit
geloof wordt de sympathie voor de andere waarden niet kleiner, maar zij
moeten juist van daaruit worden erkend 1 2 8 . Men kan het Christendom vol
gens hem een vervulling noemen, maar het is tevens meer dan dat. Een aan
vaarding van de waarheid die elders wordt gevonden vanuit de gelovige
zekerheid in Christus de absolute waarheid te bezitten moet niet vergeten
dat er tussen het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten verschillen
bestaan.
'You may call it difference in degree if you like, but the difference is so
great that it becomes a difference in kind. The Cross of Jesus is the fulfilment
of those who suffer nobly for the world, but the Cross is also something
more, and is something other' 1 2 9 .
Zich hiervan bewust mag de zending, zich funderend op Christus, voort
bouwen op de waarden in de andere godsdiensten. Sommigen zullen hierbij
de superioriteit en uniciteit van Christus voorop willen stellen, maar wan
neer Hij universeel is, is Hij volgens E. S. Jones ook hoger en uniek.
O. C. Quick probeert het samengaan van uniciteit en universaliteit uit te
werken en duidelijker te maken. Het hele probleem schijnt daarin te zijn ge
legen. Beide standpunten hebben hun aanhangers. Maar zij kunnen volgens
hem samengaan, wanneer men aanneemt dat het juist door het geloof in
Christus mogelijk is Zijn werkzaamheid in de niet-christelijke godsdiensten
te herkennen. Zonder dit laatste wordt de uniciteit verkeerd verstaan.
127

Cfr. o.e., p. 350.
Cfr. I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I, p. 356; cfr. B. M. Schuurman, „Λ Short Sta
tement on the Christian Message Presented to the International Missionary Council",
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'A man found a new thing in Christianity only because he also recognized
it as something for which he had already been seeking'130.
Zoals Christus gebruik heeft gemaakt van gegevens uit het Jodendom en
Paulus de taal van de Griekse godsdiensten heeft gebruikt, zo moet ook de
zending aansluiten op bestaande gegevens. De Kerkvaders hebben dat ook
gedaan door gebruik te maken van Plato en Aristoteles. Zonder de uniciteit
van het Christendom los te laten kan worden aanvaard, dat God zich aan
de niet-christenen openbaart en kan worden aangesloten op bij hen be
staande waardevolle gegevens131.
b. Het Christendom en de andere godsdiensten: Een blijvende paradox
In de kritiek op de voorstudies wordt door verschillende, vooral Continen
tale afgevaardigden de vrees uitgesproken, dat de uniciteit van het Christen
dom verloren dreigt te gaan132. Zij zullen de verhouding tot de niet-christelijke godsdiensten eerder duiden als een breuk133.
De noodzaak vast te houden aan de overtuiging in Christus te zijn verlost
en in Hem de openbaring van de Vader te bezitten keert telkens terug in de
discussie. Reeds bij de opening van de discussie brengt R. Speer naar voren,
dat de gedelegeerden er geen onzekerheid over moeten laten bestaan dat zij
in Christus een voldoende, absolute en definitieve verlosser hebben. Chris
tus is een unieke en onvervangbare Persoon. In Hem bezit het Christendom
absolute en unieke waarden, en een goddelijk verstaan van God en we
reld134. De zending is op de absolute daad van God om in Christus de hele
mensheid te verlossen gebaseerd. Door Zijn dood op het kruis en de verrij
zenis is hij het begin van een nieuw leven, dat God heeft gegeven.
130

I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I, p. 357.
Cfr. I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. Π, p. 48: „The conviction that the nature and
character of God find their culminating and fullest revelation in Christ does not ne
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Deze verlossing is volgens J. Richter uniek en vindt geen parallel in andere godsdiensten135. De confucianist en de hindoe hebben de boodschap
van vergeving nodig, willen zij kind van God worden. Iemand die door het
bloed van Christus eeuwig leven heeft gevonden, zal noch uit het Boeddhisme, noch uit het Hindoeïsme nieuwe godsdienstige waarden meer kunnen
ontvangen. Wanneer hij zich tot Christus heeft bekeerd, zullen alle vroegere
waarden als verlies gelden. G. Simon beschouwt het Evangelie niet als
een aanvulling op de geestelijke waarden in andere godsdiensten. Het Evangelie geeft nieuwe geestelijke waarden, die in plaats van de oude komen136.
De God van het Christendom is alleen te aanvaarden in een geloof, dat bereid is de waarden van de andere godsdiensten op te geven.
Zolang er echter onzekerheid en verwarring over de christelijke boodschap zelf bestaat, zal de zending geen antwoord kunnen geven op het
moeilijke probleem van de verhouding tussen het Christendom en de nietchristelijke godsdiensten.
H. Kraemer ondersteunt het streven van de zendingsconferentie naar
meer gelovige zekerheid over de christelijke boodschap. Maar wat dat betreft leeft de zending in een tijd met grote verwarring. Men is nog op zoek
naar een nieuwe christelijke visie op God, het leven en de wereld. Men
zoekt naar een nieuw verstaan van de boodschap van God; men wil haar
nieuw formuleren en gaan beleven. Wanneer men dat gaat doen, moet men
goed zien dat het Christendom een zeer paradoxale godsdsdienst is. Het
spreekt van de heilige en persoonlijke God, die de Schepper en de Verlosser
is, en het spreekt van de zondige mens. Tussen beiden bestaat een werkelijke gemeenschap, die op het kruis tot stand is gekomen. Daar worden de
vervloekte mens en wereld tot God verzoend. Het is een gave van God zelf,
wat in de verrijzenis een goddelijke bevestiging krijgt. De verrijzenis is een
daad met zuiver goddelijke dimensies137. Daarin is het wezen van het
Christendom gelegen.
K. Heim gaat het meest diep in op de theologische problematiek van de
verhouding tussen de christelijke boodschap en de niet-christelijke godsdiensten. Hij is gelukkig met de waardering voor de andere godsdiensten,
maar wijst er tevens op dat bepaalde gegevens daarin toch moeten worden
veroordeeld138. Want indien de godsdiensten alleen maar op verschillende
manieren uitdrukking geven aan eenzelfde mystieke gevoelen, moet men
zich ernstig afvragen of daarmee de zending niet overbodig wordt. Volgens
hem zoeken sommigen het samengaan van een sympathieke waardering van
135
Cfr. ibid., pp. 353-354.
»'• Cfr. ibid., p. 353.
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Christendom.
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de godsdiensten en het bestaansrecht van de zending hierin, dat het Chris
tendom verder is gegaan op dezelfde weg die de andere ook gaan, dat het
een hogere climax is van dezelfde beweging die men in alle niet-christelijke
139
godsdiensten kan zien . Maar is het niet onverantwoord dergelijke enor
me offers te brengen, wanneer het er alleen maar om gaat mensen een stuk
je vooruit te helpen op de weg die ze toch al gaan?
Het antwoord op de vraag naar de gerechtvaardigdheid van de zending is
in het Evangelie gelegen. Het verkondigt dat het doel van het menselijk le
ven in God is gelegen, en niet in de mens of de wereld. De mens komt niet
langs filosofische speculaties tot God. In de incarnatie komt God tot de
mens. Het is waar dat Hij zich nergens zonder getuigenis heeft gelaten en dat
de „logos spermatikos" overal werkzaam is geweest. Maar Hij heeft zich
een priesterlijk volk gekozen, dat een voorafschaduwing is van het volle
licht dat zal gaan komen. De zending verkondigt de God van deze openba
ring. In Christus geeft Hij zich aan de mens, die niet uit zichzelf tot Hem
kan komen. De zending moet doorgaan, omdat zij een gave brengt, die zij
zelf heeft ontvangen.
De enige weg naar God is gelegen in het geloof. Het is een onvoorwaarde
lijke aanvaarding van datgene wat God heeft gegeven. De verhouding tussen
Hem en de mens gaat van Hem uit. In zijn brief aan de Romeinen schrijft
Paulus dat de mens van nature God vijandig is. Hij staat van Hem afge
keerd en zoekt zelf zijn verlangens te realiseren. Het diepste geheim van de
menselijke situatie in verhouding tot God is, dat er tussen de mens en God
een muur staat, die de mens zelf niet opzij kan schuiven 140 . De dialoog tus
sen God en mens kan alleen worden opgenomen door een verlossing en ver
zoening van de kant van God.
'Only if there is such a redemption can there
prayer which is not a monologue of the lonely
a submission in the depths of his own being,
human man and the living personal God who
our hearts' 1 4 1 .

also exist religion, that is, a
human heart with itself, not
but a dialogue between the
answers all the questions of

De gave van verlossing betekent echter tevens een krisis voor en een oor
deel over de mens en zijn hoogste vorm van religie. Maar de houding van
de zending ten opzichte van de andere godsdiensten moet liefdevol blijven,
omdat de godsdienstige waarden die zij bezitten getuigen van de nauwe ver
bondenheid van ieder mens met God. In de niet-christelijke godsdiensten
•ч9 Cfr. ibid., p. 352. De gehele discussie over de theologie der godsdiensten in de ja
ren tussen 1910 en 1938 loopt gelijk op met de theologische reflectie van de zending
op haar eigen wezen. De opmerkingen van K. Heim zijn daar een voorbeeld van. Ver
derop in deze studie zullen we regelmatig duidelijke aanwijzingen in deze richting vin
den. Zie ook voetnoot 12 van de inleiding.
140
Cfr. K. Heim, „What Is in the Gospel Which Commands Us?", in: I.M.C., Jerusa
lem, 1928, Vol. VIII, p. 116.
141
K. Heim, a.c, p. 119.
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ligt het verlangen naar God uitgedrukt. Levend in Hem staat de niet-christen
van Hem afgekeerd. Wil hij de Vader vinden dan zal hij met het verleden
moeten breken, zal hij zich moeten bekeren. Met R. Otto zegt K. Heim:
'There is a gulf between Hinduism (even between the Bhagavadgita) and the
fatherhood of God, a gulf which cannot be bridged over without a break' 142 .
Het Hindoeïsme en het Boeddhisme vergeten de muur, die staat tussen God
en de mens. Volgens hen ligt het Goddelijke in het diepste van de mens zelf.
Wil de mens verlost worden dan zal hij in de goddelijke diepten van zijn eigen ik moeten afdalen. Juist hierop heeft de kritische veroordeling van het
Evangelie betrekking. Verlossing is een gave van God. De mens staat in
zondigheid van God afgekeerd en zal hiermee moeten breken. Alleen dan
zal hij in geloof de gave van de verlossing kunnen aanvaarden
'So to accept the gift of Jesus Christ really means a complete upheaval, a
radical break not only with our sinful past but with all our natural religion,
all methods of self-redemption of the human heart' 143 .
De werkelijkheid van de verhouding tussen het Christendom en de nietchnstelijke godsdiensten is een blijvende paradox144. Aan de ene kant is
de mens een schepsel van God en staat daarom in verhouding tot Hem, om
welke reden de zending de hoogste geestelijke waarden in de andere godsdiensten tenvolle moet erkennen. Aan de andere kant is de mens in zonde
gevallen. Hij is een verloren zoon, die niet uit eigen kracht naar de Vader
kan terugkeren, maar alleen doordat de Vader naar hem toekomt in de verzoening en verrijzenis van Christus.
Dit alles rechtvaardigt de zending. Zij verkondigt een Evangelie van verlossing, waaraan de mens deel kan hebben wanneer hij volledig breekt met
zijn eigen godsdienstigheid en de gave van de rechtvaardiging uit Gods
hand wil aannemen.
3. Groepsdiscussies over de verhouding van het Christendom tot de nietchristelijke godsdiensten
a. Het Hindoeïsme1*5
De discussie verloopt rondom de vraag hoe de verhouding van het Chns143
Ibid ρ 116 In hoeverre ei een verandering heeft plaatsgevonden tussen datgene
wat К Heim hier zegt van R Otto en wat hij eerder (cfr voetnoot 54, hoofdstuk II en
tekst daarbij) over hem heeft gezegd, kan hier niet verder worden nagegaan
143
Ibid , p. 115
' 4 4 Cfr Ι M С , Jerusalem, 1928, Vol I, ρ 352
ч'1 De groep, die zich hiermee heeft bezig gehouden, is er niet toe gekomen haar dis
cussie in „Findings" samen te vatten zoals de secties over de Islam en het Boeddhisme
het hebben gedaan ZIJ heeft een geordend verslag van haar gesprek gemaakt en het
aan de commissie voorgelegd, die een gemeenschappelijke verklaring over de christe
lijke boodschap heeft moeten opstellen Van die discussie zijn drie verslagen te vinden
a Een verslag dat het verloop van de discussie uitgebreid weergeeft (verder aangeduid
met G V H Getypt verslag Hindoeïsme)
b Een geordend verslag waarin het gesprek onder enkele punten is samengevat me-
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tendoni tot het Hindoeïsme ligt en hoe de christelijke boodschap het beste
aan de hindoes kan worden verkondigd. Er tekenen zich tijdens het gesprek
twee verschillende opvattingen af. Aan de ene kant staat de opvatting van
K. T. Paul uit India, die de steun krijgt van andere Aziaten en tot op zekere
hoogte van E. S. Jones, aan de andere kant staan J. Richter en R. Otto146.
ningen over de sludie van N Macnicol, geestelijke waarden in het Hindoeïsme, het
christelijk leven en de christelijke boodschap, hindernissen voor het Evangelie (aangeduid met G.V.H. II).
с De weergave in: I M С , Jerusalem, 1928, Vol I, pp 381-386, dat op een vrije ma
nier G V.H. II samenvat.
Alle dne bronnen zullen worden geraadpleegd om een zo duidelijk mogelijk inzicht
in het verloop van de discussie te krijgen
Het gesprek verloopt erg ongeordend De discussie in G V H. I is geen letterlijk ver
slag, maar geeft korte aanduidingen van datgene wat is gezegd G V H II en Ι M С ,
Jerusalem, 1928, Vol Ι, ρ 381-386 zijn aanwijzingen tot een beter verstaan van
G V.H. I.
Aan het begin van een analyse van de discussies in Jerusalem moet erop worden ge
wezen, dat de Afrikaanse godsdiensten slechts door A W Wilkie en M. Ie Pasteur D.
Couve zijn besproken in verhouding tot de christelijke boodschap. De laatste spreekt
de vrees uit, dat het Christendom té pragmatisch is geworden, terwijl de christelijke
boodschap ten opzichte van de andere godsdiensten alleen Jezus Christus kan zijn. A
W. Wilkie is het hierin met hem eens (cfr. LM C , Jerusalem, 1928, Vol I, pp.
364-365).
A W. Wilkie vindt het ontbreken van een ruime aandacht voor Afrikaanse godsdiensten niet ernstig, omdat men in Le Zoute de gelegenheid heeft gehad erover te discussieren.
Wat de conferentie van La Zoute, in 1926 in België gehouden, betreft is wegens het
ontbreken van gegevens niet nagegaan kunnen worden hoe men daar theologisch over
de met-christelijke godsdiensten heeft gedacht. Volgens W. J. Schmidt, „Ecumenicity
and Syncretism", pp 73-75 heeft de conferentie, informeel maar niettemin direct, in relatie tot de „International Missionary Council" gestaan. W. J. Schmidt zegt, dat de bijeenkomst de vervuilings-theorie heeft voorgestaan De zending moet volgens haar het
ware en goede in de Afrikaanse traditie bewaren, verrijken en veredelen door het met
de geest van Christus in contact te brengen Dat kan, omdat God zich in Afrika niet
zonder getuigenis heeft gelaten
Maar W Schmidt wijst erop, dal dit standpunt, zoals hij het ontleent aan E W.
Smith, „The Christian Mission in Africa", New York, The International Missionary
Council, 1926, gerelativeerd dient te worden vanuit de wetenschap, dat E. W. Smith een
fervent voorstander is van de Logos-leer en het idee van de „praeparatio evangelica".
141
Het verslag van de discussie, die op de tweede dag door R. Otto is bijgewoond,
laat zien hoe moeilijk de groep het met dit onderwerp heeft gehad. Ρ Chenchiah
opent de discussie met de vraag. „What is unique in Christ in relation to Hinduism?"
(G.V Η Ι, ρ 1). Vervolgens vraagt hij zich af hoe het komt dat Ghandi Christus wel
waardeert, maar diens beroep op uniciteit afwijst „Is it because we have not discover
ed the really unique thing in Chrisf" Dan volgt een discussie over de studie van Ν.
Macnicol, de moeilijkheden van massabekeringen onder de „outcastes", maar weinig
over de uitgangsvraag van P. Chenchiah, die op het einde van het gesprek van de eer
ste dag niets anders kan doen dan zijn vraag nog eens herhalen en er als zijn mening
aan toevoegt, dat „the world will accept Christ when the Church demonstrates in life
the uniqueness of Christ" (G.V.H. I, p. 5)
De volgende dag stelt een kleine groep voor te spreken over bepaalde geestelijke
waarden van het Hindoeïsme, maar de groep als geheel voelt zich niet capabel en
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In de plenaire vergadering 's morgens heeft K. T. Paul zijn mening reeds
samengevat door te zeggen, dat
'He was impressed with the sublimity of Indian religious philosophy and
with the depth and sincerity of Indian religious life as he met it in Hinduism
to-day, so much so that he craved that India might come under the dominion
of Christ who alone fulfilled and did not destroy.
He lost patience with
cataloguing superiority and inferiority of values'147.
De christelijke leer van pijn en lijden staat volgens К. T. Paul niet boven
die van het Hindoeïsme. Maar toch zal hij er in de groepsdiscussie aan toevoegen dat iemand, die de geest van Christus ontvangt, tot een hogere orde
zal ontwikkelen148. Het moet de zending niet gaan om de verkondiging van
een leer. Haar boodschap is Jezus Christus, op wie het Hindoeïsme een
voorbereiding is, zoals het Oude Testament dat is.
E. S. Jones zal nadruk leggen op de superioriteit van Christus. Het Christendom is van Zijn superioriteit en uniciteit geheel doordrongen. Zijn begrippen van liefde, vrede, kruis en het Rijk Gods overtreffen al dergelijke
begrippen in de andere godsdiensten. E. S. Jones is de mening toegedaan
dat er superioriteit in het Christendom is gelegen149 en is ervan overtuigd
dat Christus meer is dan de kroon van het Hindoeïsme. Christus is de vervulling en verwerkelijking van datgene waarnaar de hindoe in moksha
streeft. In Hem is het directe aanbod van een nieuwe geboorte gelegen, die
iemands boeien zal verbreken en een nieuw leven zal geven150.
J. Richter verzet zich tegen de opvatting dat Christus in het verlengde ligt
van een lijn die in India is begonnen151, zoals veel boeken volgens R. Otto
suggereren. De bhakti is geen profetie die in het Christendom tot vervulling
komt. De rechtvaardiging waarvan de Bhavagad-Gita spreekt schijnt haar
vervulling in het Christendom te vinden. Maar haar begrip van rechtvaardiging is geheel anders dan dat van de Reformatie, omdat zij geen weet heeft
van het van God afgekeerd staan. Er ligt een breuk tussen beide en dit
moet niet worden verdoezeld. Wanneer iemand tot Christus komt begint
voor hem een nieuwe reis, het is niet een voortzetting van iets wat reeds is
begonnen182.
weer herhaalt P. Chenchiah zijn vraag: „Why is not the Hindu accepting Christ?" en
„What is the Christian message to the highest product of Hinduism?". Tenslotte wordt
de vraag door W. Paton in deze vorm gegoten: „How can the Christian message be
better presented to the Hindus?" (G.V.H. I, p. 6), waarna het gesprek weer terzake
komt.
-чэт^
" ' I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I, p. 362; cfr. G.V.H. I, p. 3, К. T. Paul; cfr. G.V.H.
11, p. 1; cfr. G.V.H. I, p. 4, Diffendorfer; cfr. G.V.H. I, p. 6, Miss Chen, die het met
K. T. Paul eens is met betrekking tot het hoger en lager van waarden.
148
Cfr. G.V.H. I, p. 3.
,4β
Cfr. G.V.H. I, p. 3: „There is superiority".
»· Cfr. G.V.H. I, pp. 8 en 3.
151
Cfr. G.V.H. I, p. 8.
'« Cfr. G.V.H. I, p. 8.
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De reactie van Mrs. Tilak hierop, dat haar vader langs de weg van de
bhakti tot Christus is geleid, geeft nogmaals duidelijk de meningsverschillen
weer. De een ziet Christus als een vervulling van en de ander als een breuk
met de niet-christelijke godsdienstige waarden153.
b. Het Confucianisme15*
In deze groep concentreert het gesprek zich rondom twee kwesties: het leven en de boodschap van het Christendom in verhouding tot het Confucianisme en de verkondiging van de bijbelse boodschap1Ä5.
D. W. Lyon, schrijver van een voorstudie over de godsdienstige waarden
in het Confucianisme, meent dat de zendelingen minder dan voorheen geneigd zijn in het Confucianisme een godsdienst te zien. De Chinese christenen daarentegen gaan het steeds meer als een godsdienst erkennen, wat
voortkomt uit hun verlangen naar een nationale Kerk met een eigen kleur.
Er bestaat onder hen een tendens het Confucianisme te aanvaarden als het
Oude Testament voor de Chinese Kerk. Het is niet een vervanging van het
Oude Testament, maar een vervulling daarvan. Zij erkennen dat het confucianistische Godsbeeld inadequaat is, maar vinden het niet onverenigbaar
met het christelijke.
'They feel that, in the same spirit which prompted Jesus to take the Jewish
idea of God and give it a fuller meaning, His followers may in China take
the underlying conceptions of Heaven and the Ruler above, which the
Chinese have, and enrich them until they stand for the conception of a
Heavenly Father, who cherishes a loving concern in the highest welfare of
all His creatures' 156 .
De aanvaarding van bepaalde godsdienstige waarden en de gedachte van
een verrijking en een vollere betekenis, die bepaalde gegevens uit het Confucianisme in het Christendom ontvangen, worden op verschillende manie153

Cfr. G.V.H. I, p. 9, P. Chenchiah in de samenvatting van de discussie.
Er zijn twee verslagen van de discussie gevonden. Een samenvattend verslag in
het officiële rapport van Jerusalem en een uitgebreide weergave van het gesprek. Hier
wordt met name het laatste stuk geraadpleegd (aangeduid met G.V.C.: Getypt verslag
Confucianisme). T. C. Chao is voorzitter van de groep. De discussie verloopt vrij ongeordend en de weergave is niet altijd even duidelijk. Ter verduidelijking hiervan
wordt het verslag in het officiële rapport gebruikt. De discussie over het Confucianisme in de plenaire vergadering zal in dit gedeelte worden verwerkt.
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In dit verband moet gewezen worden op een schriftelijke bijdrage van W. E. Hocking aan de discussie over het Confucianisme, opgesteld in Jerusalem: W. E. Hocking,
„What Can Christianity Offer to Confucian China?", Jerusalem, March 27th,
1928, W.C.C, archives. Voor een antwoord op de vraag naar de verhouding van de
christelijke boodschap tot het Confucianisme zal men van beide meer moeten weten.
W. E. Hocking vindt een antwoord moeilijk, „I find it particularly difficult as Christianity appears to me a growing and therefore unfinished religion. My impression is
also that a tradition as vital and ancient as that of Confucianism, is not without its
own capacity for development" (p. 1).
159
G.V.C., p. 10.
1M
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ren naar voren gebracht . F. С Wei en Т. С Chao, beiden uit China,
houden vast aan de opvatting dat het Christendom het Confucianisme niet
158
komt vernietigen, maar tot vervulling zal brengen . Dit kan op verschil
lende manieren gebeuren.
Het Christendom kan de confucianistische moraal een nieuwe ziel geven,
doordat het de levende God in de plaats stelt van de onpersoonlijke en pan

theïstische natuur. Het streven van het Confucianisme een goed mens te zijn
is in Christus, het volmaakte Godmenselijke voorbeeld, op de hoogste
manier vervuld159.
Volgens T. C. Chao gaat de christelijke boodschap veruit boven datgene
wat het Confucianisme kan bieden. God is alleen in de geïncarneerde Heer
volledig uitgedrukt. De Chinezen die in het Christendom de vervulling zien
van het Confucianisme willen de twee niet samenvoegen. Zij willen beide
op een weloverwogen wijze bij elkaar brengen160.
Hiertegenover staat S. Knak, die sterke nadruk legt op het Christendom
als een nieuwe openbaring van God door Hemzelf.
'He is quite separated from man by a gulf quite impossible for men to
bridge, but God Himself does bridge this gulf in quite an unexpected way,
:^Щ
157
Cfr. G.V.C., p. 11, M. Tarkkanen: „Confucius took advantage of all the revela
tion he had, and was true to himself in not saying more than he knew. Christianity has
all the real values to be found in Confucianism and very more"; cfr. G.V.C., p. 10, J.
H. Ritson: „What is there in Confucianism that is not in Christianity, would not
Christianity enrich all the best ideas of Confucianism, Ancestor worship and all the
rest?"; cfr. G.V.C., p. 10, H. T. Silcock: „I believe there is in Confucius great religious
value in its emphasis on ethics or right behaviour. We must not overlook this point":
cfr. G.V.C., p. 3, Miss Tseng: „There is no real conflict between Confucianism and
Christianity"; cfr. G.V.C., p. 3, Fr. Wei, die het met Miss Tseng eens is.
158
Cfr. I.M.C., Jerusalem, 1928, p. 358, Fr. Wei: „Christianity is to fulfil Confucianism
not to destroy it"; cfr. ibid., p. 359, Т. C. Chao: „ . . . its (Christianity) task in
presenting its message is, among other things to fulfil the best that is in Confucian
culture".
159
Cfr. o.e., p. 358, Fr. Wei; cfr. ibid., p. 359, Chao: „Such an idea finds a complete
fulfilment in the revelation of God as the fundamental reality of the Universe as re
vealed in Jesus Christ. The source and foundation of our being is that reality which as
Jesus showed us in the personality of God"; cfr. G.V.C., p. 7, Dr. Endicott; cfr.
G.V.C., p. 6, W. E. Hocking: „Christianity is an unfinished religion in that our appre
hension is a matter of constant growth, but Christianity as we know it can help Confu
cianism". Het brengt zijn zondebesef tegenover de opvatting dat de mens van nature
goed is (cfr. G.V.C., p. 10, Dr. Endicott; cfr. I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I, p. 359, T.
C. Chao). Het Christendom geeft ook een betere kijk op de wereld. „Christianity is in
curably of the other world, the strenght of Confucianism is in this sturdy realism, the
other world has occupied a real but not a demanding or authoritative part in Confu
cianism. Christianity understands that a succesful life here is only possible in the light
of other wordly righteousness. The divinity of human nature lies in that it belongs to
the Eternal order. We ought to be more alert to the relation between that which per
tains to this life and to the life to come".
180
G.V.C., p. 3.
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a way far different from that which man or a group of men might have
made'1«1.
Het is dezelfde gedachte die К. Heim elders op de conferentie naar voren
heeft gebracht. Christen worden betekent breken met het verleden en intre
den in een nieuwe werkelijkheid.
с Het Boeddhisme™
Men kan in de oorspronkelijke vorm van het Boeddhisme bepaalde grote
waarden ontdekken. Boeddha legt sterk de nadruk op de betekenis van de
morele wet in het leven van de mens. Hij offert zichzelf op om voor zijn
medemensen een uitweg uit het lijden van de wereld te zoeken. Maar er zul
len ook verschillen met de door Christus geopenbaarde godsdienst naar vo
ren komen. Boeddha heeft weinig of niet over God gesproken, terwijl Hij
door Christus centraal wordt gesteld. Het latere Boeddhisme bezit een vage
erkenning van de realiteit van de eeuwige God. Het legt de nadruk op de
betekenis van de menselijke persoon en aanvaardt de mogelijkheid de we
reld te verbeteren. Maar er is later zoveel aan toegevoegd dat veel waarde
vols weer verloren is gegaan en verduisterd.
'The Christian Message is not to be regarded as merely supplementary to
what Buddhists already teach. The Christian receives this Message from
God in Jesus Christ, and he must be uniquivocally clear and positive in the
utterance of this message, both in word and in life'163.
Het Boeddhisme is geneigd tot syncretisme, waartegenover het Christendom
aan zijn eigenheid moet vasthouden en zijn wezenlijke elementen niet
moet vervalsen. Bijzondere nadruk moet worden gelegd op de persoonlijke
God. Vervolgens moet eveneens worden benadrukt dat de boeddhist in de
persoon van Christus de kracht zal kunnen vinden om die morele persoon
lijkheid te worden waarnaar hij streeft; dat de vergeving van de zonde een
vrije gave van God is en niet door de mens zelf kan worden bewerkt; dat de
mens in Christus de zekerheid ontvangt voor een eeuwig leven, dat de
boeddhist tevergeefs heeft gezocht.
d. De Islam1**
Als volgelingen van Christus moeten de zendelingen erkennen dat er be
paalde geestelijke waarden in het geloof van de moslims liggen opgesloten.
Hiervan kan de zending uitgaan,
»> G.V.C., p. 8.
182
Men is hier geheel aangewezen op de „Findings" van de groepsdiscussie in het
rapport van Jerusalem. Er is geen volledig verslag van het gesprek gevonden. Voorzit
ter van de groep is Prof. Senzi Tura (Japan, Professor in the Theological Seminary of
the Meiji Gakuin).
>·> I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I, p. 396.
1,4
Ook hier is men aangewezen op de „Findings". H. Kraemer heeft de discussie,
waarvan geen uitvoerig verslag is gevonden, geleid.
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'to present Christ as the Living Lord of all, in whom alone the spiritual
values are fully realized, and through whose Spirit they can become fully
effective in human life and relationships in the world to-day and in the life
to come'165.
De Islam zal het beroep van Christus op uniciteit en exclusiviteit echter verwerpen. De christelijke leer over de liefde van God, die Zich openbaart in
het geïncarneerde Woord, de leer over de kruisdood, de verzoening voor de
zonde en de verrijzenis staat in scherpe tegenstelling tot de leer van de Islam. Naast de overeenkomsten bestaan er diepgaande verschillen tussen het
Christendom en de Islam, waardoor de zending onder de moslims is gerechtvaardigd. De verschillen moeten in de prediking tot uitdrukking komen, maar tevens moet aandacht worden gegeven aan de waarheid die de
Islam in zekere mate bezit in de opvatting van de eenheid, majesteit en souvereinileit van God, Diens openbaring aan de mens en in de eerbiedige eredienst voor God166. Wat de liefde en heiligheid van God, de verlossing in
Christus en de zonde betreft schiet de Islam tekort. Ook dat moet de zending niet vergeten.
4. De gemeenschappelijke
Message"

verklaring

van

Jerusalem:

„The

Christian

De conferentie is bijeen gekomen in een tijd, waarin zich op allerlei terreinen van het leven veranderingen aan het voltrekken zijn. Politiek, sociaal,
economisch en godsdienstig vinden er wijzigingen plaats van verstrekkende
betekenis. Door een sterk opkomend relativisme schijnt alles ter discussie te
worden gesteld.
Er heerst grote onzekerheid, maar evenzeer bestaat er een groot verlangen naar nieuwe zekerheden. Tegen de achtergrond hiervan neemt de conferentie te Jerusalem een gemeenschappelijke verklaring aan, waarin, voorzover hier belangrijk is, op de eerste plaats wordt aangegeven welke boodschap de zending wil verkondigen, vervolgens wordt gesproken over de
grondslag van de zending en tenslotte over de niet-christelijke godsdiensten.
Over de christelijke boodschap wordt gezegd:
'Our message is Jesus Christ. He is the revelation of what God is and of what
man through Him may become. In Him we come face to face with the ultimate reality of the universe; He makes known to us God as our Father,
perfect and infinite in love and in righteousness; for in Him we find God
incarnate, the final, yet ever unfolding, revelation of the God in whom we
live and move and have our being'167.
Christus is de openbaring van God, die werkzaam is in alles wat gebeurt.
Hij confronteert de mens met diens zondigheid en schuldig staan voor God,
«5 I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I, p. 339.
« Cfr. I.M.C., o.e. p. 400.
Ibid., p. 480.

,e

187

159

maar verkondigt hem tevens de vergeving daarvan. Op het kruis en in de
verrijzenis brengt Jezus Christus verlossing aan de zondige mens, die zich
van God heeft afgekeerd. In geloof in Christus zal de mens verzoening met
God kunnen vinden. Dit is de enige weg tot verlossing.
De zendingsconferentie van Jerusalem sluit zich hiermee aan bij de verklaring van de „World Conference on Faith and Order" in Lausanne
(1927) over de christelijke boodschap. De menswording van het Woord van
God in Christus is in de hele mensheid, maar bijzonder in het Oude Testament voorbereid168. In het Evangelie ligt de gave van een nieuwe wereld
van God aan de oude wereld van dood en zonde. Het Evangelie verkondigt
verlossing en heiliging in geloof in Jezus Christus. De niet-christelijke wereld wordt door het Evangelie tot de aanvaarding daarvan uitgenodigd.
In deze christelijke boodschap ligt de diepste beweegreden voor de zending opgesloten. De zending streeft niet naar een cultureel, politiek, sociaal
of enig andere vorm van imperialisme.
'Our true and compelling motive lies in the very nature of the God to whom
we have given our hearts. Since He is love, His very nature is to share.
Christ is the expression in time of the eternal self-giving of the Father.
Coming into fellowship with Christ we find in ourselves an over-mastering
impulse to share Him with others' 109 .
Christus heeft de christenen, die in Hem geloven, leven in overvloed gebracht en zij willen dat delen met anderen, die zonder Hem leven. De motivering van de gehele zending is gelegen in Christus, Hij is ook het doel
daarvan.
De zending heeft zich niet altijd voldoende en op de juiste wijze van haar
opdracht het Evangelie te verkondigen gekweten. De goede en de edele elementen heeft zij nog onvoldoende leren kennen. Wanneer de mens trouw is
aan het beste licht dat hij bezit, dan kan hij een bevrijding van het kwaad
van de wereld realiseren, ook al is hij zich van Christus niet bewust. Hierin
is voor de zending des te meer een rede gelegen de volheid van het licht en
de kracht, die in Jezus Christus is gelegen, te verkondigen. Zij kan dit indien zij rotsvast blijft geloven in de waarheid van de christelijke boodschap.
Juist nu door nieuwe omstandigheden onzekerheid en verwarring is ontstaan
over de boodschap van het Christendom is het nodig een christelijke levensen wereldvisie uit te werken die weer zekerheid kan geven170.
Vanuit het overtuigende geloof in Christus kan de zending de stralen van
licht en waarheid in de niet-christelijke godsdiensten erkennen, zelfs op
plaatsen waar Hij niet bekend is of wordt verworpen. God heeft Zichzelf
188
Cfr. ibid., pp. 481-482; cfr. K. Heim, „Die Tagung des erweiterten internationalen
Missionsrates in Jerusalem", in: E.M.M., 72 (1928), p. 163, waar hij erop wijst dat van
Chinese zijde de verklaring van Lausanne té Westers is gevonden. Dit heeft meer op de
formulering als op de geloofsinhoud betrekking gehad.
'«» Ibid., p. 484.
»· Cfr. ibid., p. 490.
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nergens zonder getuigenis gelaten. Zonder een waardering te geven van de
geestelijke betekenis van de andere godsdiensten voor hun aanhangers,
wordt als deel van de ene Waarheid erkend:
'that sense of Majesty of God and the consequent reverence in worship,
which are conspicious in Islam; the deep sympathy for the world's sorrow
and unsel fisch search for the way of escape, which are at the heart of
Buddhism; the desire for contact with ultimate reality conceived as spiritual,
which is prominent in Hinduism; the belief in a moral order of the universe
and consequent insistence on moral conduct, which are incalculated by
Confucianism' 171 .
Wanneer echter iemand Christus wil volgen zal hij zichzelf moeten verloo
chenen. Hij zal in Hem vinden waarnaar hij altijd heeft verlangd, zonder
dat Hij in het verlengde daarvan kan worden gelegd. Hij is meer dan een
voortzetting van datgene waarnaar de mens heeft uitgezien, Hij is ook an
ders. De verlossing van de zonde die Christus heeft gebracht en het daarin
opgesloten nieuwe leven wil de zending delen met de niet-christenen en zij
blijft daarom de christelijke boodschap verkondigen.
D. REACTIES OP JERUSALEM

Over het algemeen is de gemeenschappelijke verklaring van de vergadering
met instemming ontvangen. Men is verheugd, dat men er in is geslaagd elkaar
te vinden met betrekking tot de christelijke boodschap in verhouding tot de
niet-christelijke wijzen van leven en denken. Maar evenzeer wordt gevraagd
naar een verdere bezinning op de gehele problematiek, omdat er juist over
de houding ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten meningsver
schillen zijn blijven bestaan.
Tijdens de voorbereidingen op de conferentie hebben in de Angelsaksi
sche en Continentale zendingskringen bepaalde verwachtingen ten aanzien
van Jerusalem geleefd. Hetzelfde moet van de zendingsgebieden worden ge
zegd. Daarom zullen hier hun reacties ook afzonderlijk worden besproken.
1. Continentale gedelegeerden
Volgens B. M. Schuurman is uit de dicussies over de christelijke boodschap
in verhouding tot de andere godsdiensten gebleken, dat de aanvankelijke
verschillen van opvatting hierover op een misverstand hebben berust. De
vrees dat een herkenning van de godsdienstige waarden in de niet-christelij
ke godsdiensten tot syncretisme zal leiden is ongegrond geweest. De waar
den krijgen geen zelfstandige plaats naast het Evangelie. Het zijn de wegen
waarlangs de zending haar boodschap ingang kan doen vinden 172 .
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Ibid., p. 491.
Cfr. В. M. Schuurman, „De zendingsconferentie van Jerusalem", in: H. Kraemer Β. M. Schuurman, „De boodschap van Jerusalem", Amsterdam, 1928, p. 15. De ma
nier waarop H. Kraemer in dit boek over Jerusalem spreekt heeft bij Gereformeerden
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Jerusalem heeft veel aandacht aan de godsdienstige waarden geschonken
vanwege de in brede kringen levende overtuiging, dat het godsdienstig leven
niet alleen voortkomt uit menselijke verlangens, maar ook altijd een getuigenis is van Gods openbarende werkzaamheid. Wanneer men dit zonder
sterke nadruk op de uniciteit van het Christendom gaat beschouwen als het
laatste wat over de godsdiensten kan worden gezegd, loopt men het gevaar
te vervallen in een religieus relativisme waarin het Christendom op één lijn
met de andere godsdiensten wordt gesteld. Het Christendom maakt er echter aanspraak op de enige heilbrengende waarheid te zijn. Daarop berust de
gehele zending. Het enig mogelijke antwoord op de verhouding tussen de
religies is gelegen in een blijvende paradox, meent H. Kraemer.
„Evenals elk levensprobleem is ook het religieuze wereldprobleem daarom
de kwestie van het krachtig en vol uitleven van een paradox: de paradox
n.l. van de volledige en blijde erkenning van het godmenselijke handelen
in elke godsdienst en de hartelijke belijdenis van de gans enige en onovertrefbare openbaring Gods in Jezus Christus, den Heer. Of om het nog anders
uit te drukken ook de hoogtemomenten in het godsdienstig leven der mensheid moeten door Jezus Christus tot wedergeboorte en bekering komen"173.
De boodschap van Jerusalem heeft recht gedaan aan de christelijke overtuiging in Christus dé Waarheid te bezitten en heeft de paradox gehandhaafd.
Enkele Duitse gedelegeerden geven een meer uitgesproken kritische beoordeling van de zendingsconferentie. Het mag waar zijn dat men daar het
syncretisme heeft afgewezen, dat men met alle waardering voor de nietchristelijke godsdiensten de Indiase geschriften niet heeft aanvaard in
plaats van het Oude Testament, zoals J. Richter aangeeft174. Ook mag het
waar zijn dat Jerusalem heeft gezegd dat iemand, die christen wil worden,
moet breken met zijn godsdienstig verleden en dat de wezenlijke tegenstellingen tussen het Christendom en de andere godsdiensten niet uit het oog
moeten worden verloren, dat neemt voor M. Schlunk en K. Heim niet weg
dat er geen synthese is gevonden tussen de in Jerusalem bestaande meningsverschillen.
De boodschap van de conferentie moet men geen grote wetenschappelijke waarde toekennen, volgens M. Schlunck. Het is bij dergelijke verklaringen
vaak zo dat men elkaar moet vinden op een bepaalde formulering in de wetenschap, dat men aan dezelfde woorden een geheel andere betekenis kan
in Nederland nogal kritiek opgeroepen. Zie: H. A. van Andel, „De conferentie op
den Olijfberg", in: De Macedoniër, 33 (1929), p. 74.
Hoewel er hier geen gebruik van wordt gemaakt, wordt nog verwezen naar, G. Simon, „Haben die Verhandlungen in Jerusalem die missionarische Auseinandersetzung
zwischen Christentum und Islam gefordert?", in: N.A.M.Z., 6 (1929), pp. 161-181 en
217-221.
173
H. Kraemer, „Het Christendom en het probleem van de Islam", in: H. Kraemer B. M. Schuurman, o.e., pp. 64-65.
174
Cfr. J. Richter, „Das Christentum und die nicht-christlichen Religionen", in: „Von
den Höhen des Ölberges", Stuttgart, 1928, pp. 103-105, passim.
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geven. De interpretaties van de boodschap kunnen ook verschillen. Hoe dit
ook zij, Jerusalem is het brandpunt geweest waar uiteenlopende opvattingen
bijeen zijn geweest. Maar men moet nu verder gaan met de bezinning op de
niet-chnstelijke religies. Volgens sommigen is het mogelijk op een dergelijke
bijeenkomst daarop dieper m te gaan en meer begrip voor elkaar te krijgen, indien men meer aandacht aan de bijbelse grondslagen van het probleem zal geven. M. Schlunck is het hiermee met eens, want ook over de interpretatie van de Bijbel bestaan meningsverschillen175.
K. Heim gelooft daarentegen, dat men wel verder kan komen bij het tot
stand brengen van een synthese tussen een waardering voor de religieuze
waarden van de andere godsdiensten en het vasthouden aan de uniciteit van
het Christendom. Zij zijn beide m de boodschap achter elkaar geplaatst176,
„ohne theologische Vermittlung"177.
De absoluutheid van het Christendom en het daarop gebaseerde bestaansrecht van de zending zijn in Jeruzalem met als vanzelfsprekend aanvaard. Het godsdiensthistorisch relativisme, het in de zendingsgebieden opkomend nationalisme met aandacht voor de eigen godsdienstige erfenis en
het „Social Gospel" betekenen uiteindelijk een ontkenning van de grondslag van de zending. Ook het „Social Gospel", volgens K. Heim, want als
daarin het wezen van het Christendom is gelegen, dan is het niet van de andere grote religies onderscheiden178. Deze neiging is in Jerusalem niet
openlijk uitgesproken, maar heeft er in de lucht gezeten.
Hiertegenover moet zowel aan de absolute waarde van het Evangelie
worden vastgehouden als aan de erkenning van de met-christelijke religieuze waarden. Een synthese tussen beide moet mogelijk zijn
175

Cfr. M Schlunck, „Kritische Würdigung der Konferenz", in: „Von den Hohen
des Òlberges", pp 207-210, passim; cfr H A. van Andel, а с, p. 72, waar de con
ferentie wordt bekritiseerd, omdat zij beslist onvoldoende is uitgegaan van de Bijbel
als het Woord van God, alsof Bijbel en Zending weinig met elkaar te maken hebben
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Zie tekst voor en na voetnoot 162 in dit hoofdstuk.
177
К Heim, „Die Botschaft des Christentums", in „Von den Hohen des ölberges",
p.93.
179
Cfr К Heim, а с, ρ 88, cfr Κ Heim, „Die Tagung des erweiterten internationa
len Missionsrates in Jerusalem", in: Ε M M , 72 (1928), p. 162 De Continentale gedele
geerden zijn naar Jerusalem gegaan in de vrees tegenover een overweldigende meer
derheid te komen staan, die in het Rijk Gods mets anders meer ziet dan een volkeren
bond, een demokratie en een overwinning van militarisme en kapitalisme Maar de
tendens van de voorstudies is niet algemeen gebleken Ook in discussies over de chris
telijke boodschap hebben de voorstanders van het „Social Gospel" toch gekozen voor
de bijbelse waarheid van de schuld van de mens en de verzoening op het kruis en in
de verrijzenis van de Zoon van God Dat deze stroming zich met heeft doorgezet heeft
verschillende redenen „Der Hauptgrund is wohl der, das in den alten und den jungen
Kirchen infolge der Kampflage, in der sie sich heute befinden, ein starkes Bedürfnis
erwacht ist nach der ursprünglichen, rein religiösen Lebenskraft des Evangeliums" (p
163, cfr ibid , p. 164), cfr. „Modernisme op de conferentie te Jerusalem", in- De Macedoniër, 32 (1928), pp 174-183; cfr. A S. van Hoogstraten, „De christelijke boodschap aan de met-chnstehjke volken", in De Opwekker, 73 (1928), pp. 225-231.
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„Es muss also eine neue Synthese gefunden werden zwischen dem Bekenntnis
zu dem alleinseligmachenden Christus und dem liebevollen Verständnis für
die Gottesahnung, Gottessehnsucht und Gotteserkenntnis der Welt, in die
Christus als „in sein Eigentum" (Joh. 1,11) gekommen ist"179.
In Jerusalem heeft men geprobeerd een synthese lot stand te brengen. Maar
de opvatting van de „National Christian Council of Japan" 180 dat de Oosterse geesteswereld voor de oosterling, die christen wordt, dezelfde betekenis krijgt als het Oude Testament voor de Joden en een voorbereiding op
het Evangelie en Christus is, roept verzet op vanuit de ervaring van de zending. In de Japanse opvatting en in de opvatting dat de „logos spermatikos", Christus zelf, in de andere godsdiensten reeds werkzaam is, is het alsof Christus in het verlengde ligt van de voorbereidingen, die in de nietchristelijke godsdiensten aanwezig zijn. Daarin behoeven de niet-christenen
slechts voort te gaan op de weg, die zij reeds gaan. Maar het is een ervaring
van de zending, dat men niet in een rechtlijnige ontwikkeling tot Christus
kan komen en er een breuk nodig is met de niet-christelijke religie. Christus
is in deze zin niet de kroon van het Hindoeïsme en de vervulling van de Indiase godsdiensten. Alleen door de daad van verzoening in Christus is verlossing mogelijk.
Jerusalem heeft de tegenstellingen niet opgelost in een synthese. Haar
boodschap is op dit punt in onevenwichtigheid blijven steken. K. Heim
zoekt een synthese in deze richting:
„Warum können wir Menschen nach der Schrift nur durch die Versöhnungstat Gottes mit dem Schöpfer in Verbindung stehen („in ihm leben, weben
und sind wir, wir sind seines Geschlechtes", Apostelg. 17,28)? Weil zwischen
Schöpfung und Erlösung der Fall des Menschen steht. Der Mensch ist ein
verlorener Sohn, das heisst: er ist und bleibt der Sohn, der mit allen Fasern
seines Wesens im Vaterhaus wurzelt. Aber er ist ein verlorener Sohn; er
ist Gott entfremdet und unfähig, aus eigener Kraft heimzukehren, solange
ihm der Vater nicht die Tür aufschliesst"181.
De niet-christelijke godsdiensten verkeren in deze situatie en de zending
178

Ibid., p. 89.
Cfr. ibid., p. 91. De gedachte die K. Heim hier aanhaalt is niet geverifieerd kunnen worden, omdat de gegevens daarvoor ontbreken. Zij staat in elk geval in een merkwaardige tegenstelling, althans in de interpretatie die K. Heim eraan geeft, tot datgene wat hierboven naar voren is gekomen over de „National Christian Council of Japan" (zie voetnoot 74) en waarin ook een andere tendens ligt. Het stuk van de „National Christian Council of Japan" is een compromis tussen verschillende denkrichtingen geweest.
ш
Ibid., p. 95; cfr. К. Heim, „Die Tagung des erweiterten internationalen Missions
rates in Jerusalem", in: E.M.M., 72 (1928), p. 161: In Cairo heeft de Duitse delegatie
reeds in deze richting gedacht. „Für uns, sagten wir, beginne der Ruf Gottes damit,
das wir aufgefordet werden, uns von allen religiösen Werten, die wir in uns tragen,
auch den höchsten, loszulösen und bussfertig im Glauben anzunehmen was Gott unabhängig von uns für uns getan hat".
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moet zich bij de verkondiging van het Evangelie van Christus daarvan
bewust blijven.
2 Nabeschouwingen in de Angelsaksische landen
Ook hier heeft de boodschap van Jerusalem de meeste aandacht getrokken.
Volgens P. Hutchinson zijn de conservatieve geluiden bijna altijd van Westerse kant gekomen, wat met name in de discussies over de christelijke
boodschap tot uiting is gekomen. Het geheel is echter progressief te noemen. Dat blijft staan, ook wanneer de gemeenschappelijkheid in de boodschap er eerder een is van woorden dan van eensgezindheid in denken182.
Een dergelijk oordeel over de boodschap blijft echter een uitzondering,
want over het algemeen heeft men veel bewondering voor de eenheid van
denken die daarin tot uitdrukking is gekomen. De meningsverschillen in Jerusalem zijn zo groot geweest, dat men na de eerste week heeft getwijfeld
aan de mogelijkheid een gemeenschappelijke verklaring te kunnen uitgeven.
Maar in de tweede week blijft er op wonderlijke wijze een eenheid in overtuiging, belijdenis, hoop en verwachting tot stand te zijn gekomen183, waarin volgens J. Mott
'Doctrinal and dogmatic differences were not obscured, ignored or left
unstated, but were transcended in a large unity'184.
Het moet worden gezegd dat de groep, die de verklaring heeft opgesteld,
waarin oosterlingen en westerlingen, conservatieven en liberalen en mensen
uit verschillende denominaties zitting hebben gehad, erin is geslaagd een
werkelijke eenheid in overtuiging tot uitdrukking te brengen185. Het meest
belangrijke is, dat de boodschap door een werkelijk internationaal lichaam
van christenen is opgesteld, wat voor de jonge Kerken in Azië en Afrika van
zeer grote betekenis is.
In de jaren voorafgaand aan Jerusalem is er een zekere spanning ge"^ Cfr Ρ Hutchinson, „Jerusalem, 1928", in The Christian Century, December 6,
1928, ρ 1491, cfr R Allen, „De wereldzending der Christenheid", in De Opwekker,
74(1929), pp 78-89.
m
Cfr. W Paton, „The Jerusalem Meeting of the International Missionary Council",
W С С archives, p. 4, cfr. R E Speer, „Jerusalem and Edinburgh", in S W, 21
(1928), ρ 367, cfr. W Paton, „The Jerusalem Meeting — and After" in 1 R Μ , 17
(1928), ρ 435, cfr О С. Quick, „The Jerusalem Meeting and the Christian Message",
in I R M , 17 (1928), ρ 445, cfr. R Speer, in I M C , Jerusalem, 1928, Vol I, ρ
341 Hij heeft een samenvatting van de discussie gemaakt voor het officiële rapport van de I M С In de inleiding daarop schrijft hij, dat de christelijke boodschap het
cruciale thema is geweest in Jerusalem Er hebben in de discussies meningsverschillen
bestaan volgens hem, maar geen antagonismen „And the final report represented, tru
ly, a more expansive and comprehensive view than heretofore attained, but also a pos
itive and unaltered tenacity of loyalty to the everlasting Gospel of our Lord Jesus
Christ, the Son of God" (342)
IBi
J Mott, „A Creative International Fellowship", m I R M , 17 (1928), ρ 423
' " Cfr W Paton, „The Jerusalem Meeling of the International Missionary Council",
W С С archives, p. 6.
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groeid tussen de verschillende visies, die men op de conferentie heeft willen
opheffen. De ene heeft alles afhankelijk gemaakt van de uniciteit van het
christelijk Evangelie. Alleen de dood van Christus brengt vergeving van
zonde. De niet-christen wordt opgeroepen de verzoening in Christus gelovig
te aanvaarden, de religie waarin hij tot nu toe heeft geleefd te verwerpen en
op deze wijze uit de dood tot het leven te komen. Het Christendom heeft
unieke betekenis. De zending wordt daardoor gerechtvaardigd. De andere
visie, die veel heeft geleerd van de vergelijkende godsdienstwetenschap, er
kent de geestelijke waarden in de niet-christelijke godsdiensten en probeert
het Christendom voor te stellen als de vervulling en voltooiing van dezelfde
waarheden die de andere godsdiensten reeds ten dele bezitten. Iemand die
christen wordt behoeft niet volledig met zijn vroegere religie te breken. Zij
geeft daarmee soms de indruk, dat het Christendom de niet-christenen ver
der wil brengen op de weg die zij reeds gaan. Het verwijt dat het soms drei
gend overhelt naar syncretisme is niet verwonderlijk. Hoe dit ook zij, de
tweede visie legt de nadruk op de universaliteit van het Evangelie. De na
druk op de uniciteit daarvan door de eerste opvatting wordt in de ont
moeting met de andere godsdiensten niet duidelijk. Zodoende dreigt er vol
gens O.C. Quick een conflict tussen de universaliteit en de uniciteit van het
Evangelie186. Tegen de achtergrond hiervan is het begrijpelijk waarom het
niet eenvoudig is geweest in Jerusalem tot overeenstemming te komen.
De commissie belast met het opstellen van de boodschap is van mening
geweest alleen een oplossing voor het probleem te kunnen vinden door het
dilemma van separatisme aan de ene kant en syncretisme aan de andere
kant te verwerpen187. De verhouding tussen het Christendom en de andere
godsdiensten kan het beste worden aangegeven door te zeggen, dat de
grootheid en werkelijkheid van die godsdiensten juist in het licht van het
christelijk Evangelie openbaar is geworden en zo op hun beurt het Evange
lie verrijken. De zendeling die de geestelijke waarden erkent is geen relativist
en syncretist, maar is iemand, die door zijn geloof in Christus ook elders te
kenen van Zijn aanwezigheid ziet. De niet-christelijke godsdiensten zijn
voor hem een nieuwe openbaring van het Licht dat iedere mens verlicht en
van het Woord dat vlees is geworden. Juist omdat de commissie de waar
heid van God in die religies wil erkennen, legt zij de uniciteit van het chris
telijk Evangelie ten grondslag aan haar boodschap. Het is een uniciteit, die
niet uit een vergelijking van de godsdiensten oplicht, maar geheel en al be
rust op de verlossende en openbarende werkzaamheid van God in Christus.
'Theologically speaking, the whole problem about the content of the Message
is solved in the affirmation that Jesus is both Lord and Christ. He is Lord,
the unique, mysterious incarnation of the Godhead, triumphing over evil
tM
Cfr. О. C. Quick, „The Jerusalem Meeting and the Christian Message", in·
I.R.M., 17 (1928), pp. 446-447.
1βτ
Cfr. О. С Quick, a.c, p. 450.
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once for all in His cross, resurrection and ascension. But He is also Christ,
the fulfiller not of Hebrew prophecy alone, but also of every human aspira
tion after that Kingdom of God which is the one true fellowship of men. The
Christ is the human Saviour whom men have sought and partially found
in the persons of Sakyamuni, Muhammed, Confucius and many other sage
and saint, prophet and reformer, who has followed and pointed the way
towards the one true God. But the Christ is fully found only in One, who
is more even than the Christ, because His cross is proved in experience to be
the very wisdom and power of God' 1 8 8 .
Volgens de bijeenkomst in Jerusalem kunnen en moeten de uniciteit en uni
versaliteit van het Christendom samengaan, wanneer zij in de zending met
de mensen datgene wil delen wat God haar in Christus heeft gegeven.
Deze gedachten worden door W. Temple, de bisschop van Manchester,
die het belangrijkste aandeel in de tot stand koming bij de boodschap van
Jerusalem heeft gehad, bevestigd. Het Evangelie is niet alleen uniek, maar
ook universeel. Daarom is het volgens hem nodig de uniciteit daarvan aan
te tonen door een vergelijking met de andere godsdiensten en zijn univer
saliteit, waarin Christus vervulling van de menselijke aspiraties brengt, te
verkondigen door een sympathieke aanvaarding van deze verlangens 189 .
Jerusalem heeft dit geprobeerd. In Jezus Christus is de uniciteit van het
Evangelie gelegen. Het licht, dat iedere mens verlicht, schijnt in Hem in
volle helderheid. Met de erkenning van Christus als de Waarheid, wordt
aanvaard dat ook de andere godsdiensten bronnen van eeuwige waarheid in
zich bergen 190 . Christus is daarom niet alleen de kroon, maar ook het kriterium van alle openbaring 191 . De mens heeft altijd naar Hem uitgezien en
heeft gewacht op de verlossing die hem in gemeenschap met God kan bren
gen. Het Evangelie voldoet deze menselijke behoefte in Christus op unieke
wijze en is daarmee tegelijkertijd universeel.
Bij alle nadruk die men in Jerusalem op de geestelijke waarden van de
niet-christelijke godsdiensten heeft gelegd blijft de vraag staan, wat de
waarde van deze godsdienstige waarden is. R. Speer maakt in een beschou
wing hierover duidelijk dat men in elk geval alle waarheid als zodanig moet
aanvaarden, waar die ook wordt gevonden. De conferentie aanvaardt alle
goedheid als Gods goedheid en alle waarheid als Gods waarheid. Dit wil
niet zeggen dat het Christendom door de niet-christelijke godsdienstige
waarden wordt aangevuld. Alle waarheid elders aanwezig is in Christus en
198

Ibid., p. 454.
Cfr. The Bishop of Manchester, „A Statement of the Case for Evangelization",
in: I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I, p. 463; cfr. D. S. Cairns, „The Christian Message,
A Comparison of Thought in 1910 and in 1928", in: I.R.M., 18 (1929), p. 330; cfr. J. A.
Mackay, „The Evangelistic Duty of Christianity", in: I.M.C., Jerusalem, 1928, Vol. I,
p. 445.
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het Christendom reeds op de meest volmaakte wijze aanwezig192. Christus
is uniek en absoluut en daarom ook het Christendom. Willen de waarden
van de andere godsdiensten hun vervulling vinden, dan zullen zij een beke
ring moeten ondergaan.
'They, too, must be washed in the blood of the Lamb, pass through the
agony of the Cross and rise again in the resurrection' 193 .
Wanneer deze waarden in het Christendom worden opgenomen, zullen zij
eerst door de genade van Christus verlost en gered moeten worden. Zij
moeten in Hem worden gedoopt, opdat God zich in hen kan manifesteren
aan de wereld.
3. Zendingsgebieden over Jerusalem
De gemeenschappelijke verklaring over de christelijke boodschap is daar
met instemming ontvangen. De Chinese delegatie naar Jerusalem herhaalt,
dat Jezus Christus de van andere godsdiensten onderscheiden christelijke
boodschap is en nodigt de christenen uit in voorzichtigheid de waarheid die
elders wordt gevonden te aanvaarden 1 9 4 . C. H. Fenn gaat dieper in op het
gebeuren van Jerusalem en geeft als zijn mening, dat er gedelegeerden naar
Jerusalem zijn gegaan, die de aanspraak op de uniciteit en absoluutheid van
het Christendom hebben opgegeven. Zij zijn, volgens hem, indertijd naar
China gekomen met de opvatting hun cultuur en godsdienst met de Chine
zen te delen. Maar op een of andere wijze hebben zij hun houding op de
conferentie opgegeven. In de boodschap van Jerusalem hebben zij het oude
Evangelie van verlossing door de genade van God, door een goddelijke
Verlosser, zonder welke er onder de hemel geen redding mogelijk is,
aanvaard 1 9 5 .
De reacties uit Japan zijn eveneens positief. C. W. Iglehart meent, dat het
belangrijkste gegeven van de conferentie hierin is gelegen, dat zij Christus
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centraal heeft gesteld . Hij is de openbaring van God en van datgene wat
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Cfr R Speer, „What Is the Value of the Religious Values of the Non-Christian
Religions''", in Ι M С , Jerusalem, 1928, pp 427-428.
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R Speer, а с , p. 439, cfr D S Cairns, „The Christian Message, A Comparison of
Thought in 1910 and in 1928", in I R M , 18 (1929), pp 329-330
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Cfr „Christianity and China's Non-Christian Systems of Religion and Thought,
Findings of China Delegation to Jerusalem", in· С R , 60 (1929), pp 87-90.
Andere positieve reacties uit China op de conferentie van Jerusalem, die echter geen
commentaar geven op de theologie der godsdiensten, zijn de volgende D W Lyon,
„Modern Christians at Jerusalem", in С R , 59 (1928), pp. 376-380, D W. Ljon,
„Some Impressions of the Jerusalem Meeting", in· C R , 59 (1928), pp. 409-413, Fr
Rawlmson. „What Jerusalem May Mean for China", in N C.C R, 48 (1928), pp 367
370.
Reacties uit India gaan voorzover bekend niet verder in op het probleem van de theo
logie der godsdiensten.
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С H Fenn, „Reassurance from Jerusalem", нг С R , 59 (1928), pp 638-639.
1ββ
Cfr С W Iglehart, „The Jerusalem Meeting", in· J С Q., 3 (1928), ρ 226, cfr
Editorial, in J С Q., 3 (1928), p. 115.
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de mens in Hem kan worden. Α. Κ. Reischauer heeft de houding van de
Oosterse gedelegeerden opvallend gevonden.
'It is a striking fact that the delegates from the Orient, both missionaries and
nationals, while having a high appreciation of the good in Oriental religions
and cultures, were nevertheless positive in their conviction that only Christ
can adequately meet the spiritual needs of the East' 1 9 7 .
Bovendien is het van zeer grote betekenis te achten dat christenen, die ver
schillende generaties lang bevreesd zijn geweest openhartig met elkaar te
discussiëren over de wezenlijke gegevens van hun geloof, elkaar hebben gevonden in een gemeenschappelijke verklaring over hun geloof in Jezus
Christus.
E. SAMENVATTING

In de periode van voorbereiding op de zendingsconferentie te Jerusalem is
diepgaand gediscussieerd over de vraag of de Internationale Zendingsraad
op die bijeenkomst een verklaring over het wezen van het christelijk geloof
zelf moet uitgeven. De I.M.C. heeft geen bevoegdheid uitspraken te doen in
kerkelijke en doctrinaire kwesties. Volgens de I.M.C. moet het daarom bij
de internationale discussies over de theologie der godsdiensten primair gaan
om een bestudering van de verhouding van het Christendom en de andere
godsdiensten, en niet om een definitie van de christelijke boodschap.
a. Van Continentale zijde wordt scherp gereageerd op het zojuist weergegeven standpunt van de I.M.C. Daar is men van mening, dat in Jerusalem
eerst en vooral duidelijk moet worden uitgesproken op welke grondslagen
de theologie der godsdiensten moet worden uitgewerkt. Eerst moet aandacht worden geschonken aan de christelijke boodschap, en dan pas kan
worden gediscussieerd over de verhouding daarvan tot de niet-christelijke
godsdiensten.
Bij de internationale discussies vóór Jerusalem leggen de bijdragen uit
Noorwegen en Zweden duidelijk nadruk op de uniciteit van de christelijke
boodschap. De mens is zondig en kan daaruit alleen maar door Christus
worden verlost om tot een nieuw leven te komen. De uniciteit van het
Christendom is gelegen in Jezus Christus, in wie de mens vergeving krijgt
aangeboden van de Vader. In de incarnatie wordt de verzoening van Gods
kant openbaar. Degenen die in de verhouding tot de andere godsdiensten
evolutionistisch denken, of zeggen dat het Christendom verder is gekomen
op dezelfde weg als de andere gaan, dreigen te vergeten dat de verlossing
een gave van Gods kant is. De mens kan niet uit zichzelf de verhouding tot
God herstellen.
Wat de voorstudies, die alle door wetenschappers van Angelsaksische
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A. K. Reischauer, „The Christian Message (in Relation to Non-Christian Systems)", in: J.C.Q., 3 (1928) p. 242.
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zijde zijn samengesteld, betreft, blijken de Continentale gedelegeerden naar
Jerusalem zich ernstig ongerust te maken over de syncretistische tendensen
in die studies. Nog vóór de conferentie is begonnen geven ze daar uiting aan
op een speciale bijeenkomst, die in Cairo is gehouden. Het „sui generis"karakter van het Christendom is in de voorstudies niet expliciet genoeg
gesteld. Welke waarden er ook in de andere godsdiensten gelegen mogen
zijn, hun werkelijke vervulling is alleen gelegen in een bekering en wedergeboorte in Jezus Christus.
Dit standpunt wordt tijdens de bijeenkomst in Jerusalem herhaald. Aan
Continentale zijde blijft men de overtuiging toegedaan, dat de verhouding
tussen het Christendom en de andere godsdiensten het beste kan worden
aangegeven als een blijvende paradox. Met name H. Kraemer en K. Heim
hebben deze gedachte naar voren gebracht. Aan de ene kant is de mens
schepsel van God, aan de andere kant is hij tegelijkertijd de in zonde gevallen mens. Tussen schepping en verlossing staat de zonde. Dat is de situatie waarin de andere godsdiensten verkeren, met behoud van alle respect
voor hun verlangend streven naar God. In Christus neemt God de verbroken relatie met de mens weer op. Uit zichzelf kan de mens dat niet. Van nature staat hij van God afgekeerd. Hij is de verloren zoon.
b. Al is het dan geen taak van de I.M.C. een geloofsbelijdenis op te stellen, toch zal men een uitdrukkelijke bezinning op de christelijke boodschap zelf niet buiten de discussies over de verhouding tussen het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten kunnen houden. Op dit punt stemmen Angelsaksische en Continentale bijdragen in de periode van voorbereiding op Jerusalem met elkaar overeen.
Zo is de gesprekgroep in Engeland uitdrukkelijk blijven stilstaan bij het
samengaan van zowel de uniciteit als de universaliteit van het Christendom
in Jezus Christus. In geen geval mag in een vergelijking met de niet-christelijke godsdiensten het geheel eigene van de christelijke boodschap verloren
gaan.
De Amerikaanse bijdrage in deze discussies besteedt eveneens veel aandacht aan de christelijke boodschap, maar legt daarbij meer nadruk op de
waarden in de andere godsdiensten. Het probleem van het secularisme heeft
wat dit betreft grote invloed uitgeoefend op de Amerikaanse studiegroep.
Alle godsdiensten zijn eikaars bondgenoten in de confrontatie met het secularisme. Hierbij steunt men op de gedachte, dat de niet-christelijke religies
niet zozeer fout zijn als wel een gebrek aan kracht hebben de goddelijke
mogelijkheden van de mens te realiseren. Zij zijn zich van God bewust en
verlangen naar Hem. In Christus is een nieuwe kracht en een nieuwe schepping gegeven waarin zij hun vervulling vinden.
In de voorstudies over de verhouding van het Christendom tot het Hindoeïsme, het Confucianisme, het Boeddhisme, de Islam en ook het secularisme wordt uitvoerig aandacht geschonken aan de religieuze waarden in de
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niet-christelijke godsdiensten. Zij worden daarin vergeleken met overeen
komstige waarden in het Christendom. Zij geven uitdrukking aan de over
tuiging, dat de geestelijke rijkdom elders een deel van het Licht is, dat ieder
mens verlicht. De waardevolle elementen zijn deelwaarden, halve waarhe
den ten opzichte van de absolute waarheid. De edelste aspiraties van de
niet-christelijke mens vinden hun vervulling in het Christendom. Zij worden
er uitgezuiverd. De zending moet het voorbeeld van Christus volgen, die
niet is gekomen om te vernietigen, maar om tot vervulling te brengen. Hoe
zeer het Godsidee en het verstaan van de verlossing in de andere godsdien
sten ook verschillen van de christelijke opvattingen, toch zijn het elementen
van Godsopenbaring die in het Christendom tot grotere helderheid worden
gebracht. Daarnaast laten de voorstudies er geen twijfel over bestaan, dat
zij hiermee geen afbreuk willen doen aan de eigenheid van de christelijke
boodschap, waarin Jezus Christus de volmaakte openbaring van de Vader
is. Zij leggen hierop weinig nadruk, maar men moet dit niet over het hoofd
zien.
Aan Angelsaksische zijde blijken R. Speer en О. С Quick, ieder op
grond van hun eigen theologische uitgangspunten, de Continentale kritiek
op de voorstudies te delen. Ook zij geven er in Jerusalem blijk van bang te
zijn, dat afbreuk wordt gedaan aan het christelijk geloof.
Overigens blijkt te Jerusalem, dat in Angelsaksische kringen sterke aan
dacht bestaat voor de vervulling, die de niet-christelijke godsdiensten in het
Christendom zullen vinden. Daarbij trekt vooral de visie van E. S. Jones en
O. C. Quick de aandacht. Zij ondernemen een poging in de theologie der
godsdiensten een synthese tot stand te brengen tussen de uniciteit en de uni
versaliteit van het Christendom. Juist door het geloof in de unieke betekenis
van Jezus Christus wordt het voor de christenen duidelijk dat er ook elders
tekenen van zijn aanwezigheid zijn te vinden. Zonder de uniciteit van het
Christendom los te laten kan de zending ervan uitgaan, dat God zich aan de
niet-christenen heeft geopenbaard en kan men aansluiten op bij hen be
staande waardevolle gegevens. De andere godsdiensten vinden de vervulling
van het verlangend uitzien naar God, dat onder goddelijke inspiratie staat,
gerealiseerd in Jezus Christus. Hij voldoet hieraan op unieke wijze en is
daarom tevens van universele betekenis, meent ook W. Temple, terwijl E. S.
Jones gelooft dat Jezus Christus juist uniek is wanneer Hij universeel is.
Hier wordt opgemerkt, dat W. E. Hocking en R. Speer in de discussie
een sterk eigen opstelling hebben ingenomen. W. E. Hocking gaat in zijn
theologie der godsdiensten uit van een wereldgodsdienst, waarbinnen alle
godsdienstige systemen samen wortelen in het universeel menselijk geloof in
het Goddelijke Wezen. Het doel van de zending is vanuit deze visie gelegen
in het scheppen van een gemeenschappelijk geestelijk leven onder de men
sen. Krachtiger dan andere Angelsaksische afgevaardigden legt R. Speer
nadruk op de absoluutheid en uniciteit van het Christendom. Alleen in Je
zus Christus, in Zijn dood en verrijzenis, is de verlossing van de niet-chris171

lelijke godsdiensten gelegen. Naar zijn indruk lopen andere Angelsaksische
theologen het gevaar afbreuk te doen aan de uniciteit van het christelijk
geloof.
с De vraag of de zendingsconferentie van Jerusalem zich al dan niet
moet uitspreken over de christelijke boodschap zelf heeft in de bijdragen
van Aziatische christenen aan de godsdienst-theologische discussies tijdens
de voorbereidingsperiode op Jerusalem niet merkbaar meegespeeld. De stu
diegroep uit China zegt uit te gaan van het geloof in het leven, de dood
en verrijzenis van Jezus, de Zoon van God. De eigen opdracht van de zen
ding is daarom niet gelegen in een vergelijking van waarden in het Christen
dom met die van andere godsdiensten, maar in het aanbieden van het chris
telijk geloof aan de niet-christenen. De openbaring in Jezus Christus als een
verzoenende daad van God is „sui generis". In de bijdragen uit Japan ziet
men eenzelfde tendens naar voren komen.
De bijdrage van C. H. Ward uit Ceylon daarentegen spreekt meer over
de verdieping, verrijking en aanvulling die het Christendom kan brengen
aan datgene wat het Boeddhisme aan waarheid bezit. In andere bewoordin
gen zal P. Chenchiah hetzelfde zeggen van het Hindoeïsme. De Heer is aanwezig in het hart van het Hindoeïsme. Toch is de zending volgens P. Chenchiah gerechtvaardigd, omdat zij in Jezus Christus een unieke, geestelijke
kracht heeft aan te bieden, die de voorbereiding is op een nieuwe wereld en
een nieuwe schepping. Het Christendom en het Hindoeïsme zijn beide op
weg daarheen.
Tijdens de conferentie te Jerusalem blijken de Aziatische gedelegeerden
de niet-christelijke godsdiensten overwegend te beschouwen als een voorbereiding op de aanvaarding van het christelijk geloof. K. T. Paul, Mrs. Tilak,
F. С Wei en T. C. Chao geloven, dat de andere godsdiensten in het Chris
tendom hun vervulling zullen vinden. Zo moet ook de opmerking van К. T.
Paul worden begrepen, die in Jeruzalem naar voren brengt dat het Hindoe
isme moet worden verstaan als een voorbereiding op het Christendom, zoals
het Oude Testament de voorbereiding op het Nieuwe Testament is geweest.
De gemeenschappelijke verklaring van Jerusalem, „The Christian Mes
sage", heeft geen synthese tot stand kunnen brengen tussen de verschillende
pogingen tot een oplossing voor het vraagstuk van de verhouding van de
christelijke boodschap tot de andere godsdiensten. K. Heim zegt, dat deze in
de verklaring met evenveel nadruk naast elkaar zijn geplaatst zonder dat er
theologisch een synthese tussen is gemaakt 199 . De christelijke boodschap is
Jezus Christus, die de ultieme openbaring van de Vader is. In dood en verrij
zenis geeft Hij verlossing aan de mens die zich van God heeft afgekeerd. Hij
is de enige weg tot verlossing. Daarnaast wordt uitgesproken dat de christen
stralen van het Licht, dat Christus is, terugvindt ook waar Hij niet bekend is
19

* Zie teksten bij voetnoot 158 en 162, waarnaar K. Heim verwijst.
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of zelfs wordt verworpen. De Vader die zich in Zijn Zoon openbaart heeft
zich nergens zonder getuigenis gelaten. Deze onduidelijkheid moet volgens H.
Kraemer worden teruggevoerd op de bij de gedelegeerden bestaande onzekerheid en verwarring over de christelijke boodschap zelf. Men mag daarom stellen, dat de aanvaarding van de gemeenschappelijke verklaring door
de gehele vergadering alleen maar mogelijk is geweest, doordat men zich
heeft weten uit te drukken in eenzelfde theologische terminologie, zich al
dan niet bewust van het feit, dat er onvoldoende gemeenschappelijke uitgangspunten onder hebben gelegen. Ieder heeft aan dezelfde woorden een
soms geheel andere betekenis kunnen geven.
De verschillende stromingen in de theologie der godsdiensten blijken
voort te komen uit uiteenlopende interpretaties van de christelijke boodschap. Daarom zullen de godsdiensttheologische discussies zich in de jaren
na Jerusalem steeds uitdrukkelijker moeten gaan bezighouden met hel
christelijk geloof zelf.
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Hoofdstuk IV

Van Jerusalem (1928) naar Tambaram (1938)

Α. CONTINENTALE THEOLOGIE DER GODSDIENSTEN VAN JERUSALEM NAAR
TAMBARAM
Na de zendingsconferentie te Jerusalem zal de Continentale theologie der
godsdiensten zich blijven verzetten tegen het relativisme van het godsdienstwetenschappelijke denken over het Christendom en de andere godsdiensten.
Maar men is er zich van bewust dat het niet voldoende is te blijven steken
in een kritische afwijzing van het streven van de godsdienstwetenschap en
van die theologische benaderingen, die de absoluutheid en uniciteit van het
Christendom in gevaar brengen. Steeds meer raakt men ervan overtuigd,
dat er een „evangelische Religionskunde" nodig is 1 , die de verhouding van
het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten theologisch doordenkt
vanuit Jezus Christus en de Bijbel. De invloed van de „dialectische theolo
gie", van de „Theologie der Krisis" of ook van de „theologie van het
Woord" is hierin van grote betekenis geweest.
1. Verzet tegen een „religionsgeschichtliche Theologie"
De „religionsgeschichtliche Theologie" benadert het grondprobleem van de
theologie der godsdiensten volgens P. Althaus vanuit de evolutie-theorie,
2
waarmee ook in de godsdienstwetenschap wordt gewerkt . E. Troeltsch is
een van hen, die het Christendom een relatief hoogste ontwikkeling in de
geschiedenis der godsdiensten noemen, en bijvoorbeeld streven naar een

1

Cfr. K. Hartenstein, „Die Mission als theologisches Problem, Beiträge zum grandsätzlichen Verständnis der Mission", Berlin, 1933, p. 17.
2
Cfr. A. Köberle, „Die Neubesinnung auf den Missionsgedanken in der Theologie
der Gegenwart", pp. 8-14; cfr. S. Jacob, „Das Problem der Anknüpfung für das Wort
Gottes in der deutschen Evangelischen Missionsliteratur in der Nachkriegszeit", Gütersloh, 1935, pp. 30-36, waar een kort overzicht wordt gegeven van deze benaderingswijze
van de andere godsdiensten. De studie van S. Jacob is slechts fragmentarisch gewijd
aan de theologische aspecten van het vraagstuk van het „Anknüpfungspunkt". De
schrijver heeft primair aandacht geschonken aan de praktisch-theologische zijde van
de problematiek, als vraag van de praktische verkondiging en als probleem van de homeletiek.
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„Verständigung" en synthese van het Christendom met de Islam, het Brahmanisme en het Jodendom3.
Nu is een dergelijke „rehgionsgeschichtliche Theologie" naar de overtuiging van P. Althaus om verschillende redenen onaanvaardbaar. Op de eerste plaats is het spreken van een ontwikkeling m de geschiedenis der godsdiensten op zich wel gerechtvaardigd, maar daarmee is niet alles gezegd om
deze gehele geschiedenis goed te verstaan. Want er is in de geschiedenis der
godsdiensten ook sprake van een degeneratie door schuld. Door de goddelijke werkelijkheid op zondige wijze zelfzuchtig te gebruiken is in de nietchristelijke godsdiensten het Godsidee en de gedachte van het heil verlamd
en misvormd. Juist m de ontwikkeling van de godsdiensten verdiept zich
ook de misvorming.
Op de tweede plaats verliest de zending op die manier haar grondslag.
„In allen diesen Fällen kann von eigentlicher Mission nicht wohl die Rede
sein. Hier tritt an die Stelle der Mission die Verständigung, die gegenseitige
Anerkennung, die gemeinsame Entwicklung religiöser Grundwahrheiten, die
in all diesen Systemen enthalten sind. Erst aus solcher Verständigung kann
dann die weitere religiose Entwicklung hervorgehen, die heute noch niemand
übersehen kann"4.
Tenslotte is het uitgangspunt van de „rehgionsgeschichtliche Theologie"
voor P. Althaus godsdiensttheologisch onaanvaardbaar. In het spreken over
de verhouding van het Christendom tot de andere godsdiensten kan het
Christendom met zonder meer als elke andere godsdienst worden behandeld. Men moet een onderscheid maken tussen het Evangelie en het Christendom. Het Christendom komt voort uit het geloof in de Bijbel, maar zal
altijd een bepaalde vorm aannemen en is als zodanig vergankelijk en voorlopig. Het zal als onderscheiden van, maar niet gescheiden van het Evangelie een betrekkelijke waarde hebben5.
Wanneer de christenen zich hiervan bewust blijven kunnen zij het Christendom en het Evangelie van Jezus Christus volgens P. Althaus blijven verkondigen als de absolute waarheid tegenover de andere godsdiensten. In de
verkondiging van het Christendom gaat het om de verkondiging van het
Evangelie van Jezus Christus, wat precies de reden is waarom het Christen3

Cfr Ρ Althaus, „Grundriss der Dogmatik", Erster Teil, Erlangen, 1929, ρ 57; cfr
Ρ Althaus, „Der Wahrheitsgestalt der nichtchnstlichen Religionen und das Evange
lium", Sonderabdruck aus dem Jahrbuch 1932 der vereinigten deutschen Missionsgesell
schaften, ρ 1, waar hij zegt dat E Troeltsch met relatief absoluut bedoelt, dat een
godsdienst alleen binnen een bepaald „Kultursystem" absoluut is. Binnen een ander
systeem is een andere religie absoluut (cfr. p. 6).
4
E Troeltsch, aangehaald in, Ρ Althaus, „Hohen ausserchristlicher Religion", in
„Die Weltreligionen und das Christentum, Vom gegenwärtiger Stand ihrer Auseinandersetzung", Von Ρ Althaus, Η. W Schomerus, R. Steck, W. Freytag, München, 1928,
pp 2-3.
5
Cfr Ρ Althaus, „Der Wahrheitsgestalt der nichtchnstlichen Religionen und das
Evangelium", pp 4-5
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dom niet een nieuwe fase in de ontwikkeling van de godsdiensten kan
worden genoemd.
„Das Evangelium will nicht eine neue Stufe in der Entwicklung des Gottesbewustseins sein, sondern bezeugt, dass in Jesus Christus das Gottesverhältnis
der Menschheit zu seiner Klarheit, Krisis, und Neubegründung gekommen
ist. Nicht um Entwicklung, sondern um Enthüllung und Entscheidung geht
es, also um etwas Totales, das keinen Komparativ verträgt, sondern nur
eschatalogisch überboten werden kann, indem es durch Aufhebung seines
paradoxen Charakters erfüllt wird"6.
Niet omwille van het Christendom op zich, maar omwille van Jezus Christus betekent het Evangelie een keerpunt ten opzichte van alle andere godsdienstigheid van de mensheid. Naar de overtuiging van P. Althaus is de Bijbel de ene, absolute waarheid, die als kriterium geldt om aan te geven welke God de ware is en welke houding de mens tegenover Hem dient aan te
nemen7.
2. De Bijbel en een „Theologie der Religionsgeschichte"
Tegen de achtergrond van de zojuist gegeven overwegingen, vraagt P. Althaus om een „Theologie der Religionsgeschichte". Hij wordt daarin bijgevallen door H. Frick wanneer deze aandringt op het uitwerken van een
„evangelische Religionskunde"8. De laatste meent, dat een behandeling van
„het Evangelie en de godsdiensten" moet uitgaan van de vraag,
„wie kann sich das Christentum zu gleicher Zeit verstehen als unvergleichliche Eigengrösse :„das Evangelium") und als Religion unter Religionen?"9.
De theologie moet vanuit de Bijbel over de andere godsdiensten spreken in
het bewustzijn, dat aan de ene kant een onderscheid moet worden gemaakt
tussen het Christendom en de Bijbel, en aan de andere kant tussen het
Christendom en de „Fremdreligionen". H. Frick meent hiermee opnieuw
het spanningsveld van de gehele problematiek van het Christendom en de
• P. Althaus, „Grundriss der Dogmatik", p. 58. Later zal worden teruggekomen op de
betekenis van „Aufhebung seines paradoxen Charakters" (zie teksten bij voetnoten 42
en 51 van dit hoofdstuk).
7
Cfr. P. Allhaus, „Der Wahrheitsgestalt der nichtchristlichen Religionen und das
Evangelium", p. 7.
8
Cfr. P. Althaus, „Mission und Religionsgeschichte", in: P. Althaus, „Theologische
Aufsätze", Gütersloh, 1929, pp. 150-205; cfr. H. Frick, „Das Evangelium und die Religionen", Basel, 1933, p. 32; cfr. L. P. Krijger, „De zending en de godsdienst der heidenen", in: De Macedoniër, 36 (1932), pp. 55, 84-85, en 90, waar deze het betreurt dat
in Nederland de Gereformeerde theologie de „Elenctiek", het wetenschappelijk bestuderen en bestrijden van heidense religies (Missionsapologetik), tot dan toe teveel heeft
verzuimd. Hij is het niet geheel eens met de wijze waarop I. Richter deze wetenschap
in zijn „Evangelische Missionskunde" heeft uitgewerkt. De Gereformeerden hebben
een leerstoel voor de Elenctiek nodig volgens hem.
» H. Frick, o.e., pp. 9-10.
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andere godsdiensten zo te hebben gesteld als Luther dat heeft gedaan. Het
is een spanningsveld, waarin de Bijbel, het Christendom en de „Fremdreligionen" de polen zijn10. Zinzendorf heeft in dit geheel alleen de Bijbel laten spreken, met voorbijgaan aan het Christendom. G. Warneck heeft de
Bijbel en het Christendom op één lijn geplaatst en daarmee het onderscheid
tussen beide uit het oog verloren.
Een werkelijke „evangelische Religionskunde" moet volgens H. Frick in
de theologie der godsdiensten een drieledig probleem onderkennen. In de
gehele problematiek van de verhouding van het Evangelie tot de andere
godsdiensten moet worden onderscheiden tussen, (a) de Bijbel en het Christendom, (b) het Christendom en de „Fremdreligionen" en (c) de Bijbel en
de „Fremdreligionen"11. In hun onderscheidenheid zal de spanning tussen de
drie aspecten van het ene vraagstuk moeten worden vastgehouden.
Naar de mening van H. Frick is er in de Duitse evangelische theologie
van zijn tijd overeenstemming over het feit, dat er tussen het Evangelie en
het Christendom een polariteit bestaat12. Aan de ene kant staat het Christendom onder de kritiek van de Bijbel, die oproept tot boetedoening, opdat
het Christendom alleen vanuit het Woord van God in de Bijbel blijft leven.
Aan de andere kant is het Christendom het in genade uitverkoren volk van
God, het lichaam van Christus.
In de zending en de theologie hebben sommigen volgens H. Frick een
scherp onderscheid gemaakt tussen het Christendom en de andere godsdiensten. Angst voor het syncretisme heeft hen daartoe gebracht. Maar
wanneer men de dreiging van het saecularisme gaat ervaren, begint men
toch weer de gemeenschappelijkheid tussen alle godsdiensten sterker te benadrukken, zoals in Jerusalem is gebeurd. Deze benadering is voor H. Frick
onbevredigend en doet hem gekunsteld aan13.
De diepste oorzaak hiervan is volgens H. Frick gelegen in de eenzijdigheid van de benadering van de problematiek. Men heeft onvoldoende aandacht gegeven aan de verhouding van de Bijbel en de andere godsdiensten.
Het vraagstuk van het Christendom en de „Fremdreligionen" kan pas dan
werkelijk worden beantwoord, wanneer er naast een theologische interpretatie van het Christendom ook een dergelijke interpretatie van de andere
godsdiensten is gegeven.
„Evangelische Theologie has so wie das Christentum auch die Fremdreligio10
Cfr. ibid., p. 21.
" Cfr. ibid., p. 25.
12
Cfr. ibid., p. 27.
13
Cfr. Fr. Melzer, „Der Unsterblichkeitsglaube der Bhagavadgita und die Botschaft
der Bibel, Eine kritische Studie", in: E.M.M., 81 (1937), p. 205: „Hier gibt es kein JaAber, kein Teils-Teils, etwas so, dass man hier einen Bundesgenossen gefunden habe im
Kampf gegen Materialismus und Bolschewismus; hier gibt es keine „Anknüpfung",
sondern nur ein Wort, ein entschiedenes Nein!".
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nen in ihrer Polarität mit dem Evangelium zu durchdenken. Wir bedürfen in
diesem Sinne einer „evangelischen Religionskunde" " u .
Het is duidelijk in aansluiting hierop, wanneer К. Hartenstein een „evange
lische Religionskunde" tracht uit te werken15.
„Wir verstehen darunter den Versuch, das Verhältnis des Evangeliums zum
Christentum einerseits, zu den Fremdreligionen andererseits fachgemäss
zu bestimmen"16.
Aan de uitgangsvraag, die K. Hartenstein voor een „evangelische Religionskunde" stelt, is te zien dat hij denkt in de lijn van H. Frick. Die vraag is
hoe het Christendom zichzelf kan verstaan als een godsdienst onder de andere godsdiensten en tegelijkertijd het vat voor de ene openbaring van God
aan de godsdiensten is?
Voordat hij op grond hiervan een „evangelische Religionskunde" gaat
uitwerken, stelt K. Hartenstein vast, dat vanuit het Evangelie op een wetenschappelijk en nieuwe wijze over de vervulling van de godsdiensten in
Christus moet worden gesproken. Om het gevaar te vermijden, waarin A.
J. Appasamy en V. Chakkarai volgens hem zijn vervallen, wanneer zij stellen dat de Upanishads en de bhakti-mystiek een directe vervulling vinden in
het Nieuwe Testament, zoals het Oude Testament daarin wordt vervuld,
moet diepgaand worden nagedacht over de betekenis van „revelatie generalis"17. Vervolgens moet men zich bezinnen op het probleem van de „Anknüpfung". Daarbij zal men dan vanuit Christus en het Evangelie ervaren,
dat alle menselijke godsdienst, ook het Christendom, onder de oproep tot
boetedoening staat. De Kerk en de zending zullen bij dit alles steeds weer
worden gedwongen een onderscheid te maken tussen het Evangelie en het
Christendom.
„Gerade die Mission steht unter den unerhörten Spannung zwischen Evangelium und Christentum im Angesicht der Fremdreligionen, aus denen sie den
Ruf ihres Gottes zur Busse hört"18.
Men moet zich volgens К. Hartenstein van dit alles goed bewust blijven,
wanneer men zich in een „evangelische Religionskunde" theologisch gaat
bezinnen op de verhouding van de openbaring van God tot de godsdiensten
19
van de volkeren .
3. De dialectische theologie en de Continentale theologie der godsdiensten
De poging om op een nieuwe wijze het probleem van de andere godsdien14

H. Frick, „Das Evangelium und die Religionen", p. 32.
Cfr. К. Hartenstein, „Die Mission als theologisches Problem", pp. 17-18 en 26.
" К. Hartenstein, o.e., p. 23; cfr. К. Hartenstein, „Das Ringen um das Verständnis
der Religionen", in: E.M.M., 80 (1936), p. 329; cfr. K. Hartenstein, „The Theology of
the Word and Missions", in: I.R.M., 20 (1931), p. 214.
17
K. Hartenstein, o.e., p. 28.
18
Ibid., p. 27.
" Cfr. ibid., pp. 35-36; cfr. A. Köberle, o.e., p. 20.
15
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sten te doordenken vanuit Jezus Christus en het Evangelie is in de Continentale theologie der godsdiensten zeer sterk beïnvloed door de dialectische
theologie, de theologie van het Woord, waarvan K. Hartenstein zegt:
'The decisive factor to those who are the founders of this school, for Church,
faith and theology, is a new understanding of the word of God, or, to put
it in another way, a concern with a new understanding of what revelation
is'2«.
Het gaat er deze theologie om het Christendom op te roepen tot een bezinning op zichzelf en het voor de vraag te stellen of het God zelf werkelijk in
de prediking ter sprake laat komen. De zending kan deze nieuwe bezinning
op de enig mogelijke grondslag van de Kerk niet negeren.
De openbaring komt van God alleen en staat daarom in scherp contrast
met elke menselijke poging God en de wereld te verklaren. Openbaring
staat tegenover de wereld. Zij komt niet voort uit de mens.
'It comes only as the self-manifestation of God in Jesus Christ. He alone is
Revelation, the only Revelation of God'21.
De openbaring moet scherp onderscheiden blijven van de religie, van alle
menselijke godsdienstigheid. In haar theologische bezinning op het heidendom zal de zending de verworvenheden van de dialectische theologie ernstig moeten nemen en moeten uitgaan van de openbaring van God in Jezus
Christus en het Evangelie22.
20

Cfr. K. Hartenstein, „The Theology of the Word and Missions", in: I.R.M., 20
(1931), p. 210.
In een voetnoot geeft hij enige literatuur van deze school: Karl Barth, „Der Römerbrief", 1922; „Die Auferstehung der Toten", 1924; „Dogmatik", I, 1927; „Das Wort
Gottes und die Theologie", 1924; „Zur Lehre vom heiligen Geist", 1930. Emil Brunner: „Die Mystik und das Wort", 1924; „Der Mittler", 1927; „Religionsphilosophie",
1927. Gogarten: „Ich glaube an den dreieinigen Gott", 1928; „Illusionen", 1927. Thurneysen: „Das Wort Gottes und die Kirche", 1927. In het Engels uitgegeven, К. Barth:
„The Word of God and the Word of Man", 1929. Brunner: „The Theology of Crisis";
cfr. K. Hartenstein, „Die Mission als theologisches Problem", p. 19, waar hij zegt, dat
men onder invloed van deze theologie ook in de Angelsaksische zendingswereld tot
een fundamentele bezinning en nieuwe oriëntatie schijnt te komen.
" K. Hartenstein, „The Theology of the Word and Missions", in: I.R.M., 20 (1931), p.
212.
22
Hier wordt verwezen naar een artikel van K. Hartenstein, „Der Beitrag der Theologie zu den missionarischen Problemen der Gegenwart", in: E.M.M., 82 (1938), pp.
69-83, waarin zeer in het kort enkele theologische uitgaven worden nagegaan op hun
betekenis voor de zending. Het zijn achtereenvolgens, Oscar Cullmann, „Le caractère
eschatalogique du devoir missionnaire et de la conscience apostolique de St. Paul"; K.
Heim, „Jesus der Herr", Berlin, 1935; К. Heim, „Jesus der Weltvollender", Berlin,
1937; E. Brunner, „Der Mensch im Widerspruch", Berlin, 1937; K. Barth, „Die Lehre
vom Wort Gottes", 2. Halbband, 1938, § 17, „Gottes Offenbarung als Aufhebung der
Religion"; Friso Melzer, „Jesus Christus, das Ende der Religionen", Berlin, 1937; Wal
ter Freytag, „Die junge Christenheit im Aufbruch Asiens, vom Gehorsam des Glau
bens unter den Völkern", Berlin, 1938.
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Voor een goed begrip van de Continentale theologie der godsdiensten in
de periode tussen de twee bijeenkomsten van de Internationale Zendingsraad van Jerusalem (1928) en Tambaram (1938) is het nodig na te gaan op
welke concrete punten de dialectische theologie de bezinning op de andere
godsdiensten heeft beïnvloed.
Het meest fundamentele gegeven, een hernieuwde bezinning op de openbaring, is reeds naar voren gebracht. Met name K. Barth heeft wat dit betreft de aandacht getrokken. K. Hartenstein meent, dat het voor de verhouding lussen het Christendom en de andere godsdiensten van primair belang
is datgene, wat K. Barth over de openbaring zegt, ter harte te nemen.
„Nicht die Religionen und nicht das Christentum, sondern die Offenbarung
des lebendigen Gottes ist die eine grosse Sache, die die Mission ins Zentrum
zu rücken hat. Das dieser Gott, der Herr des Himmels und der Erde,
qualitativ verschieden vom Menschen und gefallenen Geschöpf dieser Welt,
der diese ganze Schöpfung als sein Eigentum erklärt, ihm verfallen unentrinnbar zum Gericht, von ihm unter die ewige Verheissung der neuen Welt gestellt — dass dieser Gott Mensch wurde, um dies zu ereignen zu lassen, was
Gericht und Gnade bedeutet, das ist die einzige Sache, die in aller Welt, die
bis an die Enden der Erde verkündet und gehört sein will"23.
Volgens К. Hartenstein heeft К. Barth de zending er op gewezen dat de
openbaring van God in Christus als oordeel en waarheid tegenover alle
godsdiensten, ook het Christendom, staat. In de religie doet de mens de ten
dode zondige poging te zijn als God. De mens probeert zichzelf te verlos
sen. Daarom mag de zending niet langer proberen het Christendom op zich
als de absolute godsdienst tegenover de andere godsdiensten te plaatsen.
Christus alleen is het oordeel over „die Religion", maar Hij is tevens ver
vulling daarvan, omdat Hij tevens de verzoenende genade van God tegen
woordig stelt 24 . Het is volgens K. Hartenstein de verdienste van de theolo
gie van K. Barth, dat de andere godsdiensten niet vanuit het Christendom,
dat als empirisch ervaarbare vorm evenals alle religie moet worden prijsge
geven, maar alleen vanuit de openbaring in Jezus Christus theologisch kun
25
nen worden doordacht .
H. Kraemer kan op dit punt instemmen met K. Hartenstein evenals M.
Schlunk 26 . Beiden zullen echter minder uitdrukkelijk wijzen op de invloed
23

K. Hartenstein, „Was hat die Theologie Karl Barth's der Mission zu sagen?", München, 1928, p. 26. Deze studie is ook verschenen in: Zwischen der Zeiten, 6 (1928),
pp. 59-83.
24
Cfr. K. Hartenstein, o.e., pp. 15-18, passim.
25
Cfr. ibid., pp. 22-23; cfr. K. Hartenstein, „Die Mission als theologisches Problem",
pp. 20-21; cfr. К. Hartenstein, „Der Beitrag der Theologie zu den missionarischen Pro
blemen der Gegenwart", in: E.M.M., 82 (1938), pp. 77-78.
20
Cfr. H. Kraemer, „Christianity and Secularism", in: I.R.M., 19 (1930), p. 198, waar
hij schrijft, dat К. Barth „restated with prophetic force and straightforwardness what
is meant by theology, namely, the radical placing of life and the world in the crisis of
God's judgment, and in the light of this crisis (in the original sense of the word) see180

van К. Barth, als op de invloed van de gehele hernieuwde bezinning op de
openbaring in de dialectische theologie.
H. Kraemer stelt dat het in een apologetiek tegenover het secularisme en
de grote wereldgodsdiensten niet gaat om de verdediging van het Christen
dom op zich. De uniciteit van het Christendom is niet gelegen in de histori
sche of culturele gestalte daarvan, maar alleen in het feit dat het een gave
en openbaring van God is.
'Christianity in the sence of the revelation of God in Jesus Christ, the Incar
nate Word, the Truth and the Life claims as such to be the only tenable view
of life when the stern realities of life and the world are fully taken into
account' 27 .
Zo zal er volgens H. Kraemer tegenover de wereldgodsdiensten een apolo
getiek kunnen ontstaan, die het Christendom, in de gegeven omschrijving,
aan die godsdiensten als een uitdagende en onvermijdelijke realiteit voor
ogen stelt. Het moet een prediking zijn van Jezus, de Zoon van God, die het
oordeel is, maar tevens verlossing en bevrijding brengt.
Vanuit dit nieuwe verstaan van de openbaring in Jezus Christus, is ook
naar de mening van M. Schlunk een hernieuwde bezinning op de niet-christehjke wereld ontstaan. Wanneer K. Barth de openbaring van God de „sus
pension of religion" noemt, dan is daarin op de scherpst mogelijke wijze af
stand genomen van de godsdiensthistorische doordenking van de andere
godsdiensten28. Maar dit betekent evenzeer, dat het Christendom een para
doxe realiteit moet worden genoemd. Aan de ene kant heeft het een goddeing God, the world and man in their reality and true relations"
Voor de eigen bijdrage van H Kraemer in de post-Jerusalem discussie, zie, С F
Hallencreutz, „Kraemer towaids Tambaram, A Study in Hendnk Kraemer's Mission
ary Approach", Uppsala, 1966, pp 218-228 „Kraemer's Contribution lo the Post-Jeru
salem Dialogue", cfr M Schlunk, „Theology and Missions in Germany in Recent
Years", in I R M , 27 (1938), ρ 465
Het is in dit verband mogelijk le wijzen op enkele bijdragen van W A Visser 't
Hooft, die in navolging van К Barth scherp onderscheid maakt tussen de openbaring
in Jezus Christus en „die Religion" Het zijn W A Visser 't Hooft, „The Inclusive
Exclusive Aspects of Christian Truth", in S W , 22 (1929), pp 349-355, W. A Visser 't
Hooft, „Christians and Other Pagans", in S W , 27 (1934), pp 289-291, W A Visser 't
Hooft, „God or Religion9", in Guardian, (February 14, 1935), pp 100-101
" H Kraemer, а с , ρ 205.
28
Cfr M Schlunck, a.c, ρ 465, cfr К Hartenstein, „Die Mission als theologisches
Problem", ρ 16 „Und endlich wird die Mission dem heillosen Versuch widerstehen,
hinter allen Religionen ein letztes „Wesen der Religion" zu konstruieren und dies mit
der christlichen Religion in eins zu setzen Es gibt kein letztes Wesen der Religion,
keine aufwartssteigende Linie vom Animismus bis zum Christentum, die als übergreifende Idee herausgestellt werden konnte" (zie ook ρ 22), cfr S Knak, „Missionsmotiv
und Missionsmethode unter der Fragestellung der dialektischen Theologie", in „Bot
schafter an Christi Statt, Von Wesen und Werk deutscher Missionsarbeit", herausgegeven von M Schlunck, Gütersloh, 1932, ρ 60 S Knak geeft hier aan, dat de gehele di
alectische theologie tegen het godsdienstwetenschappehjke antwoord op het probleem
van de verhouding tussen het Christendom en de andere godsdiensten is
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lijke boodschap te verkondigen en aan de andere kant houdt die boodschap
een even scherpe kritiek in op de menselijke gemeenschap van het Christendom als op de niet-christelijke wereld.
Dit alles betekent volgens M. Schlunk op de eerste plaats, dat niet het
Christendom of een christelijke leer, maar Jezus Christus, de verlosser van
de wereld, de boodschap van de zending aan de andere godsdiensten moet
zijn. Het betekent op de tweede plaats een nieuw verstaan van het wezenlijk
karakter van het heidendom. Staande binnen Gods liefde kent het heidendom toch Zijn openbaring niet29. Tenslotte betekent het nog, dat het geen
zin heeft te zoeken naar de hoogste waarden in de andere godsdiensten om
die te vergelijken met het Christendom, omdat zij in het licht van de openbaring tegenover God staan. Een vergelijking is dan niet meer mogelijk.
De dialectische theologie heeft met haar hernieuwde bezinning op de
christelijke openbaring ook een hernieuwde theologische bestudering van
het karakter van de niet-christelijke godsdiensten in verhouding tot het
Evangelie noodzakelijk gemaakt en op gang gezet.
4. Jezus Christus en de godsdiensten
a. „Gegensatz und Erfüllung"
Een evangelische visie op de godsdiensten moet uitgaan van de openbaring
van God in Jezus Christus, waarover de Bijbel spreekt. Het derde hoofdstuk van Genesis is volgens K. Hartenstein van beslissende betekenis voor
het verstaan van het wezen van het heidendom. Naar zijn mening moet men
daar beginnen voor een bijbels-theologische visie op het heidendom.
De twee eerste hoofdstukken van Genesis wijzen erop hoe God de mens
heeft geschapen in een „Schöpferzusammenhang" met Zichzelf. Hij is de
Heer, die de mens tegemoet komt en voor wiens ogen de mens mag bestaan.
God is niet mens. De mens is niet God. In afhankelijkheid van Hem bestaat
er tussen beiden een „Schöpferzusammenhang". Alleen door een openbaring van Gods kant heeft de mens weet van Hem. De verhouding tussen
God en mens wordt wezenlijk bepaald door het eigen wezen van ieder van
beiden, wat fundamenteel een distantie betekent. De positieve verhouding
tussen beiden bestaat niet als een feitelijk gegeven, maar is gelegen in de gelovige beslissing om God, de Heer, gehoorzaam te zijn. De „Schöpferzusammenhang" van God en mens, zoals juist beschreven, betekent voor K.
Hartenstein „Religion" in bijbelse zin30.
Genesis 3 beschrijft hierna het ontstaan en de betekenis van het heidendom, de onechte religie. Hier stelt de mens zich op tegenover God. Hij gaat
zelf bepalen, wie God is en wat Hij wil. Tussen beiden ontstaat een principiële tegenstelling, doordat de mens wil zijn als God.
29

Cfr. M. Schlünde, a.c, p. 467. Voorlopig is dit voldoende over het verstaan van het
heidendom vanuit een nieuwe verstaan van de openbaring. Verderop zal op de inhoudelijkheid hiervan bij M. Schlunk worden teruggekomen.
ы
Cfr. K. Hartenstein, o.e., p. 51.
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„Er begeht den ersten Schritt zu dem, was Heidentum ist, seinem Wesen
nach: Vergottung des Menschen durch Vermenschligung Gottes. Er ist der
Autonome geworden, der selbst Herr ist über sich und seine Welt. Die
Distanz ist verwischt, die prinzipielle Überlegenheit und Majestät Gottes
nivelliert, das Gottesverhaltnis relativiert, die Unumkehrbarkeit der Reihe
Gottes-Mensch aufgehoben Das Gebot Gottes wird übertreten, der Mensch
ist der Herr geworden"31.
Vanuit zichzelf legt de mens een continuïteit naar God, die niet meer steunt
op de openbaring van Gods kant De mens heeft de distantie tussen zichzelf
en God uit eigen kracht willen opheffen.
Religie is daardoor onechte religie geworden. De verhouding van God tot
de mens is veranderd in een eigenmachtige en opstandige houding van de
mens tegenover God. Religie is heidendom geworden Maar dat betekent
naar de mening van К Hartenstein niet, dat de mens nu zonder God is,
want hij kan met van Hem loskomen, al wil hij dat nog zo zeer Hieraan
vasthoudend betekent het heidendom de poging God te vermenselijken en
de mens te vergoddelijken32.
Deze bijbels-theologische visie op het heidendom vanuit Genesis wordt in
de Continentale theologie der godsdiensten aangevuld door H Frick, die
het wezen van het heidendom met name beschrijft vanuit Rom 1,18 - 25 en
Rom. 2, 14 - 16, waarbij hij ook van Hand 14 en 17 gebruik maakt H
Frick wil nagaan wat de inhoud is van de algemene openbaring, voor het
verstaan waarvan men zich gewoonlijk vooral baseert op de twee genoemde
plaatsen uit de brief van Paulus aan de Romeinen.
Tekenend voor beide passages is, dat Gods toom over de goddeloosheid
en ongerechtigheid van de mens openbaar is geworden. De mens staat te
genover God als iemand, die niet te verontschuldigen is De mens is een ge
schapen wezen, dat zich in zondige ongehoorzaamheid van God heeft afge
wend Algemene openbaring betekent bij Paulus niet dat de mens God kan
kennen, maar dat de mens schuldig staat tegenover God. Hij heeft het
schepsel vergoddelijkt en zich een eigen wet gesteld33.
Sl

К Hartenstein, ibid , pp 52-53
" Cfr ibid , ρ 56
Μ
Cfr Η Frick, „Allgemeine Offenbarung und Missionsarbeit", m „Botschafter an
Christi Statt, Von Wesen und Werk deutscher Missionsarbeit", herausgegeben von M
Schlünde, Gütersloh, 1932, pp 88-89 Op ρ 88 zegt Η Frick nog „Das dogmatische
Urteil des Apostels über die Religionen is kein anderes als das Calvins in seiner Institutie die Religionen sind Phantasieprodukte der Menschen und ihrem Wesen nach
Abfall von dem lebendigen Gott, weil sie dem Geschopflichen statt dem Schopfer Ehre erweisen", cfr Fr Melzer, „Jesus Christus — Das Ende der Religionen Drei Zeugnisse des Paulus", Basel, 1938, pp 30-50, die in de grond tot dezelfde benadering komt
van het heidendom door Paulus als Η Fnck De schrijver heeft niet de bedoeling een
systematische uiteenzetting te geven van Hand, 17, 16-34 en Rom 1, 18-32, maar
geeft hier een uitleg van de Bijbel, die rechtstreeks is ontstaan uit een uiteenzetting
met het heidendom in India Fr Melzer is in die tijd zendeling in dat land
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„Der Inhalt der „Allgemeinen Offenbarung" nach Paulus ist demnach die
Erkenntnis unserer Geschöpflichkeit in dem doppelten Sinne unserer Unentrinnbarheit und unserer Unentschuldbarkeit"34.
Paulus geeft geen positieve waardering van de buiten-christelijke godsdiensten, maar zegt dat zij van God zijn afgevallen. Dit verstaan ontleent hij, volgens H. Frick, aan Jezus Christus. De hele argumentatie van Romeinen 2
en 3 loopt immers daarop uit dat alle mensen zondaars zijn, die nu in
Christus de gerechtheid tot heil krijgen aangeboden. Het gebeuren van de
openbaring in Christus is hier van beslissende betekenis35.
H. Frick besluit hieruit, dat Rom. 1 en 2 niet spreken van een anticipatie
of een vermoeden van de openbaring in Christus, die aan Hem vooraf is gegaan. Men kan daarom aan deze brief geen argument ontlenen voor de opvatting, dat de „Fremdreligionen" door het Evangelie worden voltooid en
vervuld.
Wanneer dit de inhoud van de algemene openbaring en het oordeel over de
andere godsdiensten is vanuit de openbaring in Jezus Christus, dan moet
men volgens H. Frick tot de volgende conclusie komen:
„Keiner kann sich entschuldigen, wenn er die Botschaft abschlägt oder ihr
ausweicht. Denn menschliche Existenz ist durch das Doppelmerkmal geschöpflicher Unentrinnbarkeit und geschöpflicher Unentschuldbarkeit auf die
christliche Botschaft von Natur aus angelegt. In diesem Sinn gilt jederzeit
und überall der Satz: anima naturaliter Christiana"36.
Vanuit Rom. 1 en 2 is de menselijke mogelijkheid het woord van God te
verstaan gelegen in het „Doppelmerkmal" en niet in een algemene openbaring, die aan Jezus Christus is vooraf gegaan37. De menselijke mogelijkheid
de boodschap van Christus te verstaan is hierin gelegen, dat de mens vragend
op zoek is naar een ontsnapping aan zijn schepselijkheid en naar een bevrijding van zijn schuld. Het algemene godsdienstige verlangen is juist een
vraag naar Christus, en kan vanuit het Evangelie algemene openbaring
worden genoemd, omdat het de weg voor Christus opent38.
In Hand. 17 verkondigt Paulus de boodschap van Christus, die hij aanbiedt als de sleutel waarmee het godsdienstige verlangen van de heidenen
kan worden begrepen. De „onbekende God" geeft zich in Jezus te kennen.
Alleen vanuit de „vervulling", die Hij heeft gebracht, is het mogelijk te ver34

H. Frick, a.c, p. 91.
Cfr. ibid., p. 89. H. Frick voegt hieraan toe: „Vgl. Röm. 3, 21: jetzt; 3, 25: Vergebung der bisher geschehenen Sünden; 3, 26: im jetzigen Zeitpunkt". Zie ook p. 91:
„Lehre von „Allgemeiner Offenbarung" gibt es nur von der Erkenntnis Christi her";
cfr. H. A. van Andel, „De godsdiensten en de cultuur der heidenen in het licht van de
Heilige Schrift", in: De Macedoniër, 36 (1932), pp. 197-198.
M
Ibid., p. 93.
" Cfr. ibid., p. 82.
38
Cfr. H. Frick, „Das Evangelium und die Religionen", Basel, 1933, pp. 40-41.
35
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staan dat het religieuze verlangen van het heidendom een verlangen naar
Jezus Christus is. Alleen vanuit Hem kan een andere religie als „algemene
openbaring" worden geduid.
Paulus nodigt volgens H. Frick niemand uit een andere godsdienst aan te
nemen. Hij verkondigt dat hij zelf, die ook een sterfelijke mens is (Hand. 14),
door de boodschap van Christus het wonder van de vervulling van zijn godsdienstig verlangen heeft ondergaan.
„Sie brauchten nicht aus ihrer Religiosität, überzutreten zu der des Paulus,
sondern sie sollen in ihrer Religiosität ergreifen, was ihnen jetzt angeboten
wird: längst geschehene Erfüllung"39.
De God die onbekend is, niet een of andere god van de Grieken, is in Jezus
Christus openbaar geworden als de Schepper, voor wiens ogen de mens in
gehoorzaamheid mag leven40.
Naast deze meer bijbels-theologische beschouwingen over de verhouding
van het Christendom tot de andere godsdiensten, zijn er in de periode tussen Jerusalem en Tambaram in de Continentale theologie der godsdiensten
ook meer dogmatische studies over dit probleem verschenen, die eveneens
uitdrukkelijk willen uitgaan van Gods openbaring in Jezus Christus en de
Bijbel.
Uitgaande van de Bijbel en Jezus Christus is men daarin de overtuiging
toegedaan, dat het heidendom zich van God heeft afgekeerd, zonder daarmee te willen stellen dat daarmee alle betrokkenheid tussen God en de heiden is verbroken41. De Bijbel moet in dit verband aan de ene kant worden
beschouwd als een oordeel over de niet-christelijke godsdiensten en aan de
andere kant als een vervulling. P. Althaus vat dit standpunt als volgt
samen:
„a. Die menschliche Religion ist, auch in ihrer Entstellung, Beziehung zu
dem wirklichen Gott; sie weist auf wirkliche Bezeugung Gottes zurück.
b. Aber diese Gottesbezeugung und damit die Gottesbeziehung der Religion
M

H. Frick, o.e., p. 41.
^0 Cfr. H. Frick, a.c, p. 91; cfr. Fr. Melzer, o.e., pp. 9-29. In het voorwoord schrijft
Fr. Melzer: „Jesus ist gekommen als die Antwort auf die Fragen der Religionen, als
die Erfüllung auf ihr Verlangen: aber als eine andere Antwort, als eine andere Erfüllung, denn sie erwartet haben. Doch Jesus ist auch gekommen, um die eigenen Antworten menslicher Religion zu zerschlagen. Vor ihm wird alle Religion offenbar als
das, was sie ¡st: ein Taumeln im Nebel zwischen Ahnungen göttlicher Höhen und teuflichen Abgründen". Dit is volgens Fr. Melzer in het kort wat naar de woorden van
Paulus de betekenis is van „Jesus Christus — Das Ende der Religionen".
41
Cfr. J. H. Bavink, „Christus en de Mystiek van het Oosten", Kampen, 1934, p. 124.
Deze Nederlander maakt een onderscheid tussen de metafysische wereldorde en de
zedelijke wereldorde. Met het eerste wordt bedoeld, dat er in metafysische zin een
gemeenschap tussen God en Zijn schepsel bestaat, zonder welke hel schepsel niet kan
bestaan. Met het tweede geeft J. H. Bavinck aan, dat de door God geschapen mens
deel heeft aan Gods zaligheid, wat alleen mogelijk is door de verlossende verzoening
in Jezus Christus.
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ist durch die Sünde ver-kehrt und verfälscht worden (Rom. 1, 18 ff) zum
Mittel menschlicher Selbsbehauptung und Empörung: in Verkehrung der
Gottesbezeugung schafft der Mensch sich Götzen, с Das Evangelium ist
das Gericht und das Ende der Religion als ver-kehrter

Gottesbeziehung;

aber ebendamit die Befreiung der Religion zu ihrem ursprünglichen Sinne,
ihre Neubegründung. Der Glaube an das Evangelium ist auch „Religion",
ja die Erfüllung der Religion"42.

De godsdiensten zijn niet in staat zekerheid te krijgen over de heilige liefde
van God, zij zijn „heidendom". Het zijn „Gebilde menschlicher Sehnsucht" 43 . Maar toch hebben de andere religies ook weet van een heilige
werkelijkheid boven die van de wereld. De heidenen weten, dat er een bepaalde wel is, die voortkomt uit die bovenwereldse werkelijkheid. Zij zijn
zich bewust van het verval van de mens en hebben behoefte aan verzoening.
Ook bestaat onder hen het verlangend uitzien naar een oplossing. Het heidendom heeft al deze waarheden echter onderdrukt en misvormd44.
In wezen verstaat K. Hartenstein het heidendom op dezelfde wijze als P.
Althaus. Ook volgens hem kan men vanuit Jezus Christus het heidendom
ten volle leren kennen45. De volkeren hebben geprobeerd op een eigen wijze het geheim van God te ontsluieren. Zij hebben God vermenselijkt en de
mens vergoddelijkt. Dat is wat Paulus in Athene bedoelt, wanneer hij daar
het altaar van de onbekende God ziet. Langs menselijke weg blijft God de
onbekende. Men moet met Paulus zeggen, dat de volkeren „atheoi" zijn. Zij
hebben zichzelf veroordeeld tot een dodelijk zwijgen over God, juist omdat
ze over Hem uit eigen kracht hebben willen spreken46.
De menswording van Jezus Christus heeft geopenbaard, dat het heidendom is ontstaan doordat de mens in zonde is gevallen.
„Heidentum ist Abfall, Aufruhr, Rebellion gegen den Herrn der Welt. Der
Mensch ist selber klug und weise geworden, ja er hat sich selber wollen an
Gottes Stelle setzen, werden wie Er" 47 .
42

P. Althaus, „Grundriss der Dogmatik", Erster Teil, Erlangen, 1929, p. 63.
P. Althaus, ..Höhen ausserchristlicher Religion", in: „Die Weltreligionen und das
Christentum", p. 15. P. Althaus spreekt hier over het Mahayana - Boeddhisme.
44
Cfr. P. Althaus, „Der Wahrheitsgestalt der nichtchristlichen Religionen und das
Evangelium", pp. 6-10 en 12-14, passim; cfr. P. Althaus, „Höhen ausserchristlicher Religion", in: „Die Weltreligionen und das Christentum", p. 20: „Wohl ist das Amidabild
durchwebt von einem Strahle des Glanzes Christi, aber der Strahl ist verloren, gebrochen" (zie ook p. 19).
45
К. Hartenstein, „Die Mission als theologisches Problem", p. 35. Zie ook p. 36.
n
Cfr. К. Hartenstein, „Christus und die Völker", Stuttgart und Basel, 1935, p. 6-7,
passim; cfr. K. Hartenstein, „The Theology of the Word and Missions", in: I.R.M., 20
(1931), p. 215: „ „Heathenism" is the great attempt of mankind to get united again (religio) with God by his own effort — and that after the Fall, and without any humble
acknowledgment of the Fall. At the root of it is the fact that mankind does not recognize what he is — a man created indeed by God but fallen away from God".
47
K. Hartenstein, „Das Glaubensbekenntnis unserer Kirche im Lichte der Mission",
in: E.M.M., 79 (1935), p. 147.
45

186

Het heidendom heeft de poort met het uitzicht naar boven vergrendeld en
tegelijkertijd de poort naar onder, naar de slavernij onder de demonen,
open gezet.
Maar de ware „re-ligio" kan alleen vanuit God tot stand komen. Zijn
openbaring in Jezus Christus is, dat de menselijke religie van God is afgekeerd. De niet-christen wordt in Jezus Christus voor de beslissing geplaatst
voor of tegen God te kiezen48. De mens, die volgens K. Heim van nature een
vijand van God is, kan niet zelf de band met God herstellen. Alleen wanneer
er van Gods kant een verzoening is, kan de stilte die er tussen Hem en de
mens is ontstaan worden doorbroken. In Christus wordt de mens beslissend
aangesproken. Er is geen ander in wie heil mogelijk is. Hij is de enige brug
die over de ravijn voert, die de mens van God scheidt. Hij heeft de verzoening en verlossing gegeven, die de godsdiensten niet zelf hebben kunnen
realiseren. Door Hem wordt het heidendom voor de beslissing gesteld de
door God uitgestoken hand te aanvaarden49.
Op het kruis eindigt de weg van de zelf-gerechtige mens en begint de weg
van genade en geloof. Daar voltrekt zich de vervulling van Gods barmhartigheid over de zondige schuld, die is gelegen in de menselijke rechtvaardiging en verlossing van zichzelf.
„Nur im Glauben entsteht dies Wunder, dass aller Wahn der Selbstrechtfertigung und Selbsterlösung aufgegeben wird, dass der Mensch nicht mehr als
Partner und nicht mehr als Täter des Guten in Betracht kommt, sondern
als der Empfangende, auf Gottes Gnade Geworfene, von Gottes Treue
lebende, gehorsame Mensch" 50 .
De Heer, die de zonde van de mens heeft gedragen, biedt verlossing aan
49

Cfr. K. Hartenstein, „The Theology of the Word and Missions", in: I.R.M., 20
(1931), pp. 219-221, passim. Naar de overtuiging van K. Hartenstein heeft Gandhi niet
gezien, dat Christus hem voor een keuze heeft gesteld. Gandhi blijft tegenover de goddelijke zelfmededeling vasthouden aan zijn menselijke religie. Hij kent de vloek niet,
die op hem rust. Zie hiervoor: K. Hartenstein, „Gandhi, Eine Auseinandersetzung zwischen Evangelium und indischer Geisteswelt", Stuttgart und Basel, 1930, pp. 22-23. P.
Althaus spreekt in dezelfde geest over het Mahayana - Boeddhisme. Zie: P. Althaus,
„Höhen ausserchristlicher Religion", in: „Die Weltreligionen und das Christentum",
pp. 15-19.
" Cfr. K. Heim, „Mystik oder Versöhnung? Unsere Verplichtung zur Weltmission",
pp. 12-22, passim; cfr. К. Hartenstein, „Die Mission als theologisches Problem", p. 36:
„Er geht beim Reden vom Du der Mission nicht um ein Komplementär - Verhältnis
zwischen Christentum und den Hoch-Religionen des Orients, sondern um die letzte
und grundsäztliche Entscheidung einer gefallenen Welt für oder wider das hereinbrechende Reich Gottes"; cfr. J. H. Bavinck, o.e., p. 125. Vanuit de metafysische gemeenschap van de mens met God kan de mens niet uit zichzelf komen tot een zedelijke gemeenschap met God. God heeft niet gewild, dat het schepsel uit zichzelf
kan overglijden in de wereld van de Schepper. Zedelijke gemeenschap is er alleen,
wanneer God zelf tot de mens wil komen (zie ook, J. H. Bavinck, ibid., p. 115).
50
К. Hartenstein, o.e., p. 24; cfr. J. H. Bavinck, „Drie grote vragen", in: De Macedo
niër, 42 (1938), pp. 89-90, 183-184.
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welke in geloof moet worden aanvaard51. De mens moet voor de gekruisigde Christus erkennen niet goddelijk te zijn, maar een zondaar. Jezus Christus is het einde van alle religie, maar tevens de vervulling van datgene wat
de godsdiensten hebben nagestreefd. Het is evenwel geen vervulling in continuïteit, maar in gebrokenheid. In het oordeel over de buiten-christehjke
godsdiensten ligt tevens de vervulling daarvan. Wanneer men uitgaat van
het geloof in de genade van het kruis van Christus, moet men wel deze theologische visie op het heidendom ontwerpen52.
b. Continuïteit en discontinuïteit: E. Brunner en K. Barth
b. 1. Dialectisch karakter van het heidendom, E. Brunner.
Wat E. Brunner over de met-christelijke godsdiensten heeft gedacht, is
pas goed te begrijpen, wanneer men zijn christelijke, theologische antropologie kent. Vanuit zijn verstaan van de natuurlijke mens wordt datgene wat
hij over het heidendom heeft gezegd inzichtelijk.
Om te beginnen kan men uitgaan van de volgende grondgedachte van E.
Brunner:
„Zwei Hauptbegriffe sind es, durch die die christliche Erkenntnis des Menschen überhaupt, also auch die Grenze zwischen der „natürlichen" und der
an der Christusoffenbarung orientierten Selbsterkenntnis bestimmt ist: Das
der Mensch von Gott nach seinem Bilde geschaffen und das er Sünder sei" 53 .
Eigenlijk is in kern hiermee de grondgedachte gegeven die, voortkomend uit
het geloof in de openbaring van God in het Woord, in Jezus Christus, de
gehele theologische antropologie van E Brunner draagt.
De mens is geschapen naar Gods beeld. De verhouding tot God, het
„imago Dei" behoort tot het wezen van het mens-zijn54. Dat maakt de ware mens. Het beeld-van-God-zijn is ook in de zonde gebleven, maar is
daarin alleen in een „Verkehrung" terug te vinden. Dat betekent ook de

51

Cfr К Hartenstein, „Christus und die Volker", pp 8-9, cfr Ρ Althaus, „Grund
riss der Dogmatik", Erster Teil, ρ 58, cfr J Η Bavinck, ρ с , pp 224-225.
52
Cfr К Hartenstein, „The Theology of the Word and Missions", in I R Μ , 20
(1931), pp 223 224, cfr К Hartenstein, „Der Kampf um Christus im Fernen Osten",
Stuttgart und Basel, 1937, ρ 15; cfr S Knak, „Sakularismus und Mission", Gütersloh,
1929, ρ 40 „Das kennzeichnende Wort des Neuen Testaments „Vergebung" schafft
wirklich Leben und Seligkeit Die Sunderliebe Gottes, wie sie vom Angesichte Christi
abgelesen wird, erweist sich als die Macht, die bringen kann, was sonst niemand geben
konnte Religiose Gewissheit" Naar de mening van S Knak kan de zeer hoogstaande
godsdienstige ontwikkeling van de volkeren alleen door de Geest van Jezus Christus
tot een persoonlijke gemeenschap met God komen en m Hem godsdienstige zekerheid
vinden door te breken met het oude „ik"
55
E Brunner, „Die Frage nach dem „Anknüpfungspunkt" als Problem der Theologie", in Zwischen den Zeiten, 10 (1932), ρ 507.
•и Cfr E Brunner, о с , pp 519-520
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„Verkehrung" van het mens-zijn en van de kennis van God, niet de totale
opheffing daarvan. Volgens de Bijbel staat de mens, al dan niet in zonde,
altijd vóór God en is op Hem betrokken. De mens zelf blijft „Wortfähigkeit" en „Sprachfähigkeit" bezitten, hij kan met de gave van de rede en het
verstaan het Woord horen en daarop antwoord geven. Daarom staat hij in
verantwoordelijkheid vóór God, óf door zich van Hem af te wenden óf naar
Hem toe te keren, door óf ja óf nee te zeggen55. In zonde levend in de nabijheid Gods heeft de mens ook zijn natuurlijke Godskennis behouden. De
reformatoren hebben volgens E. Brunner steeds deze mensopvatting voorgestaan en hebben gesproken over een rest van Godsgelijkenis. Maar hij
wijst erop dat „rest" niet zó verstaan moet worden, dat men er een gedeelte
van de mens mee bedoelt, dat niet voor God verloren is gegaan. Er bestaat
een dialectische verhouding tot God in de totale mens. Er is continuïteit en
discontinuïteit.
„Der Mensch ist als ganzer Sünder. Aber das er ganzer Sünder ist, setzt eben
voraus, dass er nicht nur die formale Humanität nicht verloren hat — nicht
Tier geworden ist —, sondern dass auch jetzt seine Gottbezogenheit nicht
vernichtet (annihiliert), dass aber ihre Richtung und Qualität verkehrt ist;
er ist noch immer verantwortlich, aber die Verantwortlichkeit trägt jetzt
den Character der Schuld. Er ist nicht einfach von Gott los, sondern er steht
unter dem göttlichen Zorn" 56 .
Staande voor God leeft de mens in een dialectische verhouding tot Hem. De
zonde zelf is een getuigenis van de goddelijke oorsprong van de mens. Ook
wanneer de mens zich verzet tegen God en Hem afschaft of zichzelf tot
God maakt, zal in de „Verkehrung" het beeld-van-God-zijn steeds naar voren blijven komen. Zonder God kan hij niet goddeloos zijn57. Volgens de
Bijbel ligt in de zonde juist ook de aanduiding van het door God geschapen
zijn van de mens58. Zo is de natuurlijke Godskennis door de zonde, de
„Verkehrung", tevens niet werkelijke kennis van God, noch kennis van

55

Cfr. ibid., p. 522; cfr. E. Brunner, „Der Mensch im Widerspruch", Dritte, unveränderte Auflage, Zürich, 1941, Ie uitgave in 1937, p. 165: „Der Mensch ist und bleibt
der, der in Gottes Wort sein Wesen und seinen Bestand hat, darum, und darum allein,
verantwortlich. Er hört nicht auf, in Gottes Wort zu sein, von Gott gerufen und zur
Verantwortung aufgefordert. Aber durch seinen Gegensatz ist seine Stellung zu dem ihn
rufenden Gott verkehrt, darum auch der Ruf selbst aus einem Ruf der schenkenden
Liebe zu einem fordernden und anklagenden Gesetz geworden"; cfr. E. Brunner, o.e.,
p. 166: „Das Menschliche als Form, als Struktur — nämlich als Sein in Liebe, ist
verloren. Der Mensch hört nicht auf, „vor Gott" zu sein; aber er ist jetzt verkehrt
vor Gott und darum Gott auch verkehrt vor ihm".
;6
E. Brunner, „Die Frage nach dem „Anknüpfungspunkt" als Problem der Theologie", p. 523.
57
Cfr. E. Brunner, „Der Mensch im Widerspruch", p. 185.
58
Cfr. ibid., p. 168.
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Gód59. Discontinuïteit en continuïteit met de oorspronkelijke gelijkenis
met God gaan in het wezen van de natuurlijke mens samen60.
E. Brunner past deze christelijke antropologie toe op het heidendom, die
hij soms ook buiten-christelijke religies noemt. Hij kent het heidendom in
navolging van Rom. 1 geperverteerde, verdraaide, en fragmentarische
Godskennis toe01. Ook hier kan men spreken van een dialectische situatie.
Aan de ene kant bezit het heidendom kermis van God en bestaat het vóór
Hem, aan de andere kant keert het zich in zonde van Hem af en is zijn Godskennis een verdraaiing.
„Das Heidentum ist immer Flucht vor Gott und dem rechten Gottesverhältnis, ein Sichverstecken, Selbstgerechtigkeit, billige Abfindung oder Surrogat, Unernst"62.
„Der Heide flieht nicht nur, er sucht auch Gott, weil Gott auch ihm nicht
fem ist"63.
In zijn heidendom vlucht de heiden voor God, maar is hij tevens naar Hem
op zoek. Hij blijft daarin het schepsel van God, dat op een verwrongen wijze de sporen van de schepping in zich draagt64. Dat „imago Dei" blijft ook
als het zijn „Schöpfungsbestimmung" heeft verloren. In zijn afgoderij drukt
de heiden eigenlijk zijn Godsgeloof uit, maar het is door de zonde geperverteerd65.
50

Cfr. E. Brunner, „Die Frage nach dem „Anknüpfungspunkt" als Problem der Theologie", p. 510; cfr. E. Brunner, „Die Christusbotschaft im Kampf mit den Religionen", Basel, 1931, p. 11: „In allem Heidentum ist, wie immer verdunkelt, Gotteserkenntnis, wie Calvin sagt: numinis aliquis sensus".
60
Cfr. E. Brunner, „Der Mensch im Widerspruch", p. 170: „Diese sündige Verwechslung, durch die sich das Abbild zum Urbild macht, ist nur darum möglich, weil es Abbild ist. Die ursprüngliche Gottbezogenheit lebt in jedem geistigen Akt — eben darin,
dass er ein geistiger ist. Das geistige ist geistig durch die Beziehung auf das Absolute,
Unendliche, Unbedingte"; cfr. Fr. Wieter, „Das Ringen des Evangeliums und die Seele
Chinas, Christus oder Konfuzius?", Gütersloh, 1933, pp. 8-12 en 127-128.
61
Cfr. E. Brunner, „Die Christusbotschaft im Kampf mit den Religionen", p. 11; cfr.
E. Brunner, „Die Frage nach dem „Anknüpfungspunkt" als Problem der Theologie",
p. 510: „Die Götter der Heiden sind Nichtse, Lügen, Götzen; und die Erkenntnis dieser Götzen ist nicht heilsame, lebenschaffende Erkenntnis, sondern todbringende Nichterkenntnis".
82
E. Brunner, o.e., p. 15.
·' Ibid., p. 19.
«« Cfr. ibid., p. 17.
85
Cfr. E. Brunner, o.e., p. 177: Ook al is de eenheid van „Divinität und Humanität" in
Christus voor het godsdienstige bewustzijn buiten de Bijbel verborgen gebleven, „So
sind doch in aller Religion Fragmente — verkrümmte, entstellte, aber doch unverkennbare Spuren dieses Urgeheimnisses, in dem der Mensch seinen Ursprung hat,
lebendig. Denn jenes „Wort, das im Anfang war" ist auch das „Licht, das jeden Menschen erleuchtet". Darum ist die Religionsgeschichte, was immer sie sonst noch sein
mag, doch auch und vor allem: Zeugnis der —• wenn auch verkehrten — Gottesbeziehung. Sie zeigt davon, dass der Mensch von Gott nie loskommt, sondern — mitten in
seiner Flucht vor Gott — sich ihm immer wieder zuwenden muss; und dass der
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Deze christelijke antropologie en de daaruit voortgekomen algemene
christelijke „Theorie des Heidentums"66 is slechts mogelijk vanuit de erkenning van God in zijn openbaring in het Woord. De grondslag van en het
kriterium voor een theologie over schepping en zonde is alleen in Jezus
Christus gelegen07. De werkelijke mens, „im Widerspruch von Schöpfung
und Sünde", is alleen verstaanbaar vanuit het Woord van God. De mens
zelf kan dit uitgangspunt, dat Hem in de menswording van het Woord
wordt aangereikt, aannemen door het geloof. Alleen van daaruit is in de
mens de tegenspraak tussen het geschapen zijn naar Gods beeld, de oorspronkelijke verbondenheid met God, en de zonde, de leugenachtige zelfstandigheid van de mens te kennen68.
De mens kan niet zelf de weg teruggaan naar zijn oorspronkelijke gelijkenis met God. Niet hij, maar God gaat de weg terug in Jezus Christus, de gekruisigde. Door de last van de zondige afval van de mens op Zich te nemen,
geeft Hij vergeving en verzoening en maakt Hij het verleden tot niet gebeurd.
„Mein Glaube kann nur darum den ganzen Weg zurückgehen, weil Gottes
Wort diesen Weg zu mir nimmt: Jesus Christus, der Gekreuzigte, Gottes
Tat der Versöhnung, die meine Vergangenheit, meine Schuld tilgt. Darum ist
Glaube jetzt nicht mehr das einfach kindliche Jasagen des Ursprungs,
sondern zuerst ein schmerzliches Nein-Jasagen, das Aufsichnehmen der
Schuld, die Anerkennung der Sünde und die Anerkennung der Notwendigkeit der göttlichen Versöhnung"69.
De vergeving en verzoening in Christus is totaal en universeel, maar de
mens moet zich deze beslissing in geloof aan Hem eigen maken. Dan leert
de mens de tegenspraak in zichzelf kennen.
Maar wat is geloof? Het is een wonder, dat een gebeuren is aan de mens,
terwijl hij daar zelf aktief bij betrokken is. Geloof is het waagstuk zich te
identificeren met Christus en het waagstuk de verbondenheid met God en
Zijn Woord als uitgangspunt van zijn leven te nemen, en niet zichzelf. In
Christus ligt voor de mens de goddelijke „Schöpfungsgrund" van zijn bestaan. Het geloof betekent het herstel van het beeld-van-God-zijn, dat de
mens in Christus wordt aangeboden, doordat deze ja zegt tegen de goddelijke vergeving en neen tegen zijn zondige afgekeerdheid in zichzelf. In dit gebeuren van het wonder van genade is de mens persoonlijk betrokken.
Mensch, auch wenn er in seiner Abwendung von Gott das Bild seines Wesens verkehrt, auch in diesem verkehrten Bild noch eine Erinnerung an den Ursprung bewahrt, die in ihm und seinem Leben sich wirksam erweist". Dat is de leer van de
Bijbel.
ββ
E. Brunner, „Die Christusbotschaft im Kampf mit den Religionen", p. 10.
e7
Cfr. E. Brunner, „Die Frage nach dem „Anknüpfungspunkt" als Problem der Theologie", p. 507.
68
Cfr. E. Brunner, „Der Mensch im Widerspruch", p. 499.
·» E. Brunner, o.e., p. 503; cfr. ibidem, p. 518.
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„Es ist sein Personzentram, es ist sein „Herz", das das Wort Gottes aufnimmt; es ist sein Geist, der es versteht — indem der Geist Gottes es ihm
zu verstehen gibt"70.
Hieruit wordt een nieuwe mens geboren. Het hart, dat op zichzelf gericht is
geweest, opent zich voor God in Christus, wat de schepping van een meuwe
persoon betekent, het wezen zoals het in oorsprong is geschapen. Door in
geloof ja te zeggen ontvangt de mens nieuw leven uit de hand van God.
Maar de nieuwe schepping gebeurt ook door tevens neen te zeggen tegen de
„Widerspruch" in zijn bestaan, tegen de zonde waarin zijn betrokkenheid
op God gevangen zit.
„Darum ist Glaube eine
falschen Weg bis an den
sprünglichen Gotteswort
zum Ja sagen kann. Er ist

doppelte Bewegung: man muss zuerst den ganzen
Anfang nochmals zurückgehen und dann dem Urfolgen. Es ist das Nein zum Nein, ehe er das Ja
mortificatio, ehe er vivificatio sein kann"71.

Het in geloof m Jezus Christus terugkeren naar de goddelijke oorsprong betekent niet een „creatio ex nihilo", maar is de „renovatie imagims"72. Zoals men in de natuurlijke mens kan spreken van continuïteit en discontinuïteit, van een dialectische situatie, zo is ook het herstel van de gelijkenis met
God een gebeuren van continuïteit en discontinuïteit, een dialectisch gebeuren. Geloof en bekering is een omkeren en terugkeren naar het Woord van
oorsprong, het is een breken met de oude mens om de nieuwe geboren te laten worden. Het is geen voortschrijden vanuit het oude naar het nieuwe,
van de natuurlijke naar de gelovige mens. Het „restituere naturam" betekent aan de ene kant discontinuïteit en aan de andere kant continuïteit73.
De mens die totaal aan de zonde sterft, is dezelfde die wordt verlost. De
mens die sterft ontvangt nieuw leven. Niet alleen is er aan de kant van de
mens continuïteit, maar ook aan de kant van het handelen van God. In de
schepping en in de verlossing is God trouw gebleven aan zijn raadsbesluit
van de schepping van de wereld af74.
Wanneer de Kerk in haar prediking van dit alles getuigenis wil afleggen
door haar verkondigers, zendelingen, zielzorgers en godsdienstleraren, wordt
het „Anknüpfungspunkt" een belangrijk probleem. E. Brunner geeft in
zijn poging een antwoord te formuleren op deze vraag dieper inzicht in
de verhouding, die er bestaat tussen de oude en de nieuwe mens, tussen
zonde en genade, tussen de natuurlijke mens en het Woord van God75. Hij
70

Ibid , ρ 508, cfr ibid , pp 550-551
« Ibid , p. 502
" Cfr. ibid , ρ 507.
73
Cfr E Brunner, „Die Frage nach dem „Anknüpfungspunkt" als Problem der Theologie", p. 511
74
Cfr E Brunner, o.c, p. 511-512.
75
Cfr ibid., p. 506, cfr. Th Rusch, „Bemerkungen zur Frage der „Anknüpfung" ", in
E M M , 78 (1934), ρ 169 Th Rusch vraagt zich af of men toch met een ontkennend
antwoord moet geven op de vraag of er betrokkenheid tussen God en mens bestaat
buiten „Wort- und Geistoffenbarung" om
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neemt de hierboven uitgewerkte theologische antropologie tot uitgangspunt.
In de prediking aan de heidenen gaat het er om aan de niet-gelovigen het
waarlijk zondige karakter van hun ongelovig bestaan aan te duiden en gaat
het om het opheffen van de verlorenheid door geloof in Jezus Christus.
Het meest fundamentele aanknopingspunt is gelegen in het wezen van de
natuurlijke mens zelf. Het heidendom, wat de christen uit eigen ervaring
kent, is een dialectisch geheel. De heiden is een zondig schepsel vóór God.
Daarop aansluiten („Anknüpfung") is eveneens een dialectisch gebeuren,
waarin continuïteit en discontinuïteit in en naast elkaar liggen70.
„Darum, weil die Anknüpfung nicht an ein Neutrales, sondern an ein negativ Qualifiziertes stattfindet, darum liegen Kontinuität und Diskontinuität
nebeneinander, aber so, dass die Kontinuität immer nur das formale Dass,
die Diskontinuität immer das inhaltliche Was betrifft. Darum: dieselben
Worter, aber zugleich: omnia vocabula in Christo novam significationem
accipiunt"77.
Deze gedachte, naar voren gebracht in verband met het feit dat de Bijbel
buiten-bijbelse aanknopingspunten gebruikt, is ook toepasbaar op het heidendom. Alles wat daarin door de natuurlijke mens over God, schepping,
verlossing en zonde wordt gezegd krijgt door het geloof een radikaal nieuwe
betekenis78.
E. Brunner wil hiermee als zijn opvatting geven, dat er voor het Woord
van God een aanknopingspunt is gelegen in de natuurlijke mens, die het
Woord kan horen en persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor het
feit dat hij met een ja of neen vóór God staat. Aansluiten op datgene wat
in de mens aanwezig is, betekent aan de ene kant een discontinuïteit met
76

Cfr E Brunner, „Die Christusbotschaft im Kampf mit den Religionen", pp 15-19,
passim, cfr. tekst bij voetnoot 56 van dit hoofdstuk, cfr S Jacob, „Das Problem der
Anknüpfung fur das Wort Gottes in der deutschen Evangelischen Missionsliteratur in
der Nachkriegszeit", pp 92-94, waar de auteur zich m η aansluit bij E Brunner De
natuurlijke Godskennis is verduisterd door de zonde en kan alleen door geloof in Je
zus Christus weer helder worden „Dies besagt fur die aufgeworfene Frage nach dem
Anknüpfungspunkt, dass das natürliche Wissen von Gott im Zusammenleben der
Menschen, bei dem die Mission einsetzt, hineingebunden ist in eine Welt des Abfalls
von Gott, die der Versöhnung durch Christus bedarf. Aber dieser Einsatzpunkt ist,
wenn auch durch die Sunde verdorben und der erlosenden Gnade Gottes bedürftig,
trotz aller Beschrankungen da Die Fähigkeit des naturlichen Menschen, Gott zu ahnen ist gestort, aber nicht zerstört" (p 92).
77
Cfr E Brunner, „Die Frage nach dem „Anknüpfungspunkt" als Problem der Theologie", ρ 525, cfr E Brunner, о с , pp 522-523 „Die Religion ist — auch wenn sie
wüstestes Heidentum ist — unverkennbares Merkmal der Gottbezogenheit des Menschen und zugleich notwendiger Anknüpfungspunkt fur die wahre Gotteserkenntnis
Diese Kontinuität besteht, aber sie besteht als eine solche, die zugleich Gegensatz
heisst Die Anknüpfung vollzieht sich realiter als Kampf Gottes gegen die Götzen, als
Kampf des Evangeliums gegen alle mensliche Religion Gerade dieser Kampf ist die
Anknüpfung, ebenso wie der Kampf gegen das böse Gewissen die Anknüpfung fur das
Wort der Versöhnung ist."
78
Cfr E Brunner, ibid , ρ 510.
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de „verkehrte" gelijkenis met God, en aan de andere kant continuïteit door
het herstel van de ook in de zonde niet geheel opgeheven oorspronkelijke
verbondenheid met God. Heidendom en bekering door geloof zijn beide dialectische werkelijkheden, die openbaar worden vanuit het geloof in
Jezus Christus.
b. 2. E. Brunner in gesprek met K. Barth79.
E. Brunner en K. Barth zijn beiden uiterst bezorgd geweest om het woord
van God, de openbaring in Jezus Christus en de Bijbel tenvolle tot hun
recht te laten komen. Volgens E. Brunner gaan zij echter uit elkaar wanneer het gaat om de gevolgtrekkingen uit genoemde bezorgdheid80. Hij vat
zelf zijn kritiek op en zijn stellingname tegenover K. Barth op deze wijze
kernachtig samen:
„Dreierlei glaubt man im Interesse der reinen Gnadenlehre leugnen zu müssen: Die unbedingte Sonderstellung des Menschen gegenüber der Kreatur,
die Beziehung der Humanität als solcher zur Gottesebenbildlichkeit und die
Existenz oder Bedeutsamkeit natürlicher Gotteserkenntnis"81.
„Den Gegensatz zwischen Barth und mich besteht hauptsächlich in Zwei
Punkten: dass ich im Gegensatz zu Barth, aber im Einklang mit der Schrift
und den Reformatoren behaupte, dass Gott auch jetzt noch in seinem
Schöpfungswerk offenbar sei, und zweitens, dass ich das Menschsein des
Menschen nicht als eine Bagatelle, sondern als eine theologische relevante
Tatsache ansehe, die nur vom Gedanken der Gottebenbildlichkeit aus verstanden werden könne"82.
Hiermee is door E. Brunner de fundamentele tegenstelling met К.
Barth ook wat de theologie der godsdiensten betreft uitgesproken. Wezen
lijk voor beider standpunt is ieders theologische antropologie, die verschil
lend is bij beiden omdat zij beiden op dit punt andere gevolgtrekkingen ma
ken uit de openbaring van het Woord van God in Jezus Christus.
De genoemde tegenstellingen tot en de verantwoording daarvan tegen79
Voor de theologie der godsdiensten van K. Barth tot aan deze kritiek van E. Brun
ner wordt men verwezen naar hoofdstuk 2 van deze studie.
80
Cfr. E. Brunner, „Natur und Gnade, Zum Gespräch mit Karl Barth", Tübingen,
1934, pp. 4-7, passim. Voor de discussie tussen К Barth en E. Brunner zie ook, (a) H.
Kraemer, „Religion and the Christian Faith", London, 1956, pp. 182-196, waarin ook
de periode na 1938 ter sprake komt; (b) G. C. Berkhouwer, „Dogmatische Studien, Al
gemene Openbaring", Kampen, 1951, pp. 14-46, waarin eveneens P. Althaus en K.
Heim in de discussie worden betrokken.
81
E. Brunner, „Die Frage nach dem „Anknüpfungspunkt" als Problem der Theologie", p. 521. Met „man" bedoelt hij, naar hij in een voetnoot vermeldt, met name K.
Barth, die de belangrijkste vertegenwoordiger van deze opvatting is.
82
E. Brunner, „Der Mensch im Widerspruch", p. 541.
Twee bekende studies over de houding van Luther ten opzichte van de niet-christelijke
godsdiensten zijn in die tijd: H. Vossberg, „Luthers Kritik aller Religionen", Leipzig,
1922, en W. Holsten, „Christentum und nichtchristliche Religion nach der Auffassung
Luthers", Gütersloh, 1932.
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over К. Barth wordt door E. Bruimer in enkele punten bijeengeplaatst.
a. Tegenover de opvatting van K. Barth, dat het beeld-van-God-zijn door de
zonde in de mens volledig is uitgewist, stelt hij dat dit in de zonde is blijven
bestaan. Hij maakt daarvoor een onderscheid tussen materie en vorm in de
mens. Naar de vorm is de mens „Humanum" gebleven. Tegenover de rest
van de schepping, bezit hij „Wortfähigkeit" en „Sprachfähigkeit" in verantwoordelijkheid voor God. Naar de materie gezien is het „imago Dei" volledig verloren in de zonde. In het afgekeerd staan van God is de mens toch
blijven leven in betrokkenheid op God83, b. Waar K. Barth alleen de openbaring in Jezus Christus van de Bijbel wil aanvaarden, daar is E. Brunner
ervan overtuigd, dat er daarnaast nog van een „Schöpfungsoffenbarung"
kan worden gesproken. Volgens de Bijbel is de schepping een manifestatie
van de wijsheid van God, wat niet door de zonde wordt opgeheven. De ongelovige kan deze openbaring echter niet zien, verblind door de zonde84.
Daardoor wordt God een afgod voor de mens. Alleen in geloof is het mogelijk het in de schepping gedeeltelijk verborgen, maar in Jezus Christus
nieuw en volledig openbaar geworden wezen van God te herkennen85, c.
Dat er alleen in Jezus Christus genade is te vinden wordt door E. Brunner
afgewezen met de verwijzing naar het bestaan van een „Schöpfungs- und
Erhaltungsgnade", waarover de Bijbel spreekt. De behoudende genade is
gelegen in de voortdurende nabijheid van God bij de zondige mens. Ook dit
is alleen vanuit de openbaring in Christus te zien89, d. Het is onjuist te
zeggen, dat de souvereine macht van de genade van Jezus Christus verloren
gaat door aan te nemen, dat er in de mens een aanknopingspunt voor de
„sola gratia" is gelegen. Naar de vorm bezit de natuurlijke mens „Wortmächtigkeit" en verantwoordelijkheid. Het is de mens zelf die daardoor het
Woord van God en de H. Geest kan ontvangen.
„Das Wort Gottes schafft nicht erst die Wortmächtigkeit des Menschen.
Die hat er nie verloren, sie ist die Voraussetzung für das Hörenkönnen des
Gotteswortes. Das Wort Gottes schafft aber selbst die Fähigkeit des Menschen, Gottes Wort zu glauben, also die Fähigkeit, es so zu hören, wie man
es nur glaubend hören kann"87.
De mens is naar de materie niet in staat het Woord van God te geloven. Hij
ontvangt deze mogelijkheid uit de hand van God, wat met „sola gratia"
wordt aangegeven, e. De door de genade Gods aan de mens gegeven verlossing betekent voor K. Barth de opheffing van de oude mens, de oude schep9S

Cfr. E. Brunner, „Natur und Gnade", pp. 6 en 9-11, passim.
Cfr. E. Brunner, „Der Mensch im Widerspruch", p. 543.
β5
Cfr. E. Brunner, „Natur und Gnade", pp. 14 en 15. „Darum kann man abschlies
send sagen: die rechte natürliche Gotteserkenntnis hat nur der Christ, d.h. der
Mensch, der zugleich in der Christusoffenbarung drinsteht" (p. 15).
" Cfr. E. Brunner, o.e., pp. 15-16, passim.
β' Ibid., p. 19.
84
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ping, die door een nieuwe mens en een nieuwe schepping worden vervangen. E. Brunner houdt hier tegenover vast aan de bijbelse leer, dat de uit
genade ontvangen en door de mens aanvaarde verlossing de natuurlijke
mens niet opheft maar tot voltooiing brengt. De vervulling hierdoor betekent niet een „creatio ex nihilo", maar het herstel van het oorspronkelijke
„imago Dei".
„Dann geschiet: Wiedererkennung, Rückkehr, Wiederherstellung"88.
In het sterven van de mens wat de materie betreft, in het sterven aan het
van God afgewend zijn, blijft de mens naar de vorm behouden.
„Und darum wird denn auch von der Neuschaffung nie anders gesprochen
als so, dass zugleich das Bild der reparatio, der Wiederherstellung, verwendet
wird. Man kann nichts reparieren, was überhaupt nicht mehr da ist"89.
Hiermee heeft men een inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop E. Brunner de verschillen van mening met K. Barth formuleert en daar zijn eigen
opvatting tegenover stelt. Wanneer men zich in herinnering roept, hoe E.
Brunner zijn theologie der godsdiensten in feite baseert op zijn bijbels gefundeerde theologische antropologie, zal duidelijk zijn waarom hij bij zijn
beschouwing over de buiten-christelijke godsdiensten blijft uitgaan van een
dialectische benadering, waarin de begrippen continuïteit en discontinuïteit
een wezenlijke functie vervullen.
b. 3. „Religion als Unglaube", К. Barth.
Wil men volledig recht doen aan datgene, wat K. Barth over „Die Reli
gion" denkt, dan is het voor wat de hier besproken periode betreft goed eerst
te weten wat hijzelf heeft te zeggen over de jaren tussen 1928 en 1938 90 .
Volgens K. Barth zelf is er in zijn denken over de religie geen verande
ring gekomen, tenzij dat het is verdiept.
'It is unchanged in this, that not socalled 'religion' is its object, its source
and its criterion, but rather, as far as it can be my intention, the Word of
God. The Word of God which has established, preserved and sustained the
Christian church, her theology, her preaching and her mission. The Word
of God which in the Holy Scriptures speaks to man — to the men of
all times, countries, circumstances and stages of life. The Word of God
which is the mystery of God in his relation to man and not, as the term
'religion' seems to imply, the mystery of man in his relation to God' 9 1 .
Zijn hele theologisch denken is gecentreerd in de nadruk die daarin wordt
gelegd op de majesteit van God, op het eschatologisch karakter van de
88

E. Brunner, „Der Mensch im Widerspruch", p. 507.
E. Brunner, „Natur und Gnade", p. 21.
Cf г. К. Barth, „How My Mind Has Changed in This Decade", in: The Christian
Century, (September 13, 1939), pp. 1097-1099 en (September 20, 1939), pp. 1132-1134.
91
K. Barth, a.c, p. 1097.
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christelijke boodschap en op de prediking van het zuivere Evangelie als de
taak van de christelijke kerk. Dat de abstracte en transcendente God geen
bekommernis heeft om de werkelijke mens, dat de eschatologie aan het nú
geen betekenis toekent en dat de Kerk in deze abstracties moet opgaan, zijn
gedachten die naar de mening van K. Barth niet bij hem bestaan, maar bij
zijn lezers92.
Rond 1928 voltrekt zich dan theologisch een scheiding tussen hem en degenen met wie hij daarvoor nog heeft kunnen optrekken93. Zij hebben tot
dan toe gemeenschappelijke doeleinden nagestreefd en zich samen verzet
tegen bepaalde meningen. Maar tussen 1928 en 1938 zijn zij uit elkaar gegroeid. In 1934 is dat gebeurd door het „Nein" van K. Barth tegenover E.
Brunner, maar nog meer is dat het geval geweest met „Fides quaerens intellectum, Anseimus Beweis der Existenz Gottes" van 1931, zoals К. Barth
94
zelf zegt . Sommigen hebben hem verweten ontrouw te zijn geworden aan
een gemeenschappelijke opzet. Hijzelf echter is ervan overtuigd te zijn voort
gegaan op de eenmaal ingeslagen weg, waarbij hij alleen maar de draag
wijdte en gevolgen van wat men gemeenschappelijk heeft gehad duidelijker
95
heeft willen maken .
Met een niet mis te verstaan „Nein" heeft K. Barth zich tegen E. Brunner
verzet, met name tegen diens natuurlijke theologie, die volgens K. Barth
96
hierin kan worden samengevat :
„Es gibt eine dem Menschen auch abgesehen von der Offenbarung eigene, in
der Offenbarung sozusagen auflebende „Offenbarungsmächtigkeit" (S. 15)
oder „Wortmächtigkeit" (S. 18 f. 41) oder Wortempfänglichkeit" (S. 18)
oder „Ansprechbarkeit" (S. 18 f.)"97.
K. Barth vraagt zich af hoe daarmee nog sprake kan zijn van de souvereine
m

Cfr. ibid., p. 1134.
К. Barth wijst in zijn, „Nein! Antwort an Emil Brunner", München, 1934, pp. 8 en
48, op twee studies van E. Brunner uit die tijd, waarmee hij het niet eens is. Het zijn:
(1) E. Brunner, „Die andere Aufgabe der Theologie", in: Zwischen den Zeiten, (1929),
pp. 255-276. (2) E. Brunner, „Die Frage nach dem „Anknüpfungspunkt" als Problem
der Theologie", in: Zwischen den Zeiten, (1932), pp. 505-532.
9,1
Cfr. K. Barth, „How My Mind Has Changed in This Decade", in: The Christian
Century, (September 20, 1939), p. 1132.
1,5
Cfr. ibid., p. 1098. K. Barth is hier zeer scherp in zijn bewoordingen. „I know now
that it had to be that Friedrich Gogarten should develop into a sinister-looking new
German state theologian". „It had to be that Emil Brunner should turn to a new apologetic of his own invention, and should at the same time throw himself into the arms
of the Buchman Group movement".
M
Cfr. E. Brunner, o.e., p. 1. Hij zegt daar in een voetnoot, die betrekking heeft op
het verzet van K. Barth tegen hem: „So schon in voller Deutlichkeit in dem Aufsatz
„Das erste Gebot als theologisches Axiom", Zwischen den Zeiten 1933, S 311 f. „Etwas weniger schroff in der Vorrede zur englischen Ausgabe des Römerbriefes und in
der kirchlichen Dogmatik S. 25 ff".
97
K. Barth, „Nein! Antwort an Emil Brunner", pp. 15-16.
1,3
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en in de uitverkiezing volledig vrije genade Gods. Tegenover de kritiek van
E. Brunner verdedigt hij de souvereine genade Gods, die zich alleen op het
kruis van Christus verlossend heeft geopenbaard, a. De mens komt geen
„Offenbarungsmächtigkeit"98 toe, ook niet wanneer hij als zondig mens
boven de rest van de schepping staat. Openbaring is „sola gratia", die in
„sola scriptura" is neergelegd", b. K. Barth ziet niet in hoe beweerd kan
worden, dat de mens God zelf werkelijk kan leren kennen uit de schepping.
Hoe is dit mogelijk, wanneer het „imago Dei" naar de kant van de materie
geheel verloren is gegaan? Is afgodendienst dan slechts een onvolmaakte
dienst aan de ware God? K. Barth ziet niet in hoe dit en de naar zijn mening daaruit voortvloeiende gedachte, dat de openbaring in Christus volgt
op de openbaring in de schepping en dat de onvolledige kennis van God
heil geeft buiten Christus om, in overeenstemming is te brengen met de reformatorische leer van de erfzonde en de rechtvaardiging100, c. Evenmin
als er een openbaring aan Jezus Christus vooraf gaat, kan er van een genade aan Hem voorafgaand worden gesproken. De „Erhaltungsgnade" neemt
de leer van het „sola gratia" niet ernstig.
„Wie kann man die Erhaltung der Existenz der Menschen und des Raumes,
der ihm dazu gegeben ist, als Werk des einen wahren Gottes verstehen, wenn
man damit nicht meint: seine Erhaltung durch Christus für Christus, für die
Busse, für den Glauben, für den Gehorsam, die Erhaltung der Kirche? Wie
kann man sie anders als von der Taufe her verstehen? Wie kann man die
Schöpfung und ihre Erhaltung anders als von der Versöhnung her verstehen?
Wie anders davon reden als von der einen alt- und neutestamentlichen Christusoffenbarung?"101.
d. Wat het bestaan van een „Anknüpfungspunkt" in de mens betreft, neemt
К. Barth hetzelfde standpunt in als met betrekking tot het begrip „Offenbarungsmächtigkeit des Menschen", waarin volgens E. Brunner het aanknopingspunt voor het Woord van God is gelegen. Afgezien nog van de vraag
welk belang het in dit geval heeft op te merken, dat de mens naar de vorm
een mens is en niet een schildpad of een kat, en daarom de objectieve mogelijkheid voor de goddelijke openbaring heeft, is er een ander werkelijk
fundamenteel probleem gelegen in deze theologie van E. Brunner. K. Barth
begrijpt het belang van de aanspreekbaarheid van de mens niet.
88

E. Brunner zal later hierop antwoorden, dat hij nooit heeft gesproken over een
„Offenbarungsmächtigkeit des Menschen". Met het begrip „Offenbarungsmächtigkeit"
bedoelt hij de „Wortmächtigkeit" van de mens aan te geven, die door de rede en de
mogelijkheid van verstaan het Woord kan horen (cfr. E. Brunner, „Der Mensch im
Widerspruch", p. 541).
" Cfr. К. Barth, „Nein! Antwort an Emil Brunner", p. 17.
,M
Cfr. K. Barth, o.e., pp. 19-20; cfr. L. P. Krijger, a.c., pp. 153-154. Men kan zich
niet aan de indruk onttrekken, dat de auteur hier in zijn kritiek op A. C. Kruijt en A.
M. Brouwer zeer dicht komt bij de opvattingen van K. Barth.
101
Ibid., pp. 20-21.
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„Was hat denn die Tatsache der formalen Verantwortlichkeit und Entscheidungsfähigkeit des Menschen mit einer ihm eigenen „Mächtigkeit", mit
einem ihm selbst eigenen „Mächtigkeit", mit einem ihm selbst eigenen und
schon zuvor in ihm vorhandenen „Anknüpfungspunkt" für Gottes Offenbarung zu tun?"102.
Hij heeft de indruk gekregen, dat het „imago Dei" naar de vorm betekent,
dat de mens ook zonder openbaring de wil van God op een of andere wijze
en in zekere zin kent en kan doen103. Daarmee is E. Brunner volgens hem
niet blijven staan bij het „sola scriptura" en „sola gratia", ondanks diens
herhaald beroep daarop, e. Tenslotte nog het meningsverschil over de vraag
wat de betekenis is van de schepping van een nieuwe mens, wanneer hij gelooft in de openbaring van God in Jezus Christus. De continuïteit, die naar
de zijde van de vorm van de mens is gegarandeerd, heeft in de ogen van K.
Barth geen betekenis, omdat de vorm van het menselijk wezen niets te maken heeft met openbaring, genade en geloof. Hij vindt, dat het onderscheid
tussen materie en vorm door E. Brunner niet eenzinnig wordt gebruikt en
theologisch niet relevant is. Volgens K. Barth spreekt Paulus over het sterven van de mens aan de zonde. Hij ziet een discontinuïteit tussen de oude
en de nieuwe mens, „oder vielmehr von dem Gotteswunder der Kontinuïteit
seiner Existenz ohne und mit, ausser und in Christus"104. De „reparatio",
waarover Paulus het heeft, is een wonder, dat aan de mens gebeurt. Het
maakt hem tot een werkelijk nieuwe mens en een nieuw schepsel105, door
de H. Geest is de genade van Jezus Christus108.
Neen, K. Barth ziet geen mogelijkheid in te stemmen met een theologie
der godsdiensten die het gebeuren van de openbaring in Jezus Christus, zoals hij dat ziet, niet radikaal ernstig neemt. Openbaring is geen samenspel
van natuur en genade.
„Sondern indem wir uns an die heilige Schrift als an das für uns massgebende
Zeugnis von der Offenbarung halten wollten, sahen wir uns genötigt, uns
sagen zu lassen, dass dieses Ereignis, so gewiss es ein dem Menschen wider,oî
Ibid., p. 25; cfr. K. Barth, „Die Theologie und die Mission in der Gegenwart", pp.
198 en 214.
'ч Cfr. ibid., p. 27. К. Barth vraagt zich af wat E. Brunner hier nog onderscheidt
van een Thomist; cfr. E. Kellerhals, „Das Problem der Anknüpfung an die heidnischen Gottesvorstellungen mit besonderer Berücksichtigung Afrikas", in: E.M.M., 81
(1937), p. 106, waar de auteur in een stellingname tegenover т.п. E. Brunner (cfr. p.
105) zegt: „ . . . es gibt für den Menschen nach dem Fall gar keinen in der Natur des
Menschen vorhandenen Anknüpfungspunkt, weder formal noch material; da ist im natürlichen Lebensbestand des Menschen nichts, das solider Baugrund für den Tempel
der wahren Gotteserkenntnis wäre, den Gott in ihm aufrichten will; Gott kann nur
anknüpfen an etwas, was er selbst getan und gegeben hat; Gott knüpft nur an Gott
an".
104
Cfr. ibid., p. 29; cfr. K. Barth, „Die Theologie und die Mission in der Gegenwart", in: Zwischen den Zeiten, 10 (1932), pp. 197-198 en 214-215.
105
Cfr. ibid., p. 30.
»« Cfr. ibid., p. 28.
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fahrendes Ereignis ist, einen in sich geschlossenen Kreis darstellt, dass nicht
nur das Objektive, sondern auch das Subjektive in der Offenbarung, nicht
nur ihre Aktualität, sondern auch ihre Potentialität das Sein und Handeln
des sich offenbarenden Gottes selbst und ganz allein ist" 107 .
Hierin is volgens К. Barth het fundamentele verschil gelegen met elke theo
logie, die op een of andere wijze geen recht doet aan de openbaring van de
Bijbel zoals Hij die ziet en daardoor het gevaar loopt de openbaring vanuit
de religie te benaderen en niet de religie vanuit de openbaring. Met de re
formatoren kunnen de godsdiensten alleen theologisch juist worden ver
staan vanuit de gelovige overtuiging, dat in Jezus Christus in alle opzichten
108
eens en voor altijd de beslissing over de mensen is gevallen .
Op grond van de openbaring in de Bijbel is religie volgens K. Barth te
karakteriseren als ongeloof en als zaak van de goddeloze mens. Hij komt
tot deze opvatting op basis van twee overwegingen, waarin tevens duidelij
ker wordt waarom hij zich zo fel tegen E. Brunner heeft verzet.
De meest belangrijke theologische overweging is, dat de religie alleen
maar door de openbaring van God in Jezus Christus als afgodendienst en
109
werkgerechtigheid kan worden ontmaskerd . Religie blijkt van daaruit
gezien de menselijke poging te zijn uit zichzelf vooruit te grijpen op datgene
wat alleen God in zijn openbaring kan en wil doen. De mens grijpt vooruit
op de goddelijke werkelijkheid, die door God alleen openbaar kan worden.
Hij maakt zichzelf op eigenwijze en eigenmachtige manier een beeld
van God, dat juist daarom niets anders dan een afgodenbeeld kan zijn. De
menselijke religie en de waarheid daarin staan diametraal tegenover de
openbaring van God in de Bijbel.
„Unser menschliches Sein und Tun ist von der Selbstoffenbarung der Wahr
heit her gesehen in seiner tiefsten und letzten Wirklichkeit Streit gegen die
Wahrheit. Es ist der Wahrheit, die sich da selbst offenbart, in einem Winkel
von 180° entgegengesetzt" 110 .
Dat is naar de mening van К. Barth in kern de opvatting van het Oude Tes
tament in bijvoorbeeld Jer. 10, 1-16 en Jes. 44, 9-20, en van het Nieuwe
Testament in Rom. 1, 18 v.v. en Hand. 14, 15 v.v. en 17, 22 v.v.111.
Deze godsdienstige mens wordt nu vervolgens in de openbaring waarin
God zichzelf tegenwoordig stelt, uit en door genade met Hem verzoend. De
107
K. Barth, „Die kirchliche Dogmatik" I, 2, Zürich, 1945, p. 305. Voor een andere
analyse van de theologie der godsdiensten in dit deel van „Die kirchliche Dogmatik"
van K. Barth, zie: J. M. Vlijm, „Het religie-begrip van K. Barth", pp. 51-71. Voor een
bredere bespreking van het religie-begrip van K. Barth, zie: Benkt - Erik Benktson,
„Christus und die Religion, Der Religionsbegriff bei Barth, Bonhoeffer, und Tillich",
Stuttgart, 1967.
,οβ
Cfr. ibid., pp. 318 en 323.
«·· Cfr. ibid., p. 343.
"» Ibid., p. 333.
111
Cfr. ibid., pp. 331-335.
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goddeloze mens vindt in Jezus Christus verzoening. In Hem is eens en voor
altijd rechtvaardiging gebeurd. In Hem heeft God de zonde op zich genomen van de mens, die zichzelf wil heiligen en rechtvaardigen. De zondige
menselijke weg kan geen genade vinden in de ogen van God. Voortgaan op
die weg is juist afval van Hem. Alleen radikale bekering en breken met de
weg, die naar zelf-rechtvaardiging voert, kan het antwoord van de mens op
de genade van God zijn. Door geloof in Jezus Christus stelt de mens zich
onder dit oordeel, waardoor zijn religie wordt opgeheven. Wat dit wil zeggen, formuleert K. Barth op deze wijze:
„Glaube im Sinn des Neuen Testamentes heisst gewiss nicht Beseitigung,
wohl aber Aufhebung der menschlichen Selbstbestimmung, heisst Einordnung
der menschlichen Selbstbestimmung in die Ordnung der göttlichen Vorherbestimmung. Genommen wird ihr im Glauben allerdings ihre Selbständigkeit
ausserhalb dieser Vorherbestimmung, also ihre Bedeutung Gott gegenüber
oder in Konkurrenz mit Gott" 112 .
Door geloof in Jezus Christus zal de heiliging en rechtvaardiging van de
mens niet meer buiten de genade van God om werkelijkheid worden. „Aufhebung" krijgt hier naar analogie met de christologische leer van de „assumptio carnis" volgens K. Barth niet een alleen zuiver negatieve betekenis113. Het betekent niet alleen het oordeel dat religie ongeloof is, maar
ook dat de religie door geloof in de openbaring van God in Jezus Christus
geheiligd en gerechtvaardigd kan worden114.
c. Kritiek op de dialectische theologie der godsdiensten
с 1. Teveel nadruk op de discontinuïteit.
H. Schomerus is van mening, dat binnen de dialectische theologie der
godsdiensten de positieve gegevens van de geschiedenis van de godsdiensten
onvoldoende tot hun recht komen. Hij vindt, dat P. Althaus met de opvatting, dat het Nieuwe Testament zowel van een tegenstelling tot als een vervulling van de andere godsdiensten spreekt115 en E. Brunner die aan een
dialectische verhouding tot het heidendom denkt,116 beiden toch een té
eenzijdig sterk accent leggen op een negatieve en afwijzende houding117.
Indien men de volle openbaring in Christus op een evenwichtige wijze wil
bezien in haar verhouding tot datgene wat de mens — niet zonder God —
in zijn godsdienst in de loop van de geschiedenis aan waarheid heeft gerealiseerd, dan kan dat wanneer men van een ander, dat wil zeggen pedagogisch openbaringsbegrip uitgaat. De volle openbaring moet niet los van de
" г Ibid., p. 342.
11
' Cfr. ibid., p. 324.
114
Cfr. ibid., p. 357.
1,5
Zie, tekst bij voetnoot 42 van dit hoofdstuk.
11β
Zie, dit hoofdstuk onder A, 4, b, b.l.
117
Cfr. H. W. Schomerus, „Parallelen zum Christentum als religionsgeschichtliches
und theologisches Problem", Gütersloh, 1932, p. 20.
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gehele godsdienstige geschiedenis worden bezien, omdat God de mens daarin heeft opgevoed naar Christus toe.
„Sie ist in allem und jedem, in ihrem Inhalte sowohl als auch in ihrem Gewande, als auf die vorhandenen Religionen eingestellt zu denken, sich mit
ihnen auseinandersetzend, Bezug auf sie nehmend, freilich nicht in der
plumpen, auffälligen und aufdringlichen Weise, wie wir Menschen so etwas
zu tun pflegen, aber doch so, dass jeder, der hören und sehen will, es spürt
und davon in seinem Innersten getroffen wird"118.
Ook in de buiten-christelijke godsdiensten moet een openbaring van God
worden aanvaard. Op pedagogische wijze heeft God de mensheid de mogelijkheid gegeven eerst uit eigen kracht te proberen tot Hem te komen en het
heil te verwerven, een mogelijkheid waarbij Hij zich niet onbetuigd heeft
gelaten. Hij heeft dat gedaan om de mens de onmogelijkheid van deze weg
te laten zien en daarna Zijn Zoon te zenden als de volle openbaring van
Zichzelf en als de middelaar tussen Hem en de mens119. Dat is wat Paulus
volgens H. Schomerus in de brief aan de Romeinen en in de Handelingen
van de Apostelen wil zeggen120.
Het is niet zo dat er buiten het Christendom, dat door Jezus Christus in
wezen een van de andere godsdiensten geheel onderscheiden eigenheid bezit121, alleen maar duisternis is. Het is niet zo, dat er alleen maar in het
Christendom licht en waarheid is. De buiten-christelijke godsdiensten kennen een vragend en zoekend verlangen naar God, dat fundamenteel juist is
maar in zichzelf opgesloten blijft. Zij hebben antwoorden gevonden op hun
vragen, die wel in de richting van de volle waarheid gaan maar daarin zijn
blijven steken of leugen zijn geworden. Wanneer men uitgaat van deze theologie der godsdiensten, waarvoor H. Schomerus zich beroept op Mt. 5, 17
en Joh. 5, 39 en op Paulus in Rom. 8, 18-23, moet men het als onjuist gaan
beoordelen andere religies met een sterk radikaal oordeel tegemoet te treden122, al zijn ze wezenlijk van het Christendom onderscheiden.
„Ein Unterschied besteht, und dieser ist nicht nur ein gradueller, sondern ein
essentieller. Und deswegen wird man auf die obige Frage, ob das Menschliche und das Göttliche in den gebrauchten Formeln im Sinne des absoluten
Gegensatzes verstanden werden müssen, unter voller Aufrechterhaltung der
verneinenden Antwort auch mit einem Ja antworten müssen. Ja und Nein
gehören zusammen"12'.
H. Schomerus wil, dat het ja en neen beide vollediger tot hun recht komen
dan hij soms in de dialectische theologie ziet gebeuren.
»· H. W. Schomerus, o.e., p. 51.
»· Cfr.
,M
Cfr.
•и Cfr.
,
" Cfr.
"» Cfr.
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ibid., p. 46.
ibid., pp. 42-46.
ibid., pp. 35-36.
supra, voetnoot 117 en 120.
H. W. Schomerus, o.e., p. 48.

с. 2. Те weinig nadruk op de discontinuïteit.
Met volhardende kritiek op elke theologie der godsdiensten, die op een
of andere wijze blijft vasthouden aan een bepaalde relatie tussen God en de
heidenen, heeft J. Witte de opvattingen van P. Althaus, J. Richter, M.
Schlunk, H. Schomerus, K. Heim en E. Brunner afgewezen. Zij kunnen bij
J. Witte geen genade vinden, omdat zij onbijbels en niet-reformatorisch
zijn. Volgens hem staan zij zo sterk onder invloed van de godsdiensthistorische school, dat zij het oordeel van het Nieuwe Testament over de nietchristelijke godsdiensten, dat Luther veilig heeft willen stellen, niet meer
kunnen verstaan.
„Erst Karl Barth hat diese Linie wiedergefunden. In seiner Auseinandersetzung mit Emil Brunner hat Barth meiner Meinung nach theologisch-systematisch das Richtige gesagt, obwohl bei ihm jeder religionsgeschichtliche
Nachweis fehlt"12«.
Staande in de dialectische theologie, zoals die door К. Barth is uitgewerkt,
wil J. Witte het Nieuwe Testament nagaan op zijn houding tegenover de
andere godsdiensten, omdat juist daaraan nog gebrek is 125 .
Op de volgende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt over de hei
denen gesproken: Rom. 1, 18-32; 2, 11-16; Kor. 1, 21 e.V.; 2, 1 e.V.; Hand.
14, 11-18; 17, 22-32. Wat daar over de heidenen wordt gezegd komt vol
gens J. Witte hierop neer, dat zij door de zonde totaal verblind en gestorven
God niet kennen (cfr. Rom. 1, 24. 25. 28), dat God hen hun eigen weg heeft
laten gaan (cfr. Hand. 14, 16). De heidenen hebben een vermoeden dat zij
aan een wet zijn onderworpen en dat zij zijn geschapen, maar zij weten niets
over de God die hen heeft geschapen. De vroomheid en zedelijkheid van het
heidendom zijn een verloochening en verzet tegen God; zij zijn ongehoor
zaam tegenover Hem.
Het zoeken naar een onbekende God geeft aan, dat zij naar de ware God
tasten, omdat zij Hem niet meer kennen. Er bestaat geen algemene openba
ring in die zin, dat de heidenen in staat zijn God te kennen vanuit de schep
ping en het geweten. Deze mogelijkheid is door de zonde verloren gegaan.
Wat de heidenen in Athene als God hebben aanbeden is God niet (Hand.
14, 15).
„Gott kennen sie nicht, suchen sie nicht, finden sie nicht. Was sie in ihrer
Religion, ihrer Frömmigkeit und Sittlichkeit, in Blindheit und Unwissenheit
gesündigt haben, bis zu der Zeit, in der sie jetzt Gottes Stimme in der
Christus-Botschaft hören, das will Gott in seiner Gnade übersehen"129.
,M
J. Witte, „Die Christus-Botschaft und die Religionen", Göttingen, 1936, p. 75. J.
Witte bedoelt de discussie tussen E. Brunner en К. Barth in respectievelijk: „Natur
und Gnade. Zum Gespräch mit Karl Barth", en „Nein! Antwort an Emil Brunner".
125
Cfr. J. Witte, o.e., pp. 3 en 75.
"· Ibid., p. 41.
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De heiden, die zonder God is, kan worden gered uit het oordeel dat God
over hem zal uitspreken.
„Rettung aus dem Gericht gibt es nur durch Busse und Glaube als dem
subjektiven Heilsgrund und nur durch Busse und Glaube als dem subjektiven
Heilsvolzug"127.
De oproep van Paulus tot bekering betekent volgens J. Witte dan ook niet,
dat de heiden een vervulling zal vinden van zijn Godskennis, maar dat hij
om God werkelijk te kennen uit de duisternis naar het licht zal moeten
gaan Hij moet zich onttrekken aan de macht van de duivel om vergeving
van zonden te ontvangen128.
Vanuit deze bepaalde bijbelse visie op de andere godsdiensten oefent J
Witte een radicaal afwijzende kritiek uit op andere Continentale theologen
Vanuit zijn bijbels oordeel over het heidendom bekritiseert hij ieder, die
zijn bijbels-reformatonsch standpunt met inneemt Tegenover P. Althaus
beweert hij, dat noch het Nieuwe Testament noch Luther zeggen, dat er
in de godsdiensten een werkelijke verhouding tot God bestaat129 Het is
bijbels-reformatonsch ook onjuist te stellen, dat er in de godsdiensten van
de mensen waarheid is, zoals J Richter dat heeft gedaan Er bestaat geen
„anima naturahter Christiana"" 0 M Schlunk is evenzeer onbijbels
„Unbiblisch aber ist die Behauptung, dass die Heiden wirklich eine Begegnung mit Gott in ihren Religionen haben, unbibhsch auch das Reden von
der allgemeinen Offenbarung, die sich ausser Christus allezeit und überall
vollziehen soll" 131 .
Hetzelfde geldt voor H Schomerus, die met anderen momenten van waarheid m de andere godsdiensten wil aanvaarden, en daarom kan zeggen, dat
Christus ook deze godsdiensten niet wil vernietigen, maar tot vervulling wil
brengen Maar naar de mening van J Witte heeft deze houding van Jezus
Christus in de Bijbel alleen betrekking op het Oude Testament, en is er
127

Ibid , ρ 41, cfr J Witte, „Das Christentum und die anderen Religionen der Et
de", in N A M Z , 7 (1930), pp 33-37, 78-87 en 119-126 Hier geeft hij in kort bestek
dezelfde gedachten weer en kondigt hij aan ze later in een boek verder uit te werken
Op ρ 81 zegt hij „Gegenüber der früher von mir vertretenen Ansicht dass es tiotz aller Schwierigkeiten möglich sei, einen allgemeingültigen höchsten Begriff der Religion
zu gewinnen, muss ich heute nach eingehendem Studium gestehen, das mir dass un
möglich scheint" Waar hij deze vroegere opvattingen heeft uitgewerkt is met nage
gaan kunnen worden
128
Cfr ibid , pp 42 en 33
,a
Cfr ibid, ρ 261 J Witte verwijst naar de volgende werken van Ρ Althaus
„Grundriss der Dogmatik", I, pp 56-63, „Offenbarung und Religionsgeschichte', „Die
Weltreligionen und das Christentum", „Der Wahrheitsgestalt der nichtchnstlichen Re
ligionen und das Evangelium" Zie tekst bij voetnoot 42 van dit hoofdstuk
'^0 Cfr ibid, pp 263 264 J Witte wijst op de volgende bijdrage van J Richter
„Evangelische Missionskunde", Leipzig, 1927, in Deel I, pp 116-226
131
Ibid, ρ 266 J Witte gebruikt hier, M Schlunk, „Die Weltreligionen und das
Christentum ', Gütersloh, 1932
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slechts één waarheid, die in de boodschap van Christus ligt besloten132. K.
Heim valt al evenzeer onder deze kritiek. Ook hij is afgeweken van de bijbels-reformatorische traditie, die heeft aangegeven, dat in het heidendom
duisternis heerst en dat daar geen waarheid is. De andere godsdiensten hebben niets te bieden, de boodschap van Christus daarentegen alles133. Tenslotte heeft J. Witte ook nog kritiek op E. Briinner. Er bestaat volgens de
Bijbel en Luther geen openbaring van God aan de zondige mens, op welke
wijze dan ook.
„Aber da die Menschen Sünder sind, kann es nie und nirgends zu der Erkenntnis des Daseins einer höheren Macht, des Deus nudus, als alleiniger
Gottheit kommen, sondern alle Menschen müssen Götzendiener sein und
Selbstgerechte oder freche Sünder. Das ist das biblisch-reformatorische
Bild von den Religionen der Menschen"134.
Op deze wijze stelt J. Witte zich scherp afwijzend op tegenover elke theologie, die vanuit de Bijbel de mogelijkheid tot een meer positieve houding ten
opzichte van de niet-christelijke godsdiensten voorstaat. Volgens hem is
zijn eigen bijbels-reformatorische visie de volledige consequentie van de dialectische theologie.
d. Discussie over syncretisme bij Indiase christenen
Wanneer men zijn houding ten opzichte van de buiten-christelijke godsdiensten laat bepalen door de persoon van Jezus Christus en het in Hem geopenbaarde aanbod van de verzoening, dan is elke vorm van syncretisme
uitgesloten.
In haar algemeenheid mag men hier de omschrijving van het syncretisme,
zoals die door K. Hartenstein is gegeven, als uitgangspunt nemen.
„Der Ausdruck wird in ganz verschiedenem Sinn gebracht. Wir können
vorläufig ganz allgemein sagen: Unter Synkretismus verstehen wir den Vorgang der Vermischung von Gedanken und Begriffen, der dann und dort
eintritt, wo sich verschiedene Religionen berühren" 135 .
,a2

Cfr. ibid., pp. 269-272, passim. Hiervoor verwijst J. Witte naar, H. §chomerus,
„Buddha und Christus, ein Vergleich zweier grosser Weltreligionen", Halle, 1931; „Indien und das Christentum", 3 Bände, Halle, 1932, 1933; „Parallelen zum Christentum
als religiongeschichtliches und theologisches Problem", Gütersloh, 1932, en nog andere,
zoals hij op p. 269 zegt.
іаэ
Cfr. ibid., pp. 275-276. Zie hiervoor volgens J. Witte, K. Heim, „Glaube und Den
ken", Berlin, 1928; een artikel van K. Heim, in: „Neuen Tageblatt", van 5 mei, 1928
en in „Protestantenblatt", van 27 januari, 1929.
Op zeer scherpe en grondige wijze wordt deze kritiek op K. Heim weerlegt door Fr.
Melzer, in: „Karl Heim über die Religionen, Eine Auseinandersetzung mit Prof. Joh.
Witte", in: E.M.M., 81 (1937), pp. 18-31; cfr. F. W. Korff, „Het christelijk geloof en
de niet-christelijke godsdiensten", Amsterdam, 1946, pp. 110-113, waar de auteur J.
Witte ook afwijst.
134
Ibid., p. 279.
135
К. Hartenstein, „Die Mission als theologisches Problem", p. 60.
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Het is een poging tot definitie van het begrip syncretisme, waarmee men in
de Continentale theologie der godsdiensten over het algemeen heeft kunnen
instemmen.
Het is H. Kraemer geweest, die het nodig heeft gevonden na te gaan waar
de wortel van het syncretisme is gelegen. Verzet tegen bepaalde syncretistische tendensen binnen het Christendom en in de christelijke zending is volgens hem pas goed mogelijk, indien men inziet waar de wortel van het syncretisme is gelegen. Hij is van mening, dat het syncretisme wezenlijk samenhangt met de naturalistische en totalitaire levens- en wereldbeschouwing
van de niet-christelijke godsdiensten. Alles is een aspect van de éne Werkelijkheid. In de andere godsdiensten gaat men uit
„van de conceptie der totaliteit en der ongebroken, primordiale eenheid,
waarin de heele werkelijkheid in natuur en menschenleven beide met al haar
nuancen, contrasten, overeenkomsten en verschillen begrepen is"138.
De mens en alles wordt alleen bezien binnen de totaliteit van de natuur en
de wereldorde. Contrasten en nuances kunnen daarbinnen nooit een absoluut en onverzoenlijk karakter hebben. De waarheidsvraag kan er niet
klemmend worden gesteld. Relativisme is dus een wezenlijk en fundamenteel gegeven van de naturalistische levens- en wereldbeschouwing. Daarin is
volgens H. Kraemer de wortel van het syncretisme gelegen137.
Voordat nu kan worden overgegaan tot een analyse van het verzet tegen
de neiging tot syncretisme „in sommige christelijke kringen", moet eerst
verder worden aangegeven wat men hiermee precies bedoelt. Waar vindt
men die tendens en in hoeverre wordt ze syncretistisch genoemd?
Een niet-christen kan zijn godsdienstige erfenis niet zonder meer opzij
schuiven, wanneer hij christen wordt. Het is een ervaringsgegeven uit de
zending, dat de bekeerling aanvankelijk een angstige twijfel ten opzichte
van de nieuwe godsdienst blijft behouden. Vaak heeft dit tot gevolg, dat hij
een sterke neiging gevoelt op syncretistische wijze een compromis te sluiten
met de religieuze traditie, die hij van zijn voorouders heeft overgenomen. H.
Schomeras is van mening, dat het onjuist is zo iemand onstandvastigheid te
verwijten, want zijn houding komt voor uit een oprechte eerbied voor de geestelijke rijkdom van de oude godsdienst. Hieruit vloeit voor H. Schomerus
de vraag voort of
„in dem Synkretismus nicht etwa Berechtigtes liegt, ob man vor allem in ihm
nicht vielleicht eine 138
empfehlenswerte, ja notwendige Durchgangsstufe erblicken darf, ja muss" .
1M

H. Kraemer, „De wortelen van het syncretisme", Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de faculteit der Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 3 December, 1937, 's-Gravenhage, 1937, p. 21.
,,T
Cfr. H. Kraemer, o.e., p. 23.
139
H. Schomerus, „Der Synkretismus auf den Missionsfeldem unter besonderer Berücksichtigung Indiens", in: N.A.M.Z., 8 (1931), p. 14.
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Het Christendom in India bezit volgens H. Schomenis syncretistische tendensen, maar het is zich toch ook bewust van het onderscheid met de Indiase godsdiensten. De Indiase christenen verlangen er echter naar het Christendom een eigen Indiase gestalte te geven. Onder hen hoort men door
sommigen de opvatting vertolken, dat er tussen de Indiase en christelijke
mystiek slechts een gradueel verschil bestaat. Sommige Indiase christenen
vragen zich daarbij bovendien af of iemand, die een godsdienstig leven volgens de Indiase mystiek leidt, werkelijk van godsdienst moet veranderen139.
Het oordeel over de betekenis van dit syncretisme, dat zowel naar de mening van H. Schomerus als K. Hartenstein het Indiase Christendom bedreigt, is in de Continentale theologie der godsdiensten verschillend uitgevallen. H. Schomerus meent, dat het syncretisme als doorgangsfase naar de
christelijke geloofszekerheid misschien een onvermijdelijk tussenstadium is
voor de jonge Kerken. Natuurlijk is het geen ideaal. De jonge christelijke
gemeenschappen mogen in dit tussenstadium niet blijven steken, maar zij
moeten er doorheen gaan, het overstijgen en er zorg voor dragen dat de
kiem van het Christendom niet in syncretisme wordt verstikt. Het is in dit
verband van wezenlijk belang, dat de christenen in de jonge Kerken zich
bewust blijven van het principiële onderscheid tussen het Christendom en
de niet-christelijke godsdiensten. Niet dat het edele en goede van de andere
religies zonder meer moet worden verworpen, maar de christenen moeten
er, zoals Jezus in de bergprediking heeft gezegd, een nieuwe en geheel eigen
christelijke betekenis aan geven140.
Niet iedereen heeft dit standpunt van H. Schomerus kunnen delen. Zo
heeft K. Hartenstein een geheel ander oordeel over de betekenis van het
syncretisme naar voren gebracht.
„Der Synkretismus ist keine Durchgangsstufe, sondern irgendwie etwas
Letztes, Geschlossenes, wirklich eine neue Religion. Das entscheidende
Merkmal dieser Allgemein- und Mischreligion ist das, dass die Substanz
der Kirche, die christliche Offenbarungswahrheit, das biblische Zeugnis
von Jesus Christus, alteriert oder zerstört worden ist. Es ist eine Welt, in
der man sich sehr fest eingerichtet hat, wirklich eine neue, ausgebaute und
durchdachte heidnische Religiosität"141.
Volgens К. Hartenstein zijn veel Indiase christenen in de ban van dit syn
cretisme geraakt, wat tot uitdrukking komt in het idee, dat het Christendom
de kroon en de vervulling van het Hindoeïsme is. Met H. Kraemer verzet hij
"* Cfr. H. Schomerus, a.c, p. 50; cfr. K. Hartenstein, „Die Mission als theologisches Problem", p. 62: „Wir werden erkennen, dass eine grosse Anzahl indischer Führer des Christentums im Bann dieser synkretistischen Betrachtung stehen, die um jeden Preis den Graben zwischen Evangelium und Hinduismus zu überbrücken versucht".
140
Cfr. H. Schomerus, a.c, pp. 52-55, passim.
141
К. Hartenstein, o.e., p. 62.
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zich tegen deze visie van J. Farquhar, die in India grote invloed heeft uitgeoefend142. K. Hartenstein staat daar afwijzend tegenover, omdat zij er bij
K. T. Paul, M. Parekh en met name bij P. Chenchiah toe heeft geleid
Christus in de lijn van de ontwikkeling van het Hindoeïsme te plaatsen143.
Jezus Christus staat bij hen niet als een nieuwe werkelijkheid tegenover het
Hindoeïsme. Hij staat binnen de universele openbaring van God, binnen
een en dezelfde universele godsdienstige werkelijkheid. Zo kan er worden
gezegd, dat alle godsdiensten een gemeenschappelijk wezen hebben, dat
op verschillende manieren gestalte heeft gekregen. Christus staat op het
einde van de geschiedenis van het Hindoeïsme. Zich tot Hem bekeren betekent niet „Umkehr", maar „Vorwärtsgehen", een „Hineinwachsen in
Christus" 144 . Binnen deze visie willen Indiase christenen de eigenheid en
universaliteit van Christus wel staande houden.
Naar de vaste overtuigingen van K. Hartenstein is men in India op deze
wijze niet ontkomen aan het gevaar van het syncretisme, dat berust op een
typisch Indiase, niet-bijbelse benadering van de verhouding tussen God en
mens. Volgens deze opvatting omvat de goddelijke werkelijkheid alle godsdiensten en bestaat er tussen God en mens een ongebroken eenheid. God
wordt in de verschillende religies openbaar, maar daarbinnen is de Godservaring verschillend. In de religie tracht de mens door denken, arbeiden en
overgave de in wezen reeds aanwezig zijnde eenheid tussen God en de ziel,
Brahman en Atman uit te zuiveren, opdat de eenheid volle werkelijkheid
wordt.
Dat de Indiase christenen niet aan deze onbijbelse opvatting over de verhouding van God en mens zijn ontkomen blijkt volgens K. Hartenstein duidelijk bij de zojuist genoemde Indiase auteurs. Hij meent, dat ook Sadhu
Sundar Singh en Narajan Baman Tilak vanuit de zojuist kort omschreven
Indiase godsdienstige traditie aan hun mystieke Christus-ervaring een antropocentrisch karakter hebben gegeven. Het is voor hun overtuiging duidelijk, dat God en ook Christus op immanente wijze in de mens reeds aanwezig zijn. Bij Appasamy vindt men in zijn „Christianity as Bhakti Marga"
ook de gedachte uitgewerkt, dat het Christendom een van de vele wegen
142
Cfr. H. Kraemer, „De ontmoeting van het Christendom en de wereldgodsdiensten", 's-Gravenhage, 1936, pp. 50-51.
143
K. Hartenstein doelt hier respectievelijk op: (a) K. T. Paul, die op de „World
Conference Y.M.C.A." in Mysore naar voren heeft gebracht, dat er tussen het Christendom en Hindoeïsme een brug moet worden geslagen; (b) M. Parekh, die op de ,.AllIndia Conference on Religious Education" in Bombay (1928) heeft gezegd: „Vieles
ist in der indischen Literatur dem Character nach dem Neuen Testament gleich und
bringt darum den Hindu eine grosse Hilfe, um Christus als die Erfüllung und Krone
ihrer eigenen religiösen Erbes zu verstehen"; (c) P. Chenchiah, die in Y.M.I. 23 (1930)
een artikel in twee delen heeft gepubliceerd onder de titel „Wherein Lies the Uniqueness of Christ?", waarin hij ondermeer schrijft: „Wenn wir den Stufen des Hinduismus
gewissenhaft folgen, empfangen wir zur Belohnung das Verständnis für Christus". Zie
hiervoor: К. Hartenstein, ibid., pp. 79-82.
' " Cfr. ibid., pp. 82 en 87.
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naar God is, die echter nieuw is en hoger dan de andere. Deze Indiase
christenen vinden hun opvatting over de verhouding tussen de godsdienst
van Christus en de andere godsdiensten ook bevestigd in de bergprediking,
die volgens hen aangeeft dat Christus is gekomen om alle godsdienstige mogelijkheden, die in de Indiase ziel liggen te zuiveren, te vervolmaken, te voltooien, en tot vervulling te brengen. Christus is de kroon van het Hindoeïsme145.
Dit is voor K. Hartenstein een onaanvaardbaar en gevaarlijk syncretisme,
waarin de eenmalige openbaring van God in Christus en de boodschap van
de Bijbel geweld wordt aangedaan. Tegenover dit Indiase beeld van Christus en de mens moet men opnieuw dat van de Bijbel plaatsen.
„Dagegen ist das Wesentliche biblischer Offenbarungswahrheit das Bekenntnis zur Sünde und Gnade, die Erkenntnis des verlorenen und verdammten
Menschen, der sein will, was er nicht ist, wie Gott, und nicht sein will, was
er ist, nämlich Gottes Feind und verlorener Sohn" 146 .
Hieraan en aan de unieke openbaring in Christus, in wie alleen verzoening
en gemeenschap met God mogelijk is, moeten de Kerken in de zending blijven vasthouden om het gevaar van het syncretisme te vermijden.
De meest fundamentele reden, die de dreigende val in het syncretisme
kan veroorzaken, ligt dus zowel in een misverstaan van de kern van het
Evangelie als in een niet juist verstaan van de andere godsdiensten. Hierin
stemt H. Kraemer met K. Hartenstein overeen, met dien verstande dat H.
Kraemer zich meer verzet tegen het syncretisme, dat dreigt in de pogingen
tot assimilatie zoals die tot uitdrukking komen in „The Crown of Hinduism" van J. N. Farquhar en de stroming die de „sharing of religious experience" voorstaat. Alleen vanuit Christus, het meest centrale gegeven in
het Christendom, kan een verkeerde assimilatie worden vermeden. Dat betekent dat de benadering van de andere godsdiensten en hun erfenis slechts
vanuit de paradox van Christus, als vervulling van de verwachting van en
als oordeel over de volken, kan geschieden. Hij vraagt een radicale revolutie en bekering, waarin totaal wordt afgerekend met het verleden, opdat de
goddelijke levensorde kan worden hersteld, wat alleen als een genadegave
van Gods kant kan komen147. Vanuit het bijbelse gegeven, dat het Christendom in Christus de gave van de openbaring van God is, kan een dreigend relativisme worden vermeden. Het is dan onmogelijk een vergelijking
145

Cfr. ibid., pp. 108-112.
Ibid., p. 88; cfr. G. Simon, „Das Aergernis der Christusverkündigung in der Mission", in: „Jahrbuch der theologischen Schule in Bethel", Zweiter Band, 1931, pp. 93-97.
Zeer kort geeft de auteur aan dat Japanse christenen vergeten schijnen te hebben, dat
ze ondanks Boeddha tot Christus zijn gekomen. „Das Aergernis des Namens Jesu
kann allein in diesen kritischen Zeiten die Christenheit vor der furchtbaren synkretistischen Gefahr bewahren" (p. 94).
147
Cfr. H. Kraemer, o.e., p. 52.
148
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tussen het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten te maken, waaruit het Christendom als de zuiverste godsdienst naar voren zal komen148.
Syncretisme, een verkeerde vorm van assimilatie en relativisme, moet dus
naar de overtuiging van K. Hartenstein worden tegengegaan vanuit het geloof in de unieke betekenis van Jezus Christus, in wie door God aan de
mens vergeving en verzoening wordt aangeboden149.
B. ANGELSAKSISCHE THEOLOGIE DER GODSDIENSTEN TUSSEN JERUSALEM EN
TAMBARAM

1. Angelsaksische theologen en de dialectische theologie
Het bestaan van de dialectische theologie is vrij snel bekend geworden in de
Angelsaksische wereld150. Maar het zal nog ongeveer tot 1928 duren,
voordat men door middel van vertalingen zelf in de gelegenheid is deze theologie te bestuderen. R. Niebuhr heeft er zich over beklaagd, dat er tot dan
toe geen vertalingen van de werken van K. Barth zijn gemaakt. Door een
vertaling van K. Barth's „Das Wort Gottes und die Theologie" door D.
Horton kan men vanaf die tijd zijn denken pas goed leren kennen151.
Het is slechts een oppervlakkige verklaring voor het ontstaan van de theologie van het Woord van God te stellen, dat alleen de Eerste Wereldoorlog
daaraan ten grondslag heeft gelegen. Hoewel E. Thurneysen en K. Barth
zelf dit niet geheel zullen ontkennen en hoewel het defaitisme in Duitsland
na de nederlaag een goede voedingsbodem is geweest voor een dialectische
theologie, ligt de diepste oorzaak voor het ontstaan van deze theologie niet
in, maar achter de gebeurtenis van de Eerste Wereldoorlog152.
" · Cfr. Kraemer, „Christianity and Secularism", in: I.R.M., 19 (1930), pp. 204-205.
Wat H. Kraemer hier binnen het kader van „Christianity and Secularism" zegt, is
volgens hem ook toepasbaar op de grote wereldgodsdiensten (p. 205); cfr. H. Kraemer,
o.e., p. 52.
149
Cfr. K. Hartenstein, o.e., pp. 112-114; cfr. L. Adriaanse, „Syncretisme in BritschIndië en op Java", in: De Macedoniër, 39 (1935), pp. 260-262, waar hij de zendingsconferentie van Jerusalem verwijt zich onvoldoende tegen het syncretisme te hebben
verzet.
150
Cfr. voetnoot 20 van dit hoofdstuk.
151
Cfr. R. Niebuhr, „Barth — Apostle of the Absolute", in: C.C., (December, 13,
1928), p. 1523. In een voetnoot wijst hij op de vertaling van het boek van K. Barth
door D. Horton: „The Word of God and the Word of Man".
152
Cfr. А. С Knudson, „German Fundamentalism", in: C C , (June, 14, 1928), p.
764; cfr. D. Horton, „God Lets Loose K. Barth", in: C.C., (February 16, 1928), p. 207;
cfr. brief van С R. Watson aan J. H. Oldman, d.d. 16 juni, 1933 (W.C.C, archives).
Op een andere manier geeft С. R. Watson dezelfde reden voor het ontstaan van de
dialectische theologie aan: „No wonder the Barthians have sought refuge in an ultratrancendentalism. But I do not think deliverance will come from that direction, though
minor values may be gained"; cfr. brief van С R. Watson aan J. H. Oldham, d.d. 10
juli, 1932 (W-C.C. archives), p. 3.
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А. С. Knudson formuleert de beweegredenen van de dialectische theolo
gen op deze manier:
'They see in it (the present trend in protestant theology) a great defection
from the faith, and are thoroughly convinced that the only hope of protes
tantism lies in a revival of its reformation type. But they attack the problem
created by modem thought in a profounder way. They find the basal sin of
modernism not in its rejection of the doctrine of biblical infallibility but
in its belief in the self-sufficiency of man and this is expressed in the doctrine
of evolution and that of the divine immanence'153.
De dialectische theologie verwerpt het subjectivisme en relativisme van de
liberale theologie, die de absoluutheid en uniciteit van het Christendom op
het spel heeft gezet. Alleen de openbaring van het Woord van God staat ga
rant voor de waarheid van het Christendom154.
Hieruit mag niet worden geconcludeerd, dat deze theologie dezelfde is als
die van de Amerikaanse fundamentahsten. Het fundamentalisme in Ameri
ka herhaalt slechts de traditionele geloofsleer, terwijl de dialectische theolo
gie het christelijk geloof op een nieuwe wijze wil doordenken, meent A.
C. Knudson155. Beide zullen zich tegen het modernisme verzetten, maar
op andere gronden. Niet omdat de traditie wordt losgelaten verzet de theo
logie van het Woord zich, maar omdat het modernisme de mens zichzelf
voldoende en goddelijk maakt; God als immanent in de wereld ziet. De
mens laat goddeloze pretenties gelden en daarom wordt zijn zoeken naar
God veroordeeld. De religie van de mens moet mislukken. Er is geen men
selijke weg naar God, wel een weg van God naar de mens.
Om deze redenen hebben de dialectische theologen
'insisted on the absolute necessity and infallible authority of revelation in the
field of religion. To a self-sufficient evolutionism they have opposed the idea
of an eschatological crisis. As over against the doctrine of the divine imma
nence they have affirmed an endless qualitative difference between time
158
and eternity' .
153

A. C. Knudson, a.c, pp. 762-763. Dat К. Barth en de zijnen de reformatie willen
doen herleven wordt ook door R. Niebuhr en D. Horton gezegd. D. Horton, a.c, p.
207: „Karl Barth, in a word, is a reincarnation of John Calvin". R. Niebuhr, a.c, p.
1523: „It is, in fact, a revival of the theology of the reformation, Calvinistic in its con
ception of God and Lutheran in its emphasis upon the experience of justification by
faith".
154
Cfr. R. Niebuhr, a.c, p. 1523; cfr. А. С Knudson, a.c, p. 764, die zegt dat К.
Barth zich verzet tegen het antwoord van Schleiermacher, Troeltsch en R. Otto op de
vraag naar de absoluutheid en uniciteit van het Christendom. „True religion, he holds,
does not consist in the feeling of absolute dependence or in a „numinous" experience,
an immediate awareness of the divine, nor is it based upon a rational a priori or any
other natural human endownment. It has its one source and ground in the word of
God. Revelation is the sole guarantee of the truth of religion".
155
Cfr. A. С Knudson, a.c, p. 762.
15e
A. C. Knudson, a.c, p. 763; cfr. D. Horton, a.c, p. 205, waar hij op eenzelfde wij
ze over het fundamentalisme spreekt.
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Hierin gaat de dialectische theologie veel verder dan het Amerikaanse fun
damentalisme. Hier wordt de mens elke grond ontnomen te denken uit zich
zelf tot God te kunnen komen, zichzelf te kunnen verlossen.
Men kan zich in Angelsaksische kringen echter niet aan de indruk ont
trekken, dat de weg die K. Barth gaat tot een nieuw dogmatisme zal leiden.
Om te ontsnappen aan elke vorm van subjectivisme en relativisme zoekt hij
absolute zekerheid in Jezus Christus, de mens geworden God, die de mens
van zijn zonde heeft verlost. Dit is in de ogen van R. Niebuhr een dogmati
sche ponering, die geen andere grond heeft dan de persoonlijke ervaring
daardoor te zijn gerechtvaardigd. Volgens hem is het een poging het relati
visme te overwinnen. Maar die poging valt terug in een nieuw subjectivisme.
Ontsnappen aan relativisme zal volgens R. Niebuhr beter mogelijk zijn,
wanneer de theologie zich wil laten corrigeren door de biologie, psycholo
gie, sociale wetenschappen en andere wetenschappen157. In feite doet K.
Barth, naar de mening van A. C. Knudson, niets anders dan te stellen dat
de Bijbel het Woord van God is omdat het dat is, wat volgens hem een irra
tioneel dogmatisme is158.
Het theocentrisme van de dialectische theologie moet als een grote ver
dienste worden beschouwd159. Maar de absoluutheid waarmee wordt gepo
neerd, dat er een antithese tussen God en mens bestaat, waardoor de men
selijke godsdienst geen enkele waarde bezit, betekent een onaanvaardbaar
nieuw dogmatisme.
De dialectische theologie, met name die van K. Barth, is ook in de An
gelsaksische zendingsgebieden bekend geworden. In India wordt deze theo
logie volgens E. C. Dewick aan de ene kant gezien als een neo-calvinisme
en aan de andere kant roept zij de herinnering op aan het Amerikaanse fun
damentalisme. K. Barth is de man, die de absoluutheid en finaliteit van de
openbaring van God door Jezus Christus met alle kracht verdedigt tegen
over het modernisme, dat deze absoluutheid van het Christendom ontkent.
Ook het verzet van K. Barth tegen het liberale Christendom, zoals dat in de
Angelsaksische theologie van die tijd naar voren is gekomen, is door verta
lingen en commentaren doorgedrongen in de zendingswereld1*0. Maar men
kan in deze kringen moeilijk vrede nemen met de pessimistische visie, die
K. Barth op de wereld heeft.
'And though we may refuse to surrender to Earth's imperious demand that
we must give up our old faith in a God who makes himself known to us
,5

' Cfr. R. Niebuhr, a.c, pp. 1523-1524.
A. С Knudson, a.c, p. 765.
159
Cfr. brief van J. H. Oldham aan С. R. Watson, d.d. 18 juli, 1932 (W.C.C, ar
chives).
J. H. Oldham zegt niets van К. Barth te hebben overgenomen, maar veel te hebben
geleerd van E. Brunner en F. Gogarten.
,el)
Cfr. E. C. Dewick, „Some Tendencies in Recent German Theology and Their Sig
nificance for India", in: Y.M.I., 43 (1931), pp. 600-603, passim.
lse
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'in sundry portions and diverse manners', through Nature and Humanity, as
well as through Christ, yet we should be prepared to recognize that there are
elements in Earth's Message we need, at least in part' 161 .
Hoewel de hernieuwde aandacht voor het Woord van God moet worden
aanvaard, staan velen met E. C. Deming afwijzend tegenover het neo-calvinisme van K. Barth en de zijnen, die de poging het Christendom als de
kroon van het Hindoeïsme te beschrijven verraad aan het wezen van het
Christendom noemen162. In Angelsaksische zendingskringen is men van
mening, dat K. Barth onvoldoende recht doet aan de algemene openbaring163.
2. „Our Message is Jesus Christ"
De Angelsaksische zendingswereld is er niet minder dan de Continentale
theologie bezorgd om de absoluutheid en uniciteit van het Christendom tegenover de niet-christelijke godsdiensten staande te houden. Zij zal daaruit
echter andere conclusies trekken ten aanzien van de andere godsdiensten in
hun verhouding tot het Christendom. Dat God zich in andere religies ook
heeft geopenbaard, doet voor hen niets af aan de uniciteit en absoluutheid
van de openbaring van God in Jezus Christus.
a. De absoluutheid en uniciteit van het Christendom
Deze aanspraak van het Christendom is in de geschiedenis van de zending
op verschillende manieren bestreden. Waarom de rust van volken die in de
ethnische godsdiensten leven verstoren? Het is beter ze aan zichzelf over te
laten. Hoe kun je het Christendom als zodanig prediken aan de niet-christenen als de christelijke landen zelf nog zo onchristelijk zijn? Is het niet beter te komen tot een amalgama van de godsdiensten? Er bestaat zoveel
overeenkomst tussen hen. Tenslotte heeft ook nog de vergelijkende godsdienstwetenschap de uniciteit van het Christendom sterk gerelativeerd164.
W. Paton is ervan overtuigd, dat het verzet tegen de absoluutheid van het
Christendom een antwoord moet krijgen. Dat is voor hem een kwestie van
leven of dood voor de christenen en hun zending.
De finaliteit en absoluutheid is voor hem en N. Macnicol niet gelegen in
het Christendom als zodanig, maar in het geloof, dat in Jezus Christus God
persoonlijk de mens wil verlossen165. Alleen door dit hart van het Chris1,1

E. С Dewick, a.c, p. 604.
Cfr. E. C. Dewick, „Evangelizing and Proselytizing in Modern India", in: E.W.R.,
3 (1937), p. 343.
,M
Cfr. G. E. Philips, „The Gospel in the World, A Restatement of Missionary Prin
ciples", London, z.j., p. 78.
1M
Cfr. W. Paton, „The Faiths of Mankind", London, 1932, pp. 138-140, passim.
185
Cfr. W. Paton, o.e., p. 143; cfr. N. Macnicol, „India in the Dark Wood", London,
1930, pp. 176-177: Het Christendom is niet primair een geheel van leerstellingen.
„What Christianity primarily is, is described in a sentence in the Prologue to the Gos
pel of St. John — „Grace and Truth came by Jesus Christ". „Cristianity is specifically
,e2
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tendom weg te laten, is de vergelijkende godsdienstwetenschap in staat de
aanspraak op absoluutheid te relativeren168.
In Angelsaksische zendingskringen heeft men sterk de nadruk daarop ge
legd, dat het hart van de boodschap van het Christendom in Jezus Christus
is gelegen en het Christendom alleen daarom aanspraak op uniciteit en ab
soluutheid kan maken167. F. O'Neill vat de christelijke boodschap aan
China samen in deze woorden: „God is Christ". Daarin ligt het gehele
Evangelie198. J. A. Curtis schrijft in dezelfde zin over de evangelische
boodschap:
'Our message is forgiveness and life through the self-revelation of God in
Christ. The chief fact of our message is the atoning death of Christ on the
Cross, with His resurrection. And this message is not merely a consistent
body of truth, but it is so to be given that men of every sort will be attracted
to our Saviour and won to saving faith in Him, open confession of Him, and
changed lives'189.
Het unieke dat het Christendom aan de niet-christelijke godsdiensten heeft
te brengen is Christus, de Zoon van God die mens is geworden om de mens
te verlossen. Daarom is Zijn naam boven iedere naam verheven, volgens A.
E. Garvie.
'God did and suffered something in Christ which He had not done or suffered
in human history before; God is doing and suffering something for men in
Christ all over the world to-day as in no other of the media of His dealing
with men' 170 .
and essentially God's descent to us by Jesus Christ" (p. 179); cfr. N. Macnicol, „Is
Christianity unique?, A Comparative Study of Religions", (Wilde Lectures, Oxford,
1935), London, z.j., pp. 20-21 en 165.
1β
· Cfr. W. Paton, o.e., pp. 144.
1
" Cfr. R. E. Hume, „What Is the Christian Attitude toward Non-Christian Reli
gions?", in: Y.M.I., 41 (1929), p. 667.
" " Cfr. F. O'Neill, „The Quest for God in China", London, z.j., p. 262.
" · Cfr. J. A. Curtis, „The Christian Message to Animists", in: Guardian, (June 16,
1932), p. 224; dit artikel is ook gepubliceerd in: H.F., (1932), pp. 354-360. Aangehaalde
tekst staat op p. 354; cfr. H. Bjerrum, „The Christian Message in Relation to Muhammadanism", in: Guardian (June 23, 1932), p. 236: „ . . . I believe that a statement of
Christianity as identified with certain dogmatics and rules and commandments is not
only perfectly futile, but positively wrong. Christianity is a gift of God, and the way
of approach to the Moslem as to everybody else is the living testimony in the personal
lives of real Christians through understanding and love"; cfr. L. B. Jones, „Our Spe
cial Message to Moslems", in: M.W., 20 (1930), pp. 534-536, passim; cfr. A. Nielsen,
„Difficulties in Presenting the Gospel to the Moslems", in: M.W., 19 (1929), pp. 44-45,
passim.
"» A. E. Garvie, „The Evangelical Faith and Other Religions", in: I.R.M., 22 (1933),
p. 361; cfr. A. E. Garvie. in een recensie van het boek van R. Speer, „The Finality of
Jesus Christ", New York, 1933 (een studie die hier niet gebruikt is kunnen worden), in:
I.R.M., 22 (1933), p. 576.
A. E. Garvie is het eens met R. Speer, wanneer deze zegt „that it is only the certain
ty of faith in Jesus Christ as Saviour and Lord, in whom alone God is redeeming the
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In Jezus Christus openbaart God zich op volmaakte wijze en daarom is het
Christendom de ultieme waarheid. Maar dat geeft de christen niet het recht
op een superioriteitsgevoel, omdat de uniciteit van de openbaring in Chris
tus een gave van Gods kant is171.
Voor J. I. Hasler echter heeft de uniciteit van de christelijke openbaring
een andere betekenis, die niet in het bovenstaande kan worden onderge
bracht. Hoe dit doorwerkt in zijn visie op de andere godsdiensten zal ver
derop worden uitgewerkt172. De openbaring van God heeft niet alleen in
het Jodendom en het Christendom plaats gevonden, maar ook in de nietchristelijke godsdiensten. De uniciteit van de openbaring in Jezus Christus
is hierin gelegen, dat zij van de andere verschilt in de wijze waarop zij
heeft plaats gevonden en in de mate waarin zij openbaring van God is. Je
zus heeft voor J. I. Hasler een ultieme betekenis, omdat hij in bovenstaande
zin de volmaakte en ultieme openbaring is en omdat de verlossende kracht
van God zich in Hem als nergens anders heeft gemanifesteerd173. Wanneer
de christen zegt, dat er in geen andere naam dan in die van Jezus Christus
verlossing is, dan moet ook dat in deze zin worden verstaan174.
b. Openbaring in Jezus Christus en in de niet-christelijke godsdiensten
De Angelsaksische theologie der godsdiensten is zich duidelijk bewust ge
weest van de groeiende positieve waardering van de niet-christelijke gods
diensten. Vanaf de wereldzendingsconferenties van Edinburgh (1910) en
Jerusalem (1928) heeft men volgens J. Addison meer zicht gekregen op de
openbaring van God in de andere godsdiensten175.
Tot in het midden van de 19e eeuw is de zending met Calvijn overtuigd
geweest van het duivels karakter van de niet-christelijke godsdiensten. Deze
world from sin and reconciling it unto Himself, which can provide, as it was hitherto
provided, the adequate motive for missions at home or abroad".
Voor de rest noemt G. Garvie de theologie van R. Speer conservatief. Presbyteri
aans orthodox van het einde van de 19e eeuw. Zie ook, W. H. Temple Gairdner, „The
Essentiality of the Cross", in: M.W., 23 (1933), pp. 230-251, waarin ook hij het lijden en
de dood van Christus wezenlijk noemt voor het christelijk geloof, tegenover een bij
drage in een krant in Cairo, die dit ontkent door te zeggen: „This matter (i.e. the
Crucifixion and Death of Jesus Christ) has no importance in the Christian religion,
which is in fact and in itself a religion for the inculcation of monotheism, morality and
ethics, like the Mohammedan and Jewish religions".
>" Cfr. W. Paton, „A Faith for the World", London, 1929, pp. 95 en 99.
'™ Zie tekst bij de voetnoten 182 en 201 in dit hoofdstuk.
175
Cfr. J. I. Hasler, „The Uniqueness and Finality of Christianity in Relation to Hin
duism", in: N.C.C.R., (1931), pp. 231-232.
"« Cfr. J. I. Hasler, a.c, p. 244.
I7S
Cfr. J. T. Addison, „The Changing Attitude toward Non-Christian Religions", in:
I.R.M., 27 (1938), pp. 118-121, passim; cfr. H. L. Slater, „A New Approach to Bud
dhism", in: H.F., (1934), pp. 461-464, waarin de auteur de zendingsmethode van К. L.
Reichelt (een Noor) uiteindelijk op een positieve waardering van de waarden van de
niet-christelijke godsdiensten terugvoert.
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opvatting heeft ook daarna nog sterke invloed uitgeoefend176. H. Popley
wijst erop, dat de oorzaak voor het ontstaan van deze houding is gelegen in
die tijd, dat het Christendom, opgesloten door de Islam, het contact met de
niet-christelijke godsdiensten heeft verloren. Daarvóór heeft naar zijn mening de visie van de „praeparatio evangelica" van Clemens van Alexandrie
en Orígenes het overwicht in de theologie der godsdiensten gehad. Voor
hen is de openbaring van God niet tot één volk beperkt gebleven. Maar deze opvatting verdwijnt met het verlies van het contact met de andere religies.
Het is voor H. Popley opvallend, dat de oud-christelijke visie na het herstel
van dit contact in de 17e eeuw niet is teruggekomen, maar de theologische
mening is blijven bestaan, dat het Christendom de hele waarheid bezit en
dat er daarbuiten geen ware godsdienst is te vinden177.
In de loop van de 19e eeuw heeft men in de zending onder invloed van de
opkomende godsdienstwetenschappen meer aandacht gekregen voor de waarheid in de andere godsdiensten, voor de dingen die God aan de vrome zoekers in deze godsdiensten heeft geopenbaard178. De grote kennis van de godsdiensten heeft een fundamentele verandering teweeg gebracht. Het heeft geleid tot het inzicht, dat God zelf verantwoordelijkheid draagt voor het goede in de niet-christelijke religies179. S. Appleton besluit uit deze ontwikkeling, dat de negatieve houding uit de zending aan het verdwijnen is.
'This attitude is passing, and in its place we have an attitude more in accordance with the Spirit of God. We now realize that God works in many
different ways, and that the Truth is a unity; whatsoever is good, beautiful
and true comes from God, even though it comes through unexpected channels. We now know that Christ is the true Light which lighteneth every man,
and that He has enlightened many who could not be called Christians'180.
De Angelsaksische theologie der godsdiensten heeft deze verworvenheid,
waarvoor zij in Edinburgh (1910) en Jerusalem (1928) de bevestiging heeft
gevonden, vast willen houden en verder willen uitwerken.
De Bijbel spreekt, zo zegt H. Popley, van een openbaring van God van
Abraham af. Abraham leefde in een beschaving met hoog-ontwikkelde
godsdienstige ceremonies. Op zoek naar iets beters heeft God hem weggeleid en hem tot een hoger verstaan van Zichzelf geleid. Wanneer men
deze openbaring aanvaardt, dan is het volgens H. Popley nauwelijks
17β

Cfr. S. Appleton, „Christianity and Buddhism — A New Attitude", in: У.М.І., 43
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' Cfr. H. A. Popley, „Sharing with Other Faiths as An Evangelistic Method", in:
H.F., (1932), pp. 522-523; cfr. J. T. Addison, a.c, p. 116; cfr. S. Cave, „Christianity
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mogelijk de openbaring van Zarathustra te ontkennen. Dat kan alleen
wanneer men a priori stelt, dat de openbaring tot het Joodse volk beperkt is gebleven. Maar Jezus leert nergens, dat de Vader zich in de openbaring beperkingen heeft opgelegd181. J. I. Hasler vindt een bevestiging
hiervan in de brief aan de Hebreeën: „Nadat God eertijds vele malen en op
velerlei wijzen tot onze vaderen had gesproken door de profeten, heeft Hij
nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon (Hebr. 1,
1)182.

God heeft Zijn openbaring niet beperkt tot één volk of één stuk van de
geschiedenis. Hij is de Vader van ieder mens en Zijn genade geldt allen. De
geschiedenis van de godsdiensten laat zien hoe de mensen altijd naar God
hebben gezocht en H. Popley kan niet geloven, dat God daarop geen antwoord heeft gegeven183. Volgens F. O'Neill is de verlossing van de gehele
wereld het doel van God geweest. Men moet de betekenis daarvan goed begrijpen.
'It follows that every kind of groping after the Divine signifies in some way
God's answer to man's search. Discovery and revelation, whether in religion
or in science, are two sides of the same thing. Whatever of goodness, truth
or beauty, man has discovered, must have been revealed by God. It is His
meaning, therefore, that we ought chiefly to look for in the guesses and
reflections by which men in all ages and in every stage of enlightenment have
endeavoured to peer through darkness hiding His face'184.
Niemand wil ontkennen, dat de godsdienstige ontwikkeling van de mens
dwalingen en bijgeloof kent. Maar de zending mag aannemen, dat zich daar
doorheen de werkelijkheid van God heeft geopenbaard, meent A. E. Garvie.
De mens heeft God gezocht, omdat God de mens heeft gezocht. De mens
heeft God gevonden in de mate waarin God de mens heeft gevonden. Menselijke godsdienst en goddelijke openbaring impliceren elkaar. Het initiatief
gaat wel uit van God, maar Hij betrekt de mens op een actieve manier in de
openbaring185. N. Macnicol zal het met de kern van deze theologie eens
zijn, want ook hij is ervan overtuigd dat de Geest van God altijd in het hart
van de mens werkzaam is geweest en dat de mens Hem nooit helemaal heeft
buitengesloten186. De Bijbel erkent deze openbaring van God, die plaats
heeft gevonden in de natuur, in de geschiedenis, de rede en het geweten.
Het oordeel van de Bijbel over de niet-christelijke godsdiensten is daarmee
milder en opener, dan dat van vele christelijke apologeten187.
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God die de mens heeft geschapen, en die altijd de verlossing van de mens
voor ogen heeft gehad, heeft de mensen ook op de verlossende boodschap
van Jezus Christus voorbereid. De keten van profeten en zieners culmineert
in Hem. Dat de mensen alleen maar in rebellie tegen God zijn opgestaan is
slechts een gedeelte van de waarheid, want zij hebben ook naar Hem gezocht188. W. Paton denkt hier in dezelfde richting als R. E. Hume, volgens
wie de zending zich door het intensieve contact met de andere godsdiensten
meer bewust is geworden van datgene, wat God voor de niet-christenen
heeft gedaan. De Vader heeft hen met geduld voorbereid op het vollere
licht in Jezus Christus. Omdat God de Vader van alle mensen is, is Hij
evenzeer de Vader van de niet-christenen als van de christenen, en omdat
Hij is zoals Christus moet Hij ook onder alle mensen werkzaam zijn geweestJss.
In de andere godsdiensten ligt de voorafschaduwing van het volle licht
van de waarheid in Jezus Christus190. Op andere theologische gronden als
R. E. Hume is ook N. Macnicol deze mening toegedaan. Christus is inderdaad het ware en eeuwige Licht, maar in ieder mens is een flakkerende
vlam door God zelf aangestoken191. Hierin is voor de zending de mogelijkheid gelegen, de leidende hand van God in de niet-christelijke godsdiensten
te onderkennen. Het verlangen naar Hem, dat sterk leeft bij de niet-christenen, is de uitdrukking van Gods aanwezigheid onder hen. De wortels van
het menselijk bestaan — hoe diep dat ook is gevallen — zijn in God gelegen.
Het is daarom niet juist te zeggen, dat er slechts een godsdienst is, waarin
God heeft gesproken, en alle andere godsdiensten te duiden als alleen maar
mensenwerk. N. Macnicol besluit hieruit:
'We are drawn irrestistibly to the conclusion, on the one hand, that there is
a divine revelation, a divine and absolute truth laid up with God and manifested by Him in His infinite mercy to men'192.
De waarheid en goedheid is niet alleen een voorbereiding door God zelf op
Jezus Christus, maar volgens S. Appleton is Christus zelf dat Licht dat iedere mens verlicht. Hij is vóór de menswording reeds in de wereld en Hij
heeft zichzelf in die tijd trapsgewijze geopenbaard. De mens is toen reeds in
staat geweest Zijn openbaring te ontvangen en de duisternis waarin hij leeft
1M

Cfr. W. Paton, „The Faiths of Mankind", London, 1932, p. 151.
Cfr. R. E. Hume, „What Is the Christian Attitude toward Non-Christian Religions?",
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te verdrijven. Joodse en niet-christelijke leraren zijn door Hem geïnspireerd. Justinus Martyrus heeft hen daarom reeds in de tweede eeuw „christenen vóór Christus" genoemd. S. Appleton ontleent deze opvatting aan
wat Johannes en Paulus over het eeuwige Woord hebben geschreven. Voor
hem zijn Boeddha en Confucius door Christus geïnspireerde figuren geweest. Het Boeddhisme is voor de boeddhisten het Oude Testament, dat
hen naar Christus zal leiden. Deze is daarvan de vervulling193.
De houding van de zendeling moet door deze theologie der godsdiensten
worden bepaald, meent N. Macnicol. De zendeling moet geloven in de
werkzaamheid van God in het hart van de niet-christenen. Waar hij ook
heen gaat om de evangelische boodschap te verkondigen, hij zal zien dat
God er vóór hem is geweest194. N. Macnicol is ervan overtuigd dat de zendeling, die deze houding aanneemt en tegelijkertijd gelooft dat de christelijke boodschap een genadegave van God zelf is, altijd op het scherp van het
mes zal moeten balanceren.
'He must welcome every print upon the soil of the Indian spirit of the feet
of the Lord Jesus, indicating that He, unnamed, or strangely named and
unrecognized, once passed along that road; but at the same time he must
be sure, beyond all doubting, that he carries in his heart the Highway to
Zion'19«.
Op grond van al deze theologische overwegingen is de Angelsaksische zending de overtuiging toegedaan, dat de verhouding tussen het Christendom
en de niet-christelijke godsdiensten moet worden gezien als een vervulling.
Naast N. Macnicol hebben ook anderen deze visie gehad op de verhouding
van de openbaring van God in Jezus Christus tot de andere evangelies van
de volkeren19'.
Voordat zij deze gedachte gaan uitwerken, bevestigen zij nogmaals de
unieke openbaring aan de Joden in het Oude Testament en in Christus in
»' Cfr. S. Appleton, a.c, p. 198-200.
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Cfr. N. Macnicol, „India in the Dark Wood", p. 180.
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Needs Religion, Not Culture", in: CR., 43 (1932), p. 632; cfr. F. R. Millican, „Christian
Message and Current Chinese Thought", in: C.R., 63 (1932), pp. 6-18. Dit is een lezing
gehouden voor de „Shanghai Missionary Association", op 3 november, 1931. F. R.
Millican aanvaardt de verworvenheden van Jerusalem (1928) en besluit met:
„The above indicates that there are values in Confucianism which are still appreciated by the better elements in Nationalist China, and which Christianity can help to
conserve. Christ came not to destroy but to fulfil" (p. 18); cfr. J. C. Winslow, „The Intelligentsia", in: „The Christian Task in India", uitgegeven door J. Mckenzie, London,
1929, pp. 10-26. Volgens J. С Winslow moet de Indiase intelligentia worden bena
derd vanuit de gedachte, dat Christus de geestelijke rijkdom van het Hindoeïsme tot
vervulling zal brengen. Hij zal deze niet vernietigen (p. 19).
„He comes to bring to completion all the noblest elements in Hinduism and the other
faiths, and in that very process all that is ignoble or unworthy or inadequate begins to
be automatically sloughed off' (p. 20).
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het Nieuwe Testament niet los te willen laten. Al ziet men in het Christendom de volmaakte en uiteindelijke vervulling van alle godsdiensten, ook
van de Joodse wet en de profeten, dat betekent volgens A. E. Garvie zeker
niet dat men de erkenning van de bijzondere openbaring in de Bijbel opgeeft. Op een unieke wijze heeft God zich daarin geopenbaard. Jezus Christus alleen is de Heer, de Zoon van God en de verlosser van de mensen197.
Men moet zich hiervan bewust blijven wanneer in de Angelsaksische theologie der godsdiensten over vervulling wordt gesproken. In Christus groeien
de andere religies tot een grotere volheid, zegt R. E. Hume498. Hij is de
Weg, de Waarheid en het Leven.
'This one all inclusive statement of the relation of Jesus Christ to all religions
is comprehensive. Jesus Christ is the one commanding Person who does not
destroy but fulfils all the assumptions and tendencies and higher movements
of the non-Christian faiths. He fulfils them all. No other religion has the Lord
Jesus Christ, or a leader like Him' 199 .
Het licht van Christus, dat reeds vóór Zijn incarnatie in de wereld heeft geschenen, kan bij de incarnatie van het Woord van God in alle volheid schijnen. S. Appleton zegt ervan, dat het licht in de andere godsdiensten culmineert in het licht van Christus. Voor hem is Boeddha een voorloper van
Christus, wiens leer in die van Jezus wordt bewaard en verrijkt, omdat Hij
er het geloof in een persoonlijke en levende God aan toevoegt, die de Vader
van alle mensen is200. J. I. Hasler denkt in dezelfde richting wanneer hij
zegt, dat in de volmaakte en ultieme openbaring van God in Jezus Christus
de verlossende kracht van God als nergens anders openbaar wordt. De
waarheid in de andere godsdiensten vindt in Christus zijn volheid. Volgens
hem moet in deze zin over vervulling worden gedacht, wanneer de zending
verkondigt dat er in geen andere naam verlossing is dan in die van Jezus
Christus201.
Hieruit blijkt, dat de vervulling die de andere godsdiensten in Christus
vinden, niet als een zo maar continue ontwikkeling wordt beschouwd in de
Angelsaksische theologie der godsdiensten. W. E. Tomlinson vat de visie
van andere Angelsaksische theologen goed samen, wanneer hij naar het verhaal van Nehemiah verwijst om de verhouding tussen Christus en het Indiase godsdienstige leven te verhelderen. Nehemiah heeft op de oude fundamenten voortgebouwd, zo ook bouwt Christus voort op de grondslagen, die
God zelf in het hart van de niet-christenen in India heeft gelegd. Maar,
'The illustration drawn from Nehemiah does not carry us far enough. He
built his city on no other than the old foundations, but the City of God, in
"" Cfr. A. E. Garvie, a.c, pp. 356 en 360.
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whoes building we share, is built at least in part on foundations whose
necessity non-Christian thought has ignored, on ground that Hinduism has
hardly plotted or planned. The Cross supplies much that non-Christian
thought lacks, and also is a corrective of non-Christian error'.
'The work of the Cross in village preaching is thus threefold — to fulfil
202
Indian ideal, to supply Indian need, to correct Indian error' .
Op deze manier brengt Christus de Indiase godsdiensten tot vervulling door
er Zichzelf voor in de plaats te stellen 203 . Christus die niet is gekomen om
te vernietigen, maar om tot vervulling te brengen, laat de mens opnieuw ge
boren worden. L. Levonian wijst voor deze opvatting op Paulus, die zegt,
dat iedereen die in Christus is een nieuwe mens is geworden. Maar het blijft
de Jood en de Griek die in Hem een nieuwe schepping krijgt204.
c. Christenen en met-christenen delen de waarheid met elkaar
Een van de gedachten die in Jerusalem (1928) naar voren is gekomen is,
dat christenen en niet-christenen de waarheid met elkaar moeten delen.
Men ziet dit idee in de periode daarna, uitgezonderd in „Re-thinking Mis
sions" waarop in het vervolg van deze studie afzonderlijk zal worden inge
gaan 205 , slechts zelden uitdrukkelijk terugkeren. Het meest diepgaand heeft
H. A. Popley zich daarmee bezig houden. Hij is ervan overtuigd, dat God
zich ook buiten het Christendom openbaart. Wanneer men m de zending
hiervan uitgaat is het voor haar mogelijk de christelijke Godservaring te de
len met de ervaring die de niet-christenen van God hebben Dit is meer een
gebeuren in het vlak van de ervaring, dan een uitwisseling van leerstellige
gegevens. Dan zullen christenen in de niet-christelijke godsdiensten waarhe
den ontdekken over God en mens, die daar op een andere manier zijn ver
staan en uitgedrukt dan in het Christendom Zij moeten hun eigen overtui
ging daarbij niet loslaten.
'It does not mean that we are ready to compromise or to set aside our con-

гс2 w E Tomlmson, „Some Messages of the Gospel for Village India", in I R Μ,
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victions, but that we wish to add to our spiritual possessions what God has
given to men of those faiths'206.
Het zal de christenen dan vergaan als Abraham, die op aandringen van
God naar een nieuw land trekt om daar nieuwe openbaringen op te doen
van Hem, die Alles in allen is. Zoals christenen de godsdienstige ervaring
van de psalmist aanvaarden, moeten zij ook bereid zijn die ervaring in de
andere godsdiensten te aanvaarden207. Om dezelfde redenen noemt S. Appleton het Christendom en het Boeddhisme deelgenoten op zoek naar de
Waarheid, waarbij zij elkaar kunnen helpen208. Christenen en niet-christenen moeten de waarden van hun godsdiensten met elkaar delen om dich
ter tot de Waarheid te komen, wat L. S. C. Smythe op deze manier uitdrukt:
'But even putting together all that Christianity has to offer with the religious
heritage of the Chinese, it is felt that there are still greater values which both
must cooperate in finding for mankind'209.
Voor H. A. Popley is het delen van de waarheid met de niet-christenen ge
fundeerd in het christelijk geloof zelf. Het Christendom gelooft immers, dat
Christus het Licht is dat iedere mens verlicht en dat de Geest van God niet
alleen in onze godsdienst maar ook in de hele wereld werkzaam is. God
heeft zich ook geopenbaard aan hen die niet tot het Christendom beho
ren. Christenen bezitten niet het monopolie van de waarheid. In het Evan
gelie van Johannes heeft Christus beloofd, dat de Geest het werk zal voort
zetten, dat Hij is begonnen. Het is dan al te aanmatigend te beweren, dat
het werk van de Geest alleen maar wordt voortgezet in die mensen, die
bepaalde christelijke leerstellingen hebben aanvaard210.
3. Verzet tegen syncretisme
Hoezeer de Angelsaksische theologie der godsdiensten ook positief staat te
genover de opvatting, dat God zich in de niet-christelijke religies heeft ge
openbaard, toch zal zij de uniciteit van de openbaring in Jezus Christus als
го
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een wezenlijk gegeven van de evangelische boodschap blijven beschouwen.
Zij is niet bereid in te stemmen met de gedachte, dat alle godsdiensten uit
eindelijk aan elkaar gelijk zijn en allemaal even waar. In feite bestaan er
fundamentele verschillen tussen het Christendom en de andere godsdiensten,
waardoor het onjuist is hen met elkaar te mengen211.
De Angelsaksische zending is er zich terdege van bewust geweest met
haar theologie op de rand van de afgrond van het syncretisme te lopen.
Maar zij wil er uiteindelijk niet in vervallen. Vanwege de unieke openbaring
van God in Jezus Christus is het onmogelijk een syncretistische houding ten
opzichte van de andere godsdiensten aan te nemen212. W. Paton drukt de
ze overtuiging als volgt uit:
'And it is not for me to deny that the eternal God in his ineffable love for
the world may have spoken in men's hearts and they have been warmed as
they heard His word. But woe betide us if we allow such a thought to
diminish our sense of the absolute imperative laid upon us by the Word of
God in Christ'«".
4. Een discussie met het Barthianisme over het ,Jieidendom"
De directe discussie van Angelsaksische theologen met de theologie van К.
Barth over „die Religion" is tot aan de zendingsconferentie van Tambaram
(1938) van geringe betekenis geweest214. Alleen N. Macnicol en G. E. Phi
lips zijn daar in die periode uitvoeriger bij blijven stilstaan.
Het verzet van K. Barth tegen de religie richt zich volgens N. Macnicol
met name op het Communisme, Fascisme en wat K. Barth Amerikanisme
noemt. Maar wanneer deze theologie ook de historische en ethnische gods
diensten daaronder Iaat vallen, kan dat naar de mening van N. Macnicol
niet zo maar gebeuren215.
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Het is een onweerlegbare verdienste van K. Barth geweest, dat hij de realiteit van God, die niet een idee van onze godsdienstige ervaring is, weer in
Zijn genade tegenover de mens heeft gesteld. Verlossing gebeurt van Gods
kant216. G. E. Philips en N. Macnicol zijn echter niet bereid daaruit dezelfde gevolgtrekkingen ten aanzien van de andere godsdiensten te maken als
K. Barth. Theologisch baseren zij hun kritiek hierop, dat de mens het beeld
van God door de zondeval niet geheel heeft verloren. De waarheid van de
algemene openbaring mag niet aan de bijzondere openbaring worden opgeofferd, meent G. E. Philips. Het zoeken van de mens naar God moet volgens hem en N. Macnicol op goddelijke genade worden teruggevoerd217.
Zij zijn het ook niet eens met de visie van K. Barth op de woorden van
Jezus Christus, dat Hij niet is gekomen om te vernietigen maar om tot vervulling te brengen. Waar hij ze alleen wil toepassen op het Oude Testament,
daar willen N. Macnicol en G. E. Philips ze ook voor de niet-christelijke
godsdiensten laten gelden. Het is volgens hen wel juist, dat het begrip vervulling vaak ten onrechte op alle gegevens in de andere godsdiensten is toegepast.
'But if there are in these religions elements representing man's distorting
vision of a light too bright for him, the divine light which always shone in the
darkness though the darkness comprehended it not, such elements will
truly be fulfilled when the same light shines through no distorting medium
but through the Word made flesh'218.
Vervulling en oordeel sluiten elkaar niet uit. Misschien moet het accent bij
de ethnische godsdiensten meer op het oordeel komen te liggen, maar dat
neemt niet weg, dat ook zij in Jezus Christus tot vervulling komen. De nieuwe geboorte die Hij brengt, betekent volgens N. Macnicol niet de geboorte
van een geheel nieuwe persoon, maar dat de oude mens nieuwe levenskracht ontvangt van God219. De God, die ook de andere volken buiten Israël heeft geleid, zal datgene wat daar met Zijn genade tot stand is gekomen
in Jezus Christus tot vervulling brengen220.
1. Een lezing van K. Barth (waarschijnlijk van 1928 volgens N. Macnicol), vertaald in
het Engels onder de titel, „Questions to Christendom";
2. Een lezing van hem gehouden op de zendingsconferentie van Berlijn (1932), waarvan N. Macnicol de Franse vertaling heeft gebruikt, „La Théologie et la Mission à
l'heure présente";
3. De Engelse vertaling van „Der Römerbrief".
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N. Macnicol, o.e., p. 175.
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Cfr. N. Macnicol, o.e., p. 172; cfr. G. E. Philips, o.e. p. 79. Naast „Der Römerbrief" verwijst G. E. Philips nog naar K. Hartenstein, „The Theology of the Word and
Missions", in: I.R.M., 20 (1931), pp. 210-227.
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G. E. Philips, o.e., p. 80. Hierbij verwijst hij naar, P. Althaus, „Der Wahrheitsgestalt der Religionen und das Evangelium", in: N.A.M.Z. (1934).
"> Cfr. N. Macnicol, o.e., p. 172.
2Μ
Cfr. G. E. Philips, o.e., p. 80.
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С. „RE-THINKING MISSIONS", 1932

In het voorjaar van 1930 vat een groep van leken uit een protestantse deno
minatie in Amerika het plan op een onafhankelijk en diepgaand onderzoek
in te stellen naar het werk van de zending in India, Birma en Ceylon, China
en Japan. Zij krijgt daarbij de steun van zes andere denominaties en hun
zendingsorganisaties221. Ook de I.M.C. en de „National Christian Coun
cils" verlenen hun medewerking. Men wil nagaan of er een effectief beleid
wordt gevoerd en of de zending de snelle veranderingen in een moderne we
reld kan bijhouden. Daarbij moet ook aan de grondslag van de zending
worden gedacht. Het verzamelen van de nodige gegevens wordt toever
trouwd aan het „Institute of Social and Religious Research", dat in septem
ber 1931 zijn rapport uitbrengt222. In het bezit daarvan gaat een „Com
mission of Appraisal", waarin deskundigen voor de verschillende terreinen
van de zending zitting hebben, naar Azië om zich ook persoonlijk op de
hoogte te stellen van de situatie en om daama op grond van de haar aangereikte gegevens een rapport op te stellen met conclusies en aanbevelingen.
In september 1932 heeft de commissie haar werkzaamheden afgesloten en
de bevindingen daarna gepubliceerd in „Re-thinking Missions"223.
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De volgende zendingsorganisaties hebben het onderzoek gesteund.
(a) American Baptist Foreign Mission Society,
(b) American Board of Commissioners for Foreign Missions,
(c) Board of Foreign Missions of the Methodist Episcopal Church,
(d) Board of Foreign Missions of the Presbyterian Curch in U.S.A.,
(e) Foreign Missionary Society of the Protestant Episcopal Church in U.S.A.,
(f) Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America,
(g) Board of Foreign Missions of the United Presbyterian Church in North America.
Zie hiervoor: Galen M. Fisher, „The Laymen's Foreign Missions Inquiry in Asia",
W.C.C, archives, fol. 1; cfr. „Re-thinking Missions, A Laymen's Inquiry After One
Hundred Years", by the Commission of Appraisal, W. E. Hocking, Chairman, New
York en London, 1932, p. IX, in het voorwoord. Een interessante informatie over de
bijeenkomst in het voorjaar van 1930, vindt men bij, T. Sitther, „Re-thinking Missions", in: N.C.C.R., 53 (1933), p. 233.
Hij spreekt daar over het ontstaan van het boek. „It was originally due to a feeling
that in view of the increasing shortage of funds and recruits for missionary work
something ought to be done.
Mr. John D. Rockefeller, Jr., a leading Christian philantropist of America called together in January, 1930, a group of Baptist laymen".
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G. M. Fisher heeft de supervisie over het gehele onderzoek gehad. Het door hem
geschreven „The Laymen's Foreign Missions Inquiry in Asia", waarvan in de vorige
voetnoot sprake is geweest, bevat gegevens over opzet en methode van het onderzoek.
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De commissie telt vijftien leden. Dr. W. E. Hocking, Chairman, Alford professor
of Philosophy at Harvard University; Dr. F. С. Woodward, Vice-chairman, Vice-Pres
ident of the University of Chicago; Dr. C. A. Barbour, President of Brown Universi
ty; Mr. E. H. Betts, Bussiness man and banker of Troy, N.Y.; Dr. A. A. Brown, Presi
dent of Drew University; Dr. C. Ph. Emerson, Professor of Medicine and Dean of the
Medical School of the University of Diana; Mrs. W. E. Hocking, Founder of Shady
Hill School, Cambridge, Mass.; Dr. H. S. Houghton, Dean of the Medical College of
the University of Iowa; Dr. R. M. Jones, Professor of Philosophy at Haverford Col-
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1. Theologie der godsdiensten van het rapport: Christendom zoekt met andere godsdiensten de volmaakte waarheid
Voor de theologie der godsdiensten is het eerste gedeelte van het rapport
het belangrijkste. De commissie behandelt hierin enkele algemene principes
aangaande de zending. Bij de beoordeling van de zending naar haar eigen
bedoelingen en naar de wijze waarop en de mate waarin zij haar intenties
kan realiseren wil men zo objectief mogelijk te werk gaan. In de commissie
bestaan verschillende opvattingen over het Christendom en dus over haar
zending. Het is goed die meningen te kennen, voordat tot een bestudering
van de theologie der godsdiensten wordt overgegaan. Een eerste groep
meent, dat de zending alleen is gebaseerd op Jezus Christus, die God volmaakt heeft geopenbaard en die ook de enige weg is tot Hem. Een tweede
groep wil de weldaden en idealen van het Christendom met de mensheid
delen en ziet daarin de zending gefundeerd. Een derde groep vindt de
grondslag van de zending gelegen in het verlangen God dieper te leren kennen en liefhebben, op zoek naar de vervulling van de goddelijke mogelijkheden van de mensheid. Maar men moet deze verscheidenheid van opvattingen goed verstaan.
'These views are not mutually exclusive: no one statement is likely to exhaust
the aim of a great enterprise. In so far as the differences are those of language, some prefer the words which unite the present with the earlier language of the Christian world. Others desire to avoid the language of tradition,
not as untrue, but perhaps as obscurely figurative or symbolical, and for this
reason an obstacle to the spontaneous recognition of the majesty of that
Figure to whom men's thoughts return as by a natural instinct of the heart.
Retaining these differences, the members of this Commission unite in the
judgments set forth in this book' 224 .
Alleen tegen de achtergrond hiervan is de poging de zending te herinterpreteren en een nieuwe richting te geven goed te begrijpen. Het voortbestaan
van de zending, waarin het eigen geloof wordt aangeboden als het beste wat
men heeft, staat daarbij buiten elke discussie.
De Amerikaanse Kerken zijn in het verleden naar Azië gegaan omwille
van het geestelijk welzijn van de mensen daar, om een morele eenheid in de
lege; Dr. W. P. Merrill, Pastor of the Brick Church in New York; Mr. A. L. Scott, President of Lockwood Green Engineers, Inc., New York; Mr. H. Sibley, Lawyer and business man of Rochester, N.Y.; Mrs. H. Sibley, Religious leader and speaker of Rochester, N.Y.; Dr. H. С Taylor, Agricultural Economist of Washington, D.C.; Mr. R.
F. Woodsmall, Specialist in Work for Women, Y.M.C.A., New York. Het verslag van
het gehele onderzoek is in 1933 gepubliceerd: ,.Laymen's Foreign Missions Inquiry":
(1) Supplementary Series, Part One, Regional Reports of the Commission of Apprai
sal, Vol. I, India-Burma, Vol. II, China, Vol. Ill, Japan.
(2) Supplementary Series, Part Two, Fact-Finders' Reports, Vol. IV, India-Burma, Vol.
V, China, Vol. VI, Japan, Vol. VII, Home Base and Missionary Personnel, New YorkLondon, 1933.
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wereld tot stand te brengen en met het oog op het bestaan van zichzelf als
Kerken. Welke politieke, materialistische en andere motieven ook in de
loop van de eeuwen mede een rol hebben gespeeld, in wezen is de zending
godsdienstig van karakter gebleven. De toekomst van de zending, die het
Christendom wil interpreteren voor het Oosten, wordt niet alleen bepaald
door de mate waarin het zendingspersoneel wordt versterkt door betere arbeidsvoorwaarden te scheppen en de kwaliteit van zijn werk te verbeteren,
maar ook door de wijze waarop het wordt gemotiveerd.
'The crucial problem, then, is this: whether the motives which animated the
inauguration of the Protestant missions a century or so ago remain in full
force, in view of the changes which have taken place since their inception'225.
En in dit verband is het belangrijk te zien, dat naast het feit dat de mensheid op weg is naar één wereld-cultuur en het feit van het groeiend nationalisme in Azië, ook de verandering die zich in de theologie heeft voltrokken
van het allergrootste belang is voor de motivering van de zending. Men is
ook in de theologie anders gaan denken.
Wat de zending en de theologie der godsdiensten betreft is het zeer belangrijk dat men zich weg van de vrees voor Gods straffende rechtvaardigheid meer heeft gericht op het verwerkelijken van de goede boodschap in
deze wereld. Dit heeft gevolgen voor de zending en de houding ten opzichte
van de niet-christelijke godsdiensten. Men is minder dan in het begin van de
protestantse zending bereid te geloven, dat degenen die God oprecht zoeken
verloren gaan. Met deze veranderende visie op verschillende terreinen van
het menselijk bestaan behoudt de zending de permanente opdracht bij het
groeien van één wereld-cultuur ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van de
ware religie gegarandeerd blijft. In het zoeken naar een beter verstaan van
de godsdienstige waarheid heeft het Christendom een eigen bijdrage te leveren226. Het Christendom kan helpen eenheid in de wereld te realiseren
door begrip te kweken voor de vitale elementen van alle godsdienstigheid,
en daarmee de Kerken telkens weer nieuw leven geven. Het kan daardoor bovendien een dieper verstaan van zichzelf krijgen. De verhouding tussen het
Christendom en de niet-christelijke godsdiensten is ook door het saecularisme, de niet-religie, veranderd. Het zijn bondgenoten geworden tegenover de
dreiging van het saecularisme.
Het saecularisme stelt iedere religie voor de noodzaak zich bewust te zijn
van de gemeenschappelijke grond van alle godsdienstigheid en daaraan vast
te houden. Men mag echter niet verwachten, dat er door samen te gaan
nieuwe waarheden worden geschapen of dat de verschillen onder de godsdiensten worden opgeheven. De zending moet tegen de achtergrond van dit
alles wel de andere godsdiensten leren kennen en al het goede wat daarin
225
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aanwezig is erkennen en er zich bij aansluiten. De gevolgen hiervan voor de
zending zijn diep ingrijpend.
'It is not surprising if our missions find this realignment difficult, perhaps
embarrassing; it compels a thorough re-analysis of the purpose of missions
in reference to other faiths'227.
Aanvankelijk heeft de zending de godsdiensten, waarmee zij in contact is
gekomen, beschouwd als afgodendienst. Zij heeft de bekeerlingen door het
doopsel losgemaakt van de hun vertrouwde omgeving en op die wijze meer
gevraagd dan volgens Paulus nodig is. Hij neemt de draad van hun godsdienstig zoeken op en brengt hen een stadium verder. De zending is de onjuistheid van haar benadering gaan inzien en heeft haar methode gewijzigd.
Maar zij heeft slechts zeer langzaam ingezien dat God zich volgens het
christelijk Evangelie nergens zonder getuigenis heeft gelaten; dat de godsdiensten werkelijk godsdiensten en wegen naar God zijn. Alle religies hebben dezelfde bedoeling en zijn broeders in een gemeenschappelijk zoeken
naar de ultieme eenheid in de meest volmaakte godsdienstige waarheid. De
erkenning van de andere godsdiensten is lang tegen gehouden door de vrees
daarmee de uniciteit van het Christendom op te geven. Er is immers alleen
in Christus verlossing gelegen.
'The universal quality of Christianity lays not alone in its valid principles
of truth and morals, but in an essential paradox, the universal claim of one
particular fact: the work of Christ'228.
Het Christendom verkondigt een in de unieke persoon van Jezus Christus
gelegen universele waarheid.
Sommigen zullen door de zich voltrekkende heroriëntatie in de houding
ten opzichte van de andere godsdiensten in onzekerheid worden gebracht en
denken dat de grondslag van de gehele zending wordt aangetast. Anderen
zijn wel bereid een bondgenootschap aan te gaan en zich opnieuw te bezinnen over de niet-christelijke religies. Volgens de laatsten is er in de nietchristen een onvervreembare intuïtie van de ware God gelegen. Inzoverre
mag men zeggen dat er een universele godsdienst bestaat. Vanuit deze opvatting kan het Christendom de andere godsdiensten helpen tot een beter
verstaan van zichzelf te komen en hen bevrijden van dwaling en afgoderij.
Zij zijn samen op zoek naar de ultieme waarheid waarin, zoals men kan
zeggen, het „Nieuwe Testament" voor ieder bestaand geloof is gelegen229.
Op weg daarheen zal het unieke van het Christendom bewaard blijven
voorzover het noodzakelijk is voor het hoogste godsdienstige leven van de
mensheid. In een co-existentie met elkaar zullen alle godsdiensten elkaar
stimuleren op weg naar het ultieme doel: eenheid in de meest volmaakte
godsdienstige waarheid.
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Wil het Christendom deze taak vervullen dan zal het moeten weten waarin zijn wezenlijke uniciteit is gelegen en wat zijn boodschap aan het Oosten is.
Wat de waarheid betreft moet men eraan blijven vasthouden, dat niemand
die als zijn eigendom mag opeisen. De waarheid behoort van nature tot de
menselijke geest, waar dan ook. Het Christendom bezit een gedeelte van de
waarheid op een unieke wijze. Het is uniek in de eenvoudige wijze waarop het
de godsdienstige waarheid interpreteert, in zijn symboliek, zijn voorschriften en historische gemeenschap. Vooral is de uniciteit voor de christenen
gelegen in de persoon van Christus, die een historische werkelijkheid is en
in wie het godsdienstig leven op hoogste wijze tot uitdrukking komt. Daarom zeggen zij: „Our Message is Jesus Christ". Het is echter een uitdrukking
die voor degenen, die Jezus niet kennen, geen betekenis heeft en daarom in
het Oosten niet moet worden gebruikt. Men zal zich anders moeten uitdrukken.
'In our own effort to present the message of Christianity, we desire to use
the privilege of laymen in avoiding as far as possible the language of the
unexplained symbol. We believe it to be one of the necessities of the present
hour that Christianity should be able to make more immediate connection
with common experience and thought. Especially in addressing the Orient
it is imperative that we present our faith in terms which those wholly unfamiliar with the history of Christian doctrine can understand' 230 .
Deze taak van de Kerk wordt niet door iedereen verstaan.
In het bewustzijn hiervan kan men zeggen, dat alle godsdiensten temidden van een secularistische en materialistische wereld de onzichtbare geest
in en boven dit alles, God, blijven verkondigen, als het meest belangrijke
voor de mens. Voor het Christendom is het een God die dichtbij is en aanwezig bij alles wat de mens doet. Het is een God die één is, maar naar verschillende aspecten kan worden bekeken, wat de polytheistische godsdiensten doen. In Hem, als persoon, is de gehele morele orde van de wereld gefundeerd. De religie wil volgens het Christendom gemeenschap met God,
wat niet een gevolg is van een op zichzelf gerichte ascese, maar van een toewijding aan Gods Wil, wat ook liefde voor de goddelijke mogelijkheden van
de andere mensen insluit. Het eigene van het christelijk verstaan van God,
mens en godsdienst is nu hierin gelegen, dat het wordt ontleend aan Jezus
Christus.
De wijze waarop Hij dit alles heeft gezien, heeft voor het Christendom
ultieme betekenis en is een unieke steun voor hen die hetzelfde nastreven.
De christenen verschillen wel van mening over de persoon van Jezus: Hij
wordt de Zoon van God genoemd of ook de incarnatie van God, wat voor
de een duidt op een diepe geestelijke eenheid tussen Christus en God, en
voor de ander letterlijke betekenis heeft. Maar onder deze meningsverschil«» Ibid., p. 52.
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len blijven toch overeenkomsten aangaande het wezen van het Christendom
bestaan.
Vasthoudend aan de uniciteit van de christelijke boodschap, in de zojuist
omschreven betekenis daarvan, kan de taak van de zending ten aanzien van
de niet-christelijke godsdiensten alsvolgt worden omschreven:
'To seek with people of other lands a true knowledge and love of God, expressing in life and word what we have learned through Jesus Christ, and
endeavoring to give effect to his spirit in the life of the world'231.
2. Kritische evaluatie door de protestantse zendingswereld
„Re-thinking Missions" heeft in de gehele wereld van de zending talrijke
reacties opgeroepen. Vooral het eerste gedeelte van het rapport heeft daarbij de aandacht getrokken, omdat daarin een principiële stellingname wordt
uitgesproken van waaruit de andere delen over het praktische werk van de
zending zijn geschreven. Een bestudering van de kritische reacties kan het
beste worden onderverdeeld naar de verschillende zendingskringen, die bij
de resultaten en conclusies van het onderzoek direct zijn betrokken.
a. Continentale
vaardbaar

kritiek op het rapport: Algemeen

religie-begrip onaan-

„Zu bedauern ist, dass die Kommission von einer Gesamtanschauung des
Christentums und des christlichen Dienstes ausgegangen ist, die sich von
derjenigen fast aller Missionskirchen wesentlich unterscheidet"232.
Dat is volgens J. Richter de rede waarom „Re-thinking Missions" overal
zoveel kritiek heeft opgeroepen, dat het waardevolle practische gedeelte
over het hoofd dreigt te worden gezien. In Amerika heeft het rapport vooral
veel kritiek uitgelokt vanwege de interpretatie, die het geeft aan het wezen
en de opdracht van de zending. Het is de overtuiging toegedaan, dat in Jezus de hoogste spirituele, godsdienstige en ethische volheid van leven in de
wereld is gekomen. Niet door de prediking van de boodschap van het heil
en de verlossing in Jezus Christus, en het geloof daarin, maar door een
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Ibid., p. 59; cfr. ibid., pp. 325-326, waar in het kort de kern van het eerste deel
van het rapport wordt weergegeven. Belangrijke delen uit het rapport zijn gepubliceerd in de „Guardian". Zie, „Missionary Work in the East, Interim Report of the Appraisal Commission", in: Guardian (November, 10th, 1932), pp. 475-476; Guardian
(November, 17, 1932), pp. 488-490; Guardian (November, 24, 1932), pp. ?; Guardian
(November, 31, 1931), pp. ?; Guardian (December, 8, 1932), pp. 526-527; Guardian
(December, 15, 1932), pp. ?.
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J. Richter, „Eine Generalkritik der evangelischen Mission", in: N.A.M.Z., 10
(1933), pp. 123-124; cfr. H. Bergema, „The Laymen's Foreign Mission Inquiry", in: De
Opwekker, 78 (1933), pp. 246-251; cfr. N. A. C. Slotemaker de Bruine, „De zekerheid
van de zendeling", in: De Opwekker, 78 (1933), pp. 368-381; cfr. S. A. van Hoogstraten, „The Laymen's Foreign Missions Inquiry", in: De Opwekker, 78 (1933), p. 540.
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practische, christelijke wijze van leven krijgt de mens deel aan de volheid
van Christus233. Hiermee staat het rapport volgens J. Richter tegenover het
zendingsbegrip, dat men gewoonlijk op grond van het Nieuwe Testament
heeft vastgehouden. Met W. Visser 't Hooft is hij van mening, dat het „eine
mittelalterliche liberal-protestantenvereinliche Deutung" van de zending
is234.
W. Visser 't Hooft bedoelt daarmee echter ook nog iets anders. Hij verwijt het rapport, de eigen opvattingen op een dergelijke wijze te poneren,
dat ze voor de hele wereld gelding moeten hebben. Het praat over „the sharing" tussen Oost en West, en zegt dat een theologische doctrine de zending
belemmert. Maar in feite geeft het de indruk Azië te willen opleggen welke
boodschap er moet worden verkondigd zonder zelf hierin het idee van „sharing" te hanteren en presenteert het zijn eerste deel als een leer met een zeer
bepaald karakter235.
De kritiek van W. Visser 't Hooft betreft echter vooral de inhoud van en
de wijze waarop de „Appraisal Commission" het begrip „religie" hanteert.
'As it is, we have a conception of religion, bom in the class-room of professors of comparative religions, who would synthesize all religious phenomena
and accordingly create a purely artificial idea of a religion 'in which all men
agree'239.
Een precíese omschrijving wat met „religie" wordt bedoeld zal men in het
rapport tevergeefs zoeken en daarmee wordt het met elkaar delen van godsdienstige waarden, waarover wordt gesproken, een verwarrend gebeuren.
Ook andere praktische voorstellen over de houding ten opzichte van de andere godsdiensten krijgen zodoende niet de betekenis die ze waard zijn. Hoe
dit ook zij, W. Visser 't Hooft blijft ervan overtuigd, dat het ook zonder terug te vallen op een zeer algemeen begrip religie mogelijk is getuigenis af te
leggen van Jezus Christus als de unieke openbaring van God en als de Weg,
de Waarheid en het Leven. De houding ten opzichte van de andere godsdiensten hoeft daarom niet minder vol respect en sympathie te zijn.
B. Reacties in de Engelse zendingswereld: Uniciteit van het Christendom
losgelaten
De Engelse zendingsorganisaties en kranten schijnen de publicatie van „Re233

Cfr. J. Richter, a.c, pp. 113 en 120.
w Cfr. J. Richter, ¡bid., p. 77; cfr. W. Visser 't Hooft, „Rethinking Missions'' (Book
review), in: S.W., 26 (1933), p. 271; cfr. „Deining in de Amerikaanse Zending", in:
Mededeelingen, 77 (1933), pp. 139-142, en, „Bezwaren tegen de Laymen's Inquiry", in:
Mededeelingen, 77 (1933), pp. 219-224; cfr. H. A. van Andel, „Een grootsche poging om
de wereld-zending in de macht van het modernisme te brengen", in: De Macedoniër,
37 (1933), pp. 225-239.
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thinking Missions" aanvankelijk te hebben tegengehouden237. Dat is mis
schien de verklaring voor het feit dat er in Engelse zendingskringen zo wei
nig kritische beschouwingen over het rapport te vinden zijn.
Men maakt in deze kringen een onderscheid tussen het theologische en
praktische gedeelte van het rapport. J. Oldham is het niet eens met R. Speer
die, zoals verderop zal blijken, meent dat het gehele rapport staat of valt
met de vraag of men de daaraan ten grondslag liggende theologie al dan
niet aanvaardt. W. Hocking heeft volgens J. Oldham niet beweerd, dat men
zijn theologie moet aanvaarden willen de voorstellen van de commissie
kunnen functioneren. Wat W. Hocking werkelijk heeft willen stellen is, dat
de zending een theologische grondslag moet hebben238.
Met K. Maclennan en anderen is J. Oldham het niet eens met de wijze
waarop het rapport de boodschap en doelstelling van de zending aan
geeft239. Zij typeren het als een liberale theologie van een commissie aan
wiens oprechtheid niet mag worden getwijfeld.
'If Christianity is radically unlike other religions in appealing not only or
primarily to man's sense of values but to his devotion to a person, if it is
right in finding God not in abstractions like love or goodness but supremely
as incarnate in Jesus, then a mild programme of philantropic services will
not satisfy, and proselytising (ugly word though it be) becomes an inescap
able obligation'240.
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Cfr. R. Speer, „Re-thinking Missions, Examined", p. 12; cfr. Maclennan, brief aan
R. Speer, d.d. 21 februari, 1933 (W.C.C, archives), waarin hij zegt, dat discussie over
het rapport bijna te verwaarlozen is. Hij wijst op enkele kritieken van: G. Phillips, in:
„The Christian World" (19 en 26 januari, 1933); W. W. Cash, in: „The Church of
England Newspaper" (6 januari, 1933); E. W. Thompson, in: „The Methodist Times
and Leader" (19 januari, 1933); С E. Wilson, in: „The Baptist Times" (16 februari,
1933); twee artikelen, in: „The British Weekly" (26 januari en 2 februari, 1933). Het is
jammer, dat ze hier niet geraadpleegd zijn kunnen worden; cfr. H. A. van Andel, a.c,
pp. 228-229.
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" Cfr. Maclennan, epist. cit. Die anderen zijn W. Cash, G. Phillips, E. Thompson en
С Wilson; cfr. J. Oldham, brief aan R. Speer, d.d. 28 februari, 1933 (W.C.C, ar
chives).
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К. Maclennan, epist. cit. К. Maclennan is een van de mensen geweest, die de In
ternational Missionary Council erop heeft gewezen, dat het gevaar niet denkbeeldig is
dat de Raad verantwoordelijk wordt gesteld voor „Re-thinking Missions". Zie, W. J.
Schmidt, o.e., p. 122: „This supposed affiliation was evidenced in a letter from Ken
neth Maclennan, Secretary of the Conference of Missionary Societies in Great Britain
and Ireland, to Mott. According to the British press, the boards and societies appeared
to be behind the Laymen's Report: „The second danger is that your own name and
the name of the International Missionary Council may be regarded as responsible for
the Report. Colour is given to this by the circumstance that the facts were collected
for the Commission by the Institute of Social and Economic Research of which you
are the Chairman. Indeed, one paper mentioned this, and suggested that the Institute
was „as it were a Committee of the International Missionary Council"
it (the Re-
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Het is duidelijk, dat men het in de Engelse zendingswereld niet eens is met
de theologie van de zending in „Re-thinking Missions". Dit mag echter niet
betekenen, dat ook de waardevolle praktische voorstellen om de zending
vooruit te helpen worden afgewezen. Het rapport moet naar de Engelse
overtuiging worden aangenomen als een, uitdagende, bijdrage tot oplossing
van de talrijke problemen waarvoor de zending zich geplaatst ziet.
с Voor- en tegenstanders in de Amerikaanse zending: Liberalen en fundamentalisten2il
W. E. Hocking, voorzitter van de „Appraisal Commission", maakt het rap
port openbaar tijdens een bijeenkomst van de „Directors and Sponsors of
the Laymen's Foreign Missions Enquiry and Representatives of Foreign
Mission Boards", gehouden in New York op 17 en 18 november, 1932242.
Hij legt bij die gelegenheid een verklaring af, waarin hij naar voren brengt
dat de commissie op geen enkele wijze het voortbestaan van de zending in
twijfel heeft willen trekken243. Zij heeft alleen de zendingsmethode en
enkele ideeën, die in de zending hebben bestaan, kritisch bekeken omdat de
omstandigheden waarin wordt gewerkt zijn veranderd. W. E. Hocking vraagt
de vergadering de fundamentele eenheid onder elkaar te blijven erkennen,
hoezeer het oordeel over het rapport ook kan verschillen onder de aanwezigen. Er bestaat eenheid onder elkaar in de liefde voor Christus en in het
hartstochtelijk verlangen zijn geest te verkondigen aan de hele wereld,
waarin de mens leeft in verwarring, gebroken, zondig en lijdend.
Met name de theologie, waarop het rapport is gefundeerd en waarmee
het staat of valt, is een moeilijk punt. De commissie die het heeft samengesteld telt conservatieve en liberale leden wat de theologie betreft. Maar toch
is er, zoals W. E. Hocking opmerkt, gezegd dat de theologie van het rapport
liberaal is. Een gedeelte van de kerkleden zal er mee instemmen, maar de
meerderheid zal haar niet aanvaarden, zeker de conservatieven niet. Tegenover deze kritiek stelt W. E. Hocking, dat het rapport door alle leden van de
commissie is geschreven, in die zin dat zij allen niet met tegenzin maar van
port) suggests as a common ground for all the religions which looks like syncretism.
The Missionary Societies cannot for a moment admit common ground of that kind".
(in: „Copy of a letter from Kenneth Maclennan to John R. Mott, October 18, 1932, in
the archives of the New York Office, World Council of Churches").
241
Terminologie ontleend aan R. Speer. Zie tekst bij voetnoot 249.
гіг
Over de bijeenkomst is een verslag gepubliceerd, dat hier niet geraadpleegd is
kunnen worden. Het is ..Proceedings of a Meeting of the Directors of Laymen's For
eign Missions Inquiry and Representatives of Foreign Mission Boards, held in New
York in November (1932)".
245
Cfr. „Dr. Hocking on „Rethinking Missions", Extracts from his New York Speech",
in: Guardian (March, 23, 1933), p. 136; cfr. „Dr. Hocking on „Rethinking Missions" ",
in: Guardian (March, 30, 1933), p. 159: „There is nothing which can mitigate the force
of that imperative which is upon the Christian church to spread its truth, to extend its
message, and to hope for the time when men shall become one in their love of God
and in their perception of the best which religion has to offer them".
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harte met de inhoud ervan hebben ingestemd244. Er komt geen liberalisme
in naar voren, dat tegenover het conservatisme wordt gesteld. Op de verschillen in theologische uitgangspunten bij de leden van de commissie is nadrukkelijk gewezen in het rapport245. Daarom kan niet worden gesteld dat
het rapport is geschreven vanuit een bepaalde, exclusief liberale theologie.
W. E. Hocking hoopt dat men er het wezen van het Christendom voldoende
in tot uitdrukking ziet komen, hoewel niet ieders geloof daarin tenvolle zal
zijn weergegeven, en om hen die zich daarin hebben uitgesproken te blijven
beschouwen als christenen en leden van de Kerk.
Verderop in zijn verklaring wordt duidelijker wat het eigen standpunt
van W. E. Hocking is. Op weg naar India heeft hij in Londen de zendeling
C. F. Andrews ontmoet, die hem dan op de vraag of hij van hindoes christenen heeft willen maken antwoordt, dat hij de hindoes steeds als christenen
heeft beschouwd en in hen het licht van Christus heeft gezien. Sindsdien is
bij hem steeds weer de vraag opgekomen of Christus met zijn komst in Azië
heeft gewacht tot de zending er heen is gegaan. Brengt de zending iets
nieuws of moet zij iets te voorschijn brengen wat er reeds is? Bij deze overwegingen is voor hem de tekst uit de Bijbel, waarin wordt gezegd, dat
Christus bij iemand, die Hem hoort en opendoet, zal binnengaan en met
hem zal eten, van grote betekenis.
'Are men hearing his voice and opening the door? I believe that this is the
case, and that a part of the work of our teachers is to realize this, and to
perceive these anticipations of the Light they have to bring' 246 .
Christus is in Azië reeds aanwezig onder andere namen en gedaanten, voordat de zending er de christelijke boodschap gaat verkondigen.
Nadat het rapport is verschenen, is van verschillende kanten om een reactie gevraagd van de „American Board of Commissioners for Foreign
Missions". Er is onrust ontstaan over de inhoud van de publikatie van de
..Appraisal Commission". W. E. Hocking heeft daarover reeds aanwijzingen gegeven. De „American Board" zal niet ontkennen, dat de houding van
2,i

Cfr. „Dr Hocking on „Rethinking Missions" ", in: Guardian (March, 23, 1933), p.
136.
245
Zie tekst bij voetnoot 224 en bij voetnoot 230. Ook op het einde van het rapport
wordt nogmaals gewezen op de verschillen in interpretatie van de christelijke boodschap. Zie, „Re-thinking Missions", pp. 323-324: „It is not to be expected that divergence in the conceptions and interpretations of the Christian message will wholly fade
as we join in trying to carry to people of other lands the fruits of our religious aspirations and experience. Within the body of this Commission such divergence exists; our
differing views are acknowledged with cheerful candor and good will — their existence is neither surprising nor disturbing. The point of high importance is that we are
one in the conviction that we, and all like-minded disciples of Jesus Christ, ought
to work together in singleness of purpose, with deepening faith and enlarging vision,
to the end that men everywhere shall be drawn together in a full and ennobling experience of God".
" · Cfr. „Dr. Hocking on „Rethinking Missions" ", in: Guardian (April 6, 1933), p. 163.
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het rapport tegenover de niet-christelijke godsdiensten nieuw is in vergelijking met de opvatting die veelal in de zending heeft geleefd. Hoewel het
niet mogelijk zal zijn precies vast te stellen wat de mening is van de Amerikaanse zendelingen, kan men aannemen dat sommigen scherp verzet zullen
aantekenen. De meerderheid van hen echter zal de nieuwe richting volgen
Het is immers een mening, die overeenstemt met de houding van Jezus zelf.
Het betekent in feite een dieper verstaan van het Christendom zelf. Het kan
zich bevrijden van niet wezenlijke elementen, nieuwe vormen aannemen en
een levende werkelijkheid worden in de verschillende godsdienstige tradities. De „American Board" wil het rapport aanvaarden.
'While we have by no means fully realized the ideal set forth in the Report
the American Board is frankly and heartily committed to that ideal. We are
seeking to think it through clearly, and to find effective ways of putting it to
work. A new phase of missions is opening: we want to make the most of
it'« 7 .
Hierbij moet erop worden gewezen, hoe de „American Board" verschillende ideeën uit het rapport verstaat. Wanneer daarin wordt gesproken over
het gemeenschappelijk zoeken naar de waarheid, wordt niet het opgeven
van wezenlijke gegevens uit het Christendom bedoeld, noch het samengaan
van de godsdiensten in syncretistische zin. Bedoeld wordt een verdere ontwikkeling van de ware betekenis van het Christendom in een open omgang
met de andere godsdiensten, waarin het Christendom niets heeft te verliezen. In dezelfde geest moet het samen op weg zijn naar het ultieme doel,
eenheid in de meest volmaakte godsdienstige waarheid, worden verstaan. In
het verstaan van de waarheid is altijd een ontwikkeling mogelijk.
Het ultieme van het Christendom kan samengaan met het idee van ontwikkeling, zoals beide ideeën ook in de godsdienstige waarheid als totaliteit
samengaan. In het ultieme ligt dan de ervaring van een christen uitgedrukt,
terwijl in het idee van ontwikkeling een christelijk filosoof aan het woord is.
Beide zijn niet aan elkaar tegengesteld; het zijn twee verschillende accenten.
'Every Christian in his personal grasp and living of his religion may sense a
'finality' in the Christian message; the Christian philosopher, in his continuous interpretation of the fact of religious experience, finds all types of
thought and the ideas of every religion of value in the endless quest for an
247
„Re-thinking Foreign Missions With the American Board", 1932, p. 12. In dit verband kan ook worden gewezen op de onvoorwaardelijke aanvaarding van het rappon
door de „Methodist Board" (cfr. D. Downs, „Some Reactions to „Rethinking Missions" ", in: J.C.Q., 8 (1933), p. 124). D. Downs spreekt op p. 126 nog over een „American
Board Missionary Questionnaire". Een commissie van de „American Board" is in december 1932 belast met de bestudering van „Re-thinking Missions". Zij houdt in verband daarmee een enquête onder de zendelingen van de „American Board". De resultaten daarvan zijn hier niet bekend.
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adequate conception of the meaning of religion in the experience of mankind'24e.

Door dezelfde houding als Jezus aan te nemen, door met te vernietigen
maar tot vervulling te brengen, en van daaruit samen met de andere godsdiensten te blijven zoeken naar eenheid in de waarheid zullen de wezenlijke
waarheden van het Christendom niet worden opgegeven, maar dieper en
beter worden verstaan, meent de „American Board".
R. Speer is het daarentegen m het geheel niet eens met de theologische
uitgangspunten van „Re-thinking Missions". In een brief aan J. H. Oldham
schrijft hij, dat de gevolgen van het rapport nog met zijn te overzien. Liberalen en modernisten aan de ene kant en fundamentalisten aan de andere
kant komen tegenover elkaar te staan, waardoor het op bijeenkomsten
moeilijk wordt de eenheid en samenwerking in stand te houden249. De fundamentalisten wijzen de zendingsgenootschappen erop, dat „Re-thinking
Missions" de vrucht is van het feit, dat zij in het verleden een compromis
zijn aangegaan met het liberalisme en het niet ernstig hebben genomen. Er
is volgens hen maar één uitweg uit deze situatie en dat is de liberale zendelingen te ontslaan. De zendingsorganisaties moeten alleen met de fundamentalisten verder gaan250. Het is geen oplossing de theologie van het rapport te laten vallen en de rest te aanvaarden, want beide hangen samen251.
De kritiek van R. Speer richt zich op het meest centrale punt van het rapport, waar het tekort schiet met betrekking tot de betekenis van Christus.
Er wordt wel gesproken van Jezus, maar niet van Christus252. R. Speer
werkt dit verwijt uit in zijn „Re-thinking Missions Examined", dat hij als secretaris van de „Presbyterian Board of Foreign Missions" uitgeeft. Het rapport zoekt een nieuwe theologische grondslag voor de zending. W. E. Hocking en R. Jones hebben bijna eenderde gedeelte van „Re-thinking Missions"
daaraan gewijd. Maar velen vragen zich af of de zendingsgenootschappen deze filosofie van de zending en het Chnstendom kunnen aanvaar248

Ibid, ρ 10.
Cfr brief van R Speer aan J Η Oldham, d d. 29 december, 1932 (WCС ar
chives) Daarin wordt gezegd, dat het liberale „Christian Century" het eens is met het
rapport
250
Cfr brief van R Speer aan J Η Oldham, d d 20 maart, 1933 (W С С archives),
p. 1.
251
Cfr brief van R Speer aan С P. Emerson, d d 20 maart, 1933 (WC С archives),
ρ 2, cfr brief van R Speer aan J H. Oldham, d d 20 maart, 1933 (W С С. archives),
ρ 3 „As I have indicated in the letter to Dr Emerson, there seems to be a disposition
on the part of many members of the Commission and the Inquiry now to drop the
theological section, but others take a different view and the modernist groups through
out the Churches will not allow anything of the sort and the secular papers, both
here and in Asia, construe the theological position of the Report as the fundamental and
pervasive and determining feature of it"
252
Cfr ibidem, p. 2
240
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den'253. De theologische grondslag van het gehele rapport is die van het oude protestantse liberalisme, dat in Europa door een evangelische stroming
reeds is achterhaald. Nergens wordt van Christus en de H. Geest gesproken;
nergens wordt gewezen op het bovennatuurlijk karakter van de Bijbel.
'Christianity is conceived as the life and teaching of Jesus and as our thoughts
of God and life based on this life and teaching. The Report not only does
not commit itself to the position of the New Testament and of the faith of the
Church with regard to the Deity of Christ and the meaning of his death and
the great facts of the Incarnation and the Resurrection, but it makes it clear
that the Report is not based on this position'254.
Wat in „Re-thinking Missions" op een christelijk verstaan van Jezus wijst,
wordt een symbolen-taal genoemd255 die moet worden losgemaakt van de
historische christelijke leer, zegt R. Speer. De verschillen in het verstaan
van het Christendom, die volgens het rapport ook in de „Appraisal Commission" hebben bestaan, worden door hem beschouwd als verschillen in
begrippen, waaronder overeenstemming ligt. Maar R. Speer meent, dat dit
onjuist is en dat daarom niet mag worden gezegd dat de verschillende meningen elkaar niet uitsluiten. In feite sluiten ze elkaar immers niet in, want
het rapport is geschreven in de lijn van de laatste twee benaderingen van
het Christendom en niet in de eerste256.
Datgene wat „Re-thinking Missions" denkt over Christus en het Christendom kan door de Kerken onmogelijk worden aanvaard als grondslag van
de zending en van de houding ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten.
'The only truly authentic Christianity there ever was or ever will be is the
253

Cfr. R. Speer, „ „Re-thinking Missions" Examined, An Attempt at a Just Review of
the Report of the Appraisal Commission of the Laymen's Foreign Mission Inquiry",
New York, London and Edinburgh, 1933, p. 27; cfr. ibid., p. 11. Deze bijdrage in de
discussie van R. Speer is oorspronkelijk verschenen, in: The Missionary Review of the
World, (January, 1933).
W. E. Hocking schijnt in het eerste deel van het rapport de eerste drie hoofdstukken te
hebben geschreven, d.w.z.
(1) „The missions in the world today";
(2) „Christianity, other religions and non-religion";
(3) „Christianity: Its message for the Orient".
Het vierde hoofdstuk „The scope of the work of missions", is samen met R. Jones, een
vooraanstaand Quaker, geschreven. Zie hierover, T. Sittler, „Re-thinking missions", in:
N.C.C.R., 53 (1933), p. 234.
254
Ibid., p. 29.
255
Zie tekst bij voetnoot 230.
256
Zie tekst bij voetnoot 224; cfr. G. W. Sarvis, „The Principle of Sharing in Missions",
in: I.R.M., 23 (1934), p. 245. G. W. Sarvis is lid geweest van de groep, die de feitelijke
gegevens voor het rapport bij elkaar heeft gebracht. Hij is van mening, dat er in
„Re-thinking Missions" teveel nadruk wordt gelegd op datgene wat het Christendom
van de andere godsdiensten zal kunnen ontvangen.
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Christianity that is both Jesus, the historic Son of Man and Son of God,
257
and the Eternal Christ, the risen and ever-living Master and Lord' .
De Kerken baseren zich hierbij op de apostolische geloofsbelijdenis en het
Nieuwe Testament. Christus is de goddelijke verlosser, de Weg, de Waar
heid en het Leven. Het samen zoeken naar de waarheid zal niet buiten Hem
om worden gerealiseerd en de ultieme waarheid is alleen in Hem te vinden.
Volgens de visie van het rapport is de menselijke natuur in staat zichzelf
telkens te verbeteren en vooruit te gaan op weg naar het laatste doel. De
menselijke ervaring leert echter anders, meent R. Speer. Het is de overtui
ging van de christelijke Kerken, dat de mens een verlosser nodig heeft en
die kan vinden in Christus. Daarom is het Christendom niet een religie als
de andere. Het is niet een godsdienst die ontstaat en bestaat in het zoeken
van de mens naar God, maar die bestaat in de gave van God in Christus
aan de mens. In haar houding ten opzichte van de andere godsdiensten is de
zending hier altijd van uitgegaan en heeft zij zich niet gebaseerd op het ver
staan van Christus en Christendom, zoals dat in „Re-thinking Missions"
naar voren wordt gebracht. Vasthoudend aan de uniciteit van het Christen
dom heeft de zending het goede in de niet-christelijke godsdiensten aan
vaard en heeft erop voortgebouwd, zonder de verschillen uit het oog te ver
liezen en zonder een compromis aan te gaan.
Wat het bondgenootschap van alle godsdiensten tegenover het saecularisme betreft, heeft het rapport naar de mening van R. Speer zonder voldoende
onderzoek een niet diep genoeg doordacht standpunt van Jerusalem (1928)
aangenomen. Men moet niet vergeten, dat het Christendom in India te ma
ken heeft met een godsdienst die de mensen gevangen heeft gehouden.
Veel aanhangers daarvan ervaren het saecularisme als een bevrijding258. Bij
een dergelijk standpunt, ingenomen in Jerusalem en in „Re-thinking Mis
sions", is meer kritische voorzichtigheid geboden.
De „Board of Foreign Missions of the United Presbyterian Church" on
dersteunt deze kritiek van R. Speer. Zij kan de waardering van het rapport
voor de wezenlijke waarden van de ethnische godsdiensten niet overnemen,
evenmin als de daarin weergegeven visie op het Christendom.
'We repudiate any adherence to, or any sympathy with, the Report, wherein
it is a deflection from the fact that Jesus Christ is the only and eternal Son
of God, who made atonement for the sin of men by His death on the Cross,
Who rose from the dead, Who is personally alive, Who by the presence of the
Holy Spirit controls and energizes the Church in its divine mission to all
mankind, Whose infinite love will not be satisfied until it has been made
257

R. Speer, „ „Re-thinking Missions" Examined", p. 32.
Cfr. ibid., p. 4. R. Speer sluit zich hier aan bij een verklaring van J. W. Pickett,
een methodistisch zendeling in India, afgelegd op een bijeenkomst van de „Foreign
Missions Conference of North America", in 1930.
г а
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known to every creature, and Who ultimately will have rendered to Him the
loving and joyous adoration of all the world'·259.
Wanneer men de gehele kritiek, op „Re-thinking Missions" met K. S. Latourette en J. A. Mackay wil samenvatten, komt deze hier op neer dat het
rapport de opvattingen weergeeft van het Amerikaanse liberale Protestantisme van die dagen·260. J. A. Mackay verwerpt de vooronderstelling van het
rappoit, dat zijn theologie in de lijn ligt van de theologische ontwikkelingen die zich vanaf de 19e eeuw in de 20e eeuw hebben doorgezet.
'The fact is totally ignored that a revolution has broken out in the romantic
theological playground of the nineteenth century, whose spirit the Report
perpetuates'.
'.. . what we have in the chapters under discussion is the requiem of a
thought day that is dying rather than the trumpet of dawn of a day that is
coining, the sunset glow of nineteenth-century romanticism caught and
prolonged in the mirrors of Re-thinking Missions'261.
Er heeft zich inmiddels in de theologie een andere richting ontwikkeld, die
anders dan het rapport het kruis, de verzoening en de verrijzenis centraal
stelt262. Het unieke van het Christendom is met gelegen in het feit, dat het
een soort biologische continuïteit het verst en op de meest volmaakte wijze
heeft gerealiseerd. Het unieke is Jezus Christus, die van Gods wege de zondige mens verlossing aanreikt. De absolute zekerheid hiervan kan voor de
zending de enige basis zijn263.
Maar al kan men de theologie van het rapport christelijk inadequaat noemen, het neemt naar de mening van K. S. Latourette en J. A. Mackay niet
weg, dat de christelijke zending en het Christendom worden uitgedaagd zich
op hun grondslagen te gaan herbezinnen. De Amerikaanse zending is inderdaad té veel practisch en té weinig theologisch geweest264.
Het is misschien onder invloed van deze kritieken, dat de „Prudential
Committee" van de „American Board" op een vergadering van 18 januari
1933 „Re-thinking Missions" met wat meer reserve blijft ondersteunen.
De commissie wil nadrukkelijker dan het rapport uitspreken, dat zij overtuigd is van de uniciteit van de openbaring van God in Christus en dat zij
vanuit de ervaring van de christelijke beweging gelooft dat Jezus de wereld
en de mensen een noodzakelijke gave heeft aan te reiken265.
"β D Downs, „Some Reactions to „Rethinking Missions" ", in J С Q , 8 (1933), ρ
124
260
Cfr К S Latourette, „The Laymen's Foreign Missions Inquiry The Report of
its Commission of Appraisal", in· I R M., 22 (1933), ρ 158
2β1
J A Mackay, „The Theology of the Laymen's Foreign Missions Inquiry", in
I R M , 22 (1933), p. 177-178.
2 !
« Cfr К S Latourette, а с , ρ 160, cfr J A Mackay, а с , p. 178.
ыз
Cfr К A Latourette, а с , ρ 173; cfr J A. Mackay, а с , ρ 187
284
Cfr К S Latourette, а с , p. 167, cfr J A Mackay, a c , pp 175 en 188.
2 5
« Cfr ibid , loc cit , cfr Editorial, „Creative Re-thinking", in С R , 65 (1934), pp
211-212.
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d. Zendingskringen in Japan over „Re-thinking Missions": Het Christendom niet relativeren
Op 15 en 16 mei 1933 komen in Aoyama Gakuin leidinggevende pastores
uit het district Tokyo bijeen om zich op verzoek van de „General Affairs
Commission of the National Christian Council of Japan" te beraden over
„Re-thinking missions"266. Men neemt aan de bijeenkomst deel à titre personnel en niet als vertegenwoordigers van de gemeenschappen en organisaties
waarin men werkt. Na het beraad geeft men een gemeenschappelijke verklaring uit, omdat uit de discussies een algemeen overeenstemming is gebleken. Op vele punten is er instemming met het rapport van de „Appraisal
Commission". Maar dit geldt niet voor de theologische uitgangspunten
daarvan.
'We would express our doubts and desires regarding the following points:
1) Regarding the Christian Message: We recognize that as representatives
of laymen the Commissioners took the precaution of avoiding traditional and
theological terms. Nevertheless we require a clear cut absolute Christian
message to proclaim to our people and we regret that the report gives a
wrong impression in regard to this fundamental matter. Leaving theological
arguments aside we feel the need of emphasizing more clearly the Gospel
as centered in Christ and the Cross. 2) Regarding the attitude toward other
faiths. We have been reared in the midst of such great faiths as Shinto and
Buddhism. Even so we find them insufficient. As Christians we stand to the
last for the uniqueness and absoluteness of the Christian faith. Of course
it is not our task to destroy the law and the prophets but rather to fulfil
them. We therefore do not hesitate to show other faiths our goodwill.
But we desire that the false impression that Christianity is not necessary
should be eradicated'2*7.
Om deze redenen ook ligt de grondslag van de zending niet in het streven
naar eenheid onder de volkeren, maar in de verlossing van Christus waardoor de mensen naar God worden teruggebracht.
Volgens D. Downs, de „Associate General Secretary of the Japan National Christian Council", is een zeer grote meerderheid van de Japanse leiders dezelfde mening toegedaan en moet „Re-thinking Missions" worden
herdacht288. Zij ondervinden voor hun standpunt de steun van de meerder2«e [ ) e grote meerderheid van de deelnemers aan deze bijeenkomst bestaat uit Japanners, waaronder H. Kozaki, Kajinosuke Ibuka, Akira Ebisawa, Teiso Kawai, Terukai
Takahashi. Van de buitenlanders zijn ondermeer A. K. Reischauer, W. Axling en D.
Downs aanwezig. Ongeveer 40 pastores hebben aan het beraad deelgenomen.
267
„Japanese Opinion on „Re-thinking Missions" ", in. Guardian (July, 27, 1933), p.
354. Onder deze verklaring staan op p. 355 de namen van hen die haar hebben onderlekend. Kagawa drukt zich op andere wijze in dezelfde geest uit. Het rapport is naar
zijn mening liberalistisch en voorstander van een zending zonder het kruis (cfr. W.
Visser 't Hooft, „Rethinking Missions" (Book review), in: S.W., 26 (1933), pp. 270-271.
2M
Cfr. D. Dwons, „Some Reactions to „Rethinking Missions" ", in: J.C.Q., 8 (1933), p.
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heid van de zendelingen in Japan. Ook veel methodistische zendelingen zullen het daarmee eens zijn, ondanks het feit dat de „Methodist Board" in
Amerika het rapport heeft onderschreven. Een verslag van dertien zendelingen uit Tokyo en Yokohama bevestigt deze opmerkingen van D. Downs,
door met name kritiek te leveren op het feit dat de „Appraisal Commission"
de fundamentele verschillen tussen het Christendom en de andere godsdiensten onvoldoende heeft erkend269.
Een van die zendelingen, die met de Japanse christelijke leiders kritiek
heeft op het rapport, is A. K. Reischauer. Hij beperkt zich tot datgene, wat
het rapport zegt met betrekking tot de niet-christelijke godsdiensten. De
commissie heeft gelijk, wanneer zij zegt dat een verandering in theologische
opvattingen onmiddellijk terugslag heeft op het verstaan van de zending en
de andere godsdiensten. De beschrijving van de wijzigingen die hebben
plaatsgevonden is goed volgens A. K. Reischauer, ook al bestaat er in sommige kringen de tendens naar de vroegere benadering terug te keren270. De
verschillende opvattingen in de commissie zelf behoeven elkaar inderdaad
niet uit te sluiten, maar het blijft belangrijk waarop het accent wordt gelegd.
Het is duidelijk dat het rapport minder nadruk legt op de bijzondere en
unieke openbaring van God, dan op het universele streven van de mens
naar een goed leven en naar God. Het ultieme en de uniciteit van de christelijke boodschap krijgen een geringer accent dan de vervulling die zij
brengt aan datgene wat tot op zekere hoogte in de andere godsdiensten
reeds aanwezig is, meent A. K. Reischauer. Beide benaderingen van het
probleem sluiten een gevaar in zich. De een kan teveel nadruk leggen op de
uniciteit van het Christendom en loopt het gevaar de andere godsdiensten
onvoldoende te waarderen en hun godsdienstige waarden onvoldoende te
erkennen. De ander zal het streven van de mens naar God zo hoog schatten,
dat de eigenheid van het Christendom verloren dreigt te gaan. Het is voor
A. K. Reischauer de vraag of het rapport dit laatste gevaar heeft kunnen vermijden.
A. K. Reischauer aanvaardt met het rapport, dat er in de andere godsdiensten een zoeken naar God is. Maar hij staat kritisch tegenover de daarin gegeven opvatting, dat ieder mens een godsdienstige intuïtie heeft en dat
de God hierin de ware God is, omdat hiermee op zich nog niets over het
karakter van die intuïtie en dat Godsbeeld is gezegd. Eveneens wil hij
aanvaarden, dat er in bepaalde leringen meer of minder gemeenschappelijkheid tussen de godsdiensten is gelegen. Maar ook hier heeft hij weer kritiek
123; cfr. „Kagawa over „Rethinking missions", in: Mededeelingen, 78 (1934), p.
51-54.
2β
» Cfr. ibid., p. 125. Volgens D. Downs (p. 127) is op 27 februari 1933 in Osaka een
speciale zitting gehouden van de „Missionary Association of Central Japan" over „Re
thinking Missions", waarvan de resultaten hier niet bekend zijn.
270
Cfr. A. K. Reischauer, „Missions and non-Christian Religions in „Re-thinking
Missions" ", in: J.C.Q., 8 (1933), p. 114.
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en zegt, dat er tevens diepgaande verschillen bestaan tussen het Christendom
en de niet-christelijke religies. Schijnbare overeenkomsten hebben vaak veel
minder betekenis dan men denkt271. Het is juist te zeggen, dat hetgeen waar
is van nature tot de menselijke geest behoort. Daarmee is echter nog niet
aangegeven wat waar is. Met R. Speer is A. K. Reischauer het eens, dat het
saecularisme soms meer als een bondgenoot van het Christendom kan worden
beschouwd dan de andere godsdiensten.
Tenslotte wordt de gedachte, dat alle godsdiensten in een co-existentie
elkaar moeten helpen in de groei naar het laatste doel, naar eenheid in de
meest volmaakte godsdienstige waarheid door A. K. Reischauer bekritiseerd. Het is waar dat de religies elkaar kunnen helpen, elkaar beïnvloeden
door godsdienstige ervaringen te delen en dat het Christendom nog op weg
is naar wat nog niet is bereikt. Het rapport zal daarbij zeker niet willen streven naar een godsdienstige hutspot, maar zijn uitdrukkingen geven velen
aanleiding bevreesd te zijn voor een syncretistische tendens daarin.
'Thus we read, 'as Christianity shares this faith with men of all faiths, they
become changed into the same substance. The names which now seperate
them loose their divisive meanings'. This is plain enough for it simply means
that these religions become essentially Christian in all but name. But then
the statement adds, 'and there need to be no less of the historic thread of
devotion which unites each to its own origins and inspirations' ' 272 .
Men moet zich echter afvragen hoe beide uitspraken kunnen samengaan.
Wanneer de godsdiensten in wezen christelijk worden, is niet goed te begrijpen hoe zij een ongebroken relatie met hun historische oorsprong en traditie kunnen behouden. Dergelijke opvattingen zijn op zijn minst verwarrend.
A. K. Reischauer is van mening, dat het theologisch accent wat „Re-thinking Missions" legt, in zijn tijd minder nodig is als het dat twintig of dertig
jaar daarvoor is geweest. In plaats van een hogere eerbied voor de nietchristelijke godsdienstige waarden, hebben de christenen veeleer duidelijkheid over het wezen van het Christendom zelf en zijn betekenis in de huidige wereld nodig273.
Hiermee geeft A. K. Reischauer een afgewogen kritiek op „Re-thinking
Missions", waarin hij de waardering van de andere godsdiensten wil aanvaarden, maar het niet eens is met de wijze waarop deze houding eenzijdig
wordt benadrukt.
Een positieve aanvaarding van het rapport daarentegen is gekomen van
de leden van de „Japan Mission of the American Board". Zij beschouwen
het als een mijlpaal in de geschiedenis van de protestantse zending en noe-

" ' Cfr. ibid., p. 117.
"г Ibid., p. 121.
"s Cfr. ibid., p. 122.
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men de daarin naar voren gebrachte uiteenzetting over de uniciteit van het
Christendom een uitdaging en een inspiratie274.
e „Re-thinking Missions" in China: Christendom van het rapport onevangelisch
Men vraagt zich in China af ten koste van hoeveel de leden van de „Appraisal Commission", waarin toch duidelijk verschillen van mening over het
Christendom en de zending hebben bestaan275, zich in eensgezindheid achter het rapport hebben kunnen stellen. D. W. Lyon, zendeling in China,
werpt deze vraag op en voegt er zelf als antwoord aan toe dat de unanimiteit met berust op een compromis. De commissie heeft positief gekozen
voor het voortbestaan van de zending. Zij geeft een „philosophy of missions", die objectief en constructief is 27e .
Een iets breder inzicht in de reacties in China krijgt men uit een enquête,
die door een zendingsorganisatie in China onder haar leden is gehouden.
De deelnemers aan het onderzoek antwoorden allen bevestigend op de
vraag of de „Appraisal Commission" hun eigen motivering van de zending
ondersteunt en of zij de houding van de commissie ten opzichte van de nietchnstelijke godsdiensten kunnen aanvaarden. Dat doen zij ook op de vraag
of de uniciteit van het Christendom, zoals in het rapport gegeven, hun voldoening kan wegdragen277.
„The Chosen Mission of the Northern Presbyterian Church (U.S.A.)"
toont zich echter zeer teleurgesteld over „Re-thinking Missions". Men is
daar van mening, dat de theologische grondslag van het rapport weinig gemeenschappelijks heeft met het evangelisch Christendom en met het geloof
dat het tot de zending heeft gebracht. Zij vindt het zeer opvallend, dat de
Bijbel en de H. Geest in het rapport niet ter sprake komen, dat er nauwelijks wordt gewezen op gebed en zonde en dat Jezus Christus nergens de
Heer wordt genoemd. Verder zegt men het niet eens te zijn met de opvatting dat het doel van de zending hierin bestaat met de andere volkeren een
ware kennis en liefde van God te zoeken en dat de godsdiensten elkaar
moeten helpen de eenheid in de meest volmaakte waarheid te vinden. Men
274

Cfr D Downs, а с , ρ 125
Cfr. tekst bij voetnoot 224
Cfr D W Lyon, „American Laymen and Missions in China", in· C R , 63 (1932),
ρ 733-736, passim In dit artikel worden de belangrijkste punten uit „Re-thinking Mis
sions" bijeen gezet zonder dat veel commentaar wordt gegeven Cfr Editorial, in
С R , 63 (1932) pp 725-726
277
Cfr „Some Re-thinking", in- C R , 65 (1934), pp 197-199. De naam van de zen
dingsorganisatie wordt niet genoemd Er zijn 30 antwoorden binnen gekomen, waaron
der 17 van vrouwen en 13 van mannen, die allen een gemiddelde diensttijd van 18 jaar
in China hebben
Een dergelijke positieve waardering van „Re-thinking Missions", kan men ook vinden
bij Ρ С Hsu, „Christianity and Other Faiths in China", in· S W, 27 (1934), pp
344-348
875
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verwerpt dit omdat men de Heer Jezus Christus wil verkondigen als de volmaakte openbaring van de liefde van God en van Diens verhouding tot de
mens.
'We would reaffirm our profound belief in the Supernatural character of
the Gospel, both as to its origin and in its results in the lives and eternal
destinies of man, and that 'there is none other name given under heaven
among men whereby we must be saved'. It is, therefore our responsibility to
preach 'Christ and Him crucified' both with our lips and with our lives,
din season and out of season . . .' ' 278 .
Welke aanbevelingen men ook doet voor de praktijk van de zending, het
blijft van primair belang, dat de zendeling een persoonlijke kennis en ervaring moet hebben van de bovennatuurlijke persoon en het werk van de Heer
Jezus Christus. Tegelijkertijd zal hij steeds bereid moeten zijn onder de leiding van de H. Geest te werken279.
ƒ. India, Birma en Ceylon over het rapport: Jezus Christus niet centraal
gesteld
Het rapport van de „Appraisal Commission" heeft in deze landen sterk de
aandacht getrokken. Zoals in de Amerikaanse zendingskringen blijken ook
hier verschillende meningen over de betekenis van het rapport te bestaan.
De discussie concentreert zich met name op de theologische uitgangspunten
van de commissie.
„Re-thinking Missions" steunt naar men hier meent op een waardering
van het Christendom, die uitgaat van een godsdiensthistorisch, algemeen
menselijk standpunt. Daarmee wordt het Christendom een deel van de totale godsdienstigheid, waaraan de stichter bijzondere eigenschappen heeft gegeven. A. Streckeisen, een Duits zendeling in India, ziet hierin een hernieuwd opleven van een reeds lang overwonnen „Aufklärungsreligion" op
Amerikaanse bodem.
„Es ist nur konsequent, wenn dann jede historische Religion als Spezialfall
der allgemeinen Religion, dem Drang der Seele nach Gott aufgefasst wird.
Die richtige Arbeitsmethode ist demgemäss, dass diese in jedem Menschen
befindliche Urreligion allen Verzerrungen und Verkümmerungen gegenüber
gestärkt wird, so dass sie sich durch die gegenseitigen Beeinflussungen der
historischen Religionsformen zur höchsten Kenntnis Gottes und zur höchsten
Liebe zu ihm entwickeln kann. Wenn dies nicht eine anerkennenswerte
Erklärung von Synkretismus ist, dann kenne ich das Wort noch nicht"280.
Als een rode draad loopt door het gehele rapport de gedachte aan de relativiteit van elke godsdienst. Er wordt daarin, meent A. Streckeisen, niet ge279
„Re-thinking Missions", Action Taken by the Chosen Mission of the Northern
Presbyterian Church (U.S.A.) in March 1933", in: CR., 64 (1933), p. 753.
278
Cfr. ibid., p. 754.
280
A. Streckeisen, „Amerikanische Missionskritik, Gedanken zum „Laymen's Report" ", in: E.M.M., 77 (1933), pp. 262-263.
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kozen tussen een óf - óf, maar voor een continue ontwikkeling en opvoeding naar de hoogste waarheid.
Een dergelijk uitgangspunt is voor hem onaanvaardbaar. Het is niet juist
om bij de eigenheid van het Christendom niet te spreken over de Verrijzenis
en Pinksteren. De zending moet de daarin uitgedrukte vergeving van de
zonden prediken, zonder welke niemand God kan zien of met Hem in gemeenschap kan treden. In de verkondiging van het in Christus ontvangen
heil ligt het wezen van het Christendom en de grondslag van de zending.
Het motief van de zending is daarom niet gelegen in het met de nietchristelijke godsdiensten gemeenschappelijk zoeken naar de meest volmaakte waarheid, naar een ware kennis van en liefde voor God 281 , maar is
gelegen in de hoop dat het Christendom, waarin het beste van de andere
godsdiensten zal worden vervuld, over de hele wereld zal worden aanvaard,
zoals ook S. Sitther zal zeggen.
Deze laatste zal daaraan nog toevoegen dat de zending trouw moet blijven aan de Heer Jezus Christus, wiens Godheid in „Re-thinking Missions"
niet uitdrukkelijk in geloof is aanvaard 282 .
Het ontbreken van Jezus Christus, als de kern van het Christendom en de
grondslag van de zending, wordt bijzonder fel door J. Winslow, van de
„Christ Seva Sangha" in Poona, bekritiseerd. Hij heeft de indruk, dat het
rapport Christus, als de Zoon van God, niet wezenlijk acht voor de christelijke boodschap. Het vermijdt de traditie over Hem te volgen.
'The Death of Christ, if we are to trust these chapters of the Report, has no
redemptive significance. For all that it matters to the world He need never
have risen from the grave on the third day. And the gift of Spirit at Pentecost
and subsequently to those who became believers can be left on one side' 283 .
Toch is de zending, volgens J. Winslow, vanaf het eerste begin van het
Christendom gebaseerd geweest op de dood en de verrijzenis van Christus
en de kracht van de H. Geest. De menselijke kant van de zending neemt in
г"1 Cfr A Streckeisen, ах , pp 262 en 259
2SÍ!
Cfr Τ Sitther, „Re-thinking Missions", in· N С С R , 53 (1933), ρ 244 Op ρ 237
geeft Τ Sitther aan, waarop volgens hem de zending teruggaat „For ourselves we pre
fer to put it thus The Christian message is so full of joy that it is bound to be explo
sive The shepherd who has found the lost sheep must needs call together his friends
and neighbours saying unto them „Rejoice with me" If Christ is the Pearl of Great
Price it is worthwile not only to sell all and get Him we must also see that others are
given an opportunity to enjoy the unsearchable of Christ".
2I
" J Winslow, „Rethinking Missions", in C S S R . , (1933), p. 151 Op ρ 150 noemt
hij de theologie van het rapport een wegstervende echo van het oude Victoriaanse Ro
manticisme „But most important of all it appears serenely oblivious of the great
flood-tide of revolutionary thinking associated with the names of Karl Barth and
Brunner, which since the war has swept away many of the old landmarks of protes
tant Liberalism, and equally unaware of the flood-tide of revolutionary living which
through the Oxford Group Movement is changing the face of contemporary Christian
ity to no inconsiderable degree".
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het rapport een dergelijke centrale plaats in, dat het op dit punt moet worden bekritiseerd. „Re-thinking Missions" beschouwt het Christendom als
een wereldcultuur, waarbij wordt vergeten, dat het in de zending gaat om de
verkondiging van het Evangelie van het Woord van God, in welk Evangelie
de zending tevens haar grondslag vindt, volgens V. Chakkarai. Wanneer
God in Christus niet centraal staat in de zending, heeft zij alszodanig verder
geen zin meer, naar hij meent.
'It is the supreme folly of man to think that he can bring God down by our
world-culture, science, and philantropic activities; these have taken the place
of magic practised. In this part of my criticism, let me say that it does not
matter whether it is a missionary of the old type or the desired new type,
'fully equiped'. Both arc futile in the extreme, unless they can make man
realise the infinite pathos of his contradictions, his sins, a word that we
are all afraid of using; and his miseries, and lead him to the brink of despair
— the place God can meet man'284.
V. Chakkarai is ervan overtuigd, dat God en Gods openbaring niet aan de
mens worden gebracht door een wereldcultuur. Alleen Hijzelf kan van
Zichzelf spreken en dat heeft Hij in Christus gedaan zonder Wie een wereldcultuur de mens niet kan verrijken. Zonder Hem is het Christendom een
godsdienstig systeem van het Westen, dat V. Chakkarai niet zal willen aanvaarden in plaats van het Hindoeïsme, want dan is er tussen beide niet zoveel verschil. Het rapport van de „Appraisal Commission" ziet het Christendom op zijn best als een menselijk getuigenis van de openbaring van
God in Christus, waarin precies ook de uniciteit en superioriteit van het
Christendom is gelegen. Maar juist dit laatste is gezien het menselijk uitgangspunt van de commissie onaanvaardbaar, want daarin wordt gedaan
alsof het Westers verstaan van Christus identiek is met Jezus Christus, die
echter Absoluut en Oneindig is en die Zelf alleen het wezen van het Christendom uitmaakt. Daarom kan V. Chakkarai zeggen:
'But if Jesus Christ as the Revealer and Redeemer of God is to be real to
me, He will make Himself so to me. And so all the elements of the religious
consciousness, whether Western or Eastern, are alike welcome to me, though
I prefer naturally the latter as an Indian. But the further question arises to
which an answer is imperative. How do you make Jesus Christ real to men?
I can only answer — that is a secret only known to Jesus Christ, and I cannot
pretend that I have a tabulated answer to it'285.
Al kan dan niet direct een antwoord worden gegeven op de vraag hoe Jezus
Christus een werkelijkheid voor de mens wordt in elk geval zal de werkelijkheid van het kruis naar de mening van V. Chakkarai daarbij centraal
moeten staan. Het is het oordeel van God over het menselijk leven. Zonder
2fi4

V. Chakkarai, „Re-thinking Missions", in: Guardian (March, 30, 1933), p. 140
Mei zendelingen van het oude type worden de zendelingen bedoeld, die het geestelijk
streven van India geheel en al hebben veroordeeld.
285
V. Chakkarai, „Rethinking Missions", in: Guardian (April, 6, 1933), p. 161.
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het kruis kan de zending niet spreken over het Woord van God, over ver
zoening en verlossing. Zonder deze openbaring van God in Christus heeft
een wereldcultuur, het „Social Gospel" en het samen optrekken tegen het
saecularisme volgens V. Chakkarai geen zin.
Andere kritieken op het eerste deel van het rapport zullen de tekorten
met betrekking tot de visie op het Christendom en de met-christelijke gods
diensten niet willen ontkennen, maar reageren over het geheel genomen
286
meer positief . Er steekt waarheid in de opmerking, dat het rapport unitaristisch en humanistisch denkt en onvoldoende recht doet aan de onder
scheidenheid van het Christendom. Maar men moet volgens een groep zen
delingen en Indiase christenen, die in Lucknow bijeen is gekomen om „Re
thinking Missions" te bestuderen, niet menen dat purisme in de theologie
een oplossing is. Het gaat er om het Christendom te her-interpreteren in re
latie tot de veranderde omstandigheden en daarin is het rapport volgens
enkele leden van de groep geslaagd. Het stelt het Christendom in staat
dienstbaar te zijn in een nieuwe tijd en het moet als zodanig worden aan
vaard. Temeer kan men positief staan tegenover de poging van de „Apprais
al Commission", wanneer men kan aanvaarden, dat het goed kan zijn dat
de christelijke leer over de Drievuldigheid, de persoon van Christus en de
Incarnatie, op de manier waarop zij tot nu toe is overgedragen, met het
287
laatste woord is in het verstaan van het Christendom . De kritiek op het
rapport is overwegend positief, uitgezonderd wat zijn visie op het Chris
tendom betreft.
'It was felt by several in the group that the uniqueness of Christianity pre
sented in section I was not unique enough. Doubt was expressed regarding
the accuracy of the statement: 'It would be difficult to point out any one
general principle which could surely be found nowhere else' (Page 49) The
Cross of Christ, the Resurrection, the Pentecost, the emphasis on Personality,
and the social emphasis, it was said are some of the prominent teachings of
2

*· Cfr E С Dewick, „Evangelizing and Proselytizing in Modern India", in E W.R ,
3 (1937), ρ 341 HIJ meent dat een behoorlijk aantal zendelingen ¡n India, niet de
meerderheid, het rapport positief heeft ontvangen Met name geldt dat voor dat stuk
waar de commissie „lays down a definition of missionary work, as co-operation with
other religions in „a common search for truth" (pag 47), which clearly does not involve (and perhaps docs not even permit) any universal demand for change of community on the part of converts to Christianity" (p 341).
2 7
* Cfr E Asirvatham, „Lucknow Group on „Re-thinking Missions" ", in Guardian,
(lune, 29, 1933), ρ 304. Hier wordt over de bijeenkomst ge7egd, dat ZIJ is bijeengeko
men op voorstel van bisschop J. Ρ Chitambar Het is een representatieve groep Het
artikel van E Asirvatham is gebaseerd op de bevindingen van de groep en „the work
of several in the group has entered into it" Dit artikel is ook elders afgedrukt Zie, E.
Asirvatham, „The Appraisal of „Re-thinking Missions" ", in- N C.C R , 53 (1933), pp.
355-363
Eenzelfde benadering van de theologische terminologie van het rapport is te vinden
bij, L Ρ Larsen, „The Laymen's Report", in· N C C R , (1933), op pp 403-404 Zie
hierover ook, W S Deming, „Missionaries and „Rethinking Missions" ", in- Guardian,
(March 9, 1933), p. 112.
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Christianity which we do not find in other religions. It was asked when
Christianity is not unique why then preach it?'288.
De groep formuleert als haar eigen overtuiging, dat de christelijke boodschap aan het Oosten en de motivering voor de zending hierin is gelegen,
dat zij Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven, aan de wereld bekend
wil maken en de volkeren wil bevrijden van afgoderij en tradities zonder betekenis28».
Op een in dit verband originele wijze probeert N. Macnicol in een discussie met „Re-thinking Missions" een antwoord te formuleren op de vraag of
het Christendom wezenlijk een onder de vele vormen van godsdienstige ervaringen is of een goddelijke openbaring. De eerste opvatting vindt men terug in het „Laymen's Report", de tweede wordt met name door de Barthiaanse theologie verdedigd. N. Macnicol vindt de tegenstelling tussen beide
standpunten niet zo onverzoenlijk als ze wel schijnt te zijn290. Daarom ook
wil hij het rapport in zijn benadering van het probleem van de verhouding
tussen het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten wel aanvaarden,
wanneer het op de volgende wijze kan worden verstaan, wat wegens de ambiguïteit van het rapport niet geheel duidelijk is.
N. Macnicol vraagt zich af of er niet de mogelijkheid bestaat de verhouding van Christendom en andere godsdiensten te duiden met het begrip „interreligionism". Het begrip leeft in die tijd sterk in India en men bedoelt er
mee te zeggen, dat de waarheid geen duidelijke contouren kent en op verschillende wijzen kan worden benaderd. Een beslissende keuze tussen de
ene of de andere weg naar de waarheid is onmogelijk. „Interreligionism"
tussen het Christendom en de andere godsdiensten loopt steeds op de rand
van de afgrond van het syncretisme en eclecticisme, maar
'There can be no aim more worthy to be set before us as Christians than
of entering as fully as possible into fellowehip with those who are 'God's
individuals', those who with sincere hearts, are like ourselves, seeking to
find God and to find Him out unto perfection'291.
Zonder de scherp afwijzende houding van K. Barth ten opzichte van een
289

E. Asirvatham, „Lucknow group on „Re-thinking Missions" ", in: Guardian (July 6,
1933), p. 316.
Wat deze kritiek betreft wordt de groep ondersteund door, H. A. Popley, in: „Rethinking Missions", in: Guardian, (May, 11, 1933), p. 223. Daar zegt hij, dat hij het
niet eens is met de leden van de „Appraisal Commission" „in their idea of the uniqueness of Christianity as consisting in a uniqueness of selection of various truths. To me
the essential uniqueness of Christianity has always been in the life and experience of
Jesus Christ and the longer I have been in India the more I have felt this. It is not in
its doctrines or ceremonies or even in its way of life that it is unique but in the personality of its Pioneer and Creator and in the revelation that he made through that personality".
289
Cfr. ibid., loc. cit.
290
Cfr. N. Macnicol, „Interreligionism in India", in: H.F. (1933), p. 508.
291
N. Macnicol, a.c, p. 14.
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dergelijke benadering te aanvaarden, is N. Macnicol evenmin als hij bereid
verraad te plegen aan de goddelijke openbaring in Jezus Christus.
'But at the same time if Christianity is the divine answer to human needs,
the divine response to longings divinely created in men's hearts, then there
will be much that is akin to this message of a truth laid up in heaven in the
dream and hopes of our 'earthly time and comrades' ' 292 .
Er moeten in de andere godsdiensten elementen aanwezig zijn, die tot de
openbaring van de Geest van God behoren. Wanneer christenen en nietchristenen elkaar op basis hiervan ontmoeten in de hoop, dat God daarin
zal doorbreken opdat beiden Hem kennen, dan is dat een christelijk te verantwoorden ,interreligionism". Het gevaar is groot te vergeten, dat het
Christendom in Christus de hoogste en allernoodzakelijkste openbaring
heeft ontvangen, maar het mag de christenen er niet van weerhouden een
brug te slaan naar het hart van de niet-christenen. Dit is een opgave voor
christenen, zowel vanuit hun geloof dat God in genade door een goddelijke
openbaring tot hen is gekomen, alsook vanuit het geloof dat God de mens
ten diepste toe vasthoudt omdat de mens aan Hem verwant is293.
N. Macnicol acht het niet onwaarschijnlijk, dat „Re-thinking Missions"
in deze lijn heeft willen denken. Maar wanneer dat werkelijk zo is, dan
dient haar standpuntbepaling toch van veel ambiguïteit te worden verlost.
Ondanks deze kritiek moet het rapport ernstig worden bestudeerd. De
wijze waarop het zich uitdrukt is wel niet geheel adequaat, meent H. A. Popley, maar het is daarom niet minder waardevol. Ook niet, wanneer het de
traditionele theologische terminologie, waarin Jerusalem (1928) zich heeft
uitgedrukt, bewust niet wil gebruiken en zoveel nadruk legt op de menselijke kant van de zending, dat Gods kant totaal schijnt te worden vergeten. H.
A. Popley zal voor zichzelf primair het accent leggen op Gods werkzaamheid in de zending294.
Wat het standpunt van het rapport met betrekking tot de niet-christelijke
godsdiensten betreft, is hij van mening, dat daarin de ontwikkeling die zich
vanaf Edinburgh (1910) over J. N. Farquhar heen tot in Jerusalem (1928)
heeft doorgezet, verder wordt doorgetrokken. Het idee van samenwerking
met en sympathie voor de andere godsdiensten zal door het moderne christelijke denken in het Westen worden aanvaard. De gedachte aan het met elkaar delen van ieders godsdienstig leven is volledig in overeenstemming met
de houding van Christus en het Nieuwe Testament. In de incarnatie ligt immers uitgedrukt dat God ons leven heeft willen delen. Maar er zullen veel
zendelingen zijn voor wie dit onaanvaardbaar is, zoals het niet zal worden
aangenomen door de Barthiaanse beweging in Duitsland en de fundamentalistische beweging in Amerika295.
21,2
283
294
2β5

Ibid., p. 14.
Cfr. ibid., p. 516.
Cfr. H. A. Popley, „Re-thinking Missions", in: Guardian, (May 4, 1933), p. 211.
Cfr. H. A. Popley, „Re-thinking Missions", in: Guardian, (May 11, 1933), p. 222.
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D. CHRISTENEN IN AZIË OVER DE ANDERE GODSDIENSTEN

Reeds eerder in dit hoofdstuk is erop gewezen, dat de dialectische theologie
ook in de zendingsgebieden is bestudeerd in de periode tussen de zendingsconferentie van Jeruzalem en Tambaram. Bij enkele Aziatische christenen
is de invloed van deze theologie duidelijk aanwijsbaar.
I. De theologie der godsdiensten in Japan: Geringe bijdrage in de internationale discussie
In de periode tussen de zendingsconferenties van Jerusalem (1928) en Tambaram (1938) heeft het theologisch vraagstuk van de verhouding tussen het
Christendom en de met-christelijke godsdiensten nauwelijks de directe aandacht gehad van Japanse theologen. De andere godsdiensten zijn voor hen
geen dringend probleem geweest. Misschien zijn zij te druk geweest met de
sociale problematiek van hun land (Kagawa Toyohiko) of met de opkomst
van de dialectische theologie, vooral die van K. Barth (Kan Enkichi en
Kumano Yoshitaka).
Het is hier dus met mogelijk diep in te gaan op de Japanse theologie der
godsdiensten vóór Tambaram, omdat dit aan de periferie van de theologische belangstelling heeft gelegen. Wel is het interessant te refereren aan enige aspecten van de theologie van enkele dominerende Japanse theologen,
die zijdelings het probleem van de andere godsdiensten kunnen raken.
Op de vergadering van de „National Christian Council of Japan" van
1936 verklaart Ebina Danjô:
'Let us hold the national position in regard to shrines, but not the religious.
Let us not fight over the religious side. Do not refuse to go to the shrines.
Confucianism has become Christian. Let us consider State Shinto as the Old
Testament and gather it up into the New. Let us put the shrines into Christianity'299.
Deze creatieve benadering van Japanse godsdienstigheid kan worden teruggevoerd op het shmtoïstische, maar ook op het boeddhistische karakter van
de Godsopvatting van Ebina. Volgens hem bezit de mens in zekere mate
Gods natuur en substantie. De mens is als zodanig op zoek gegaan naar
God. De zonde wordt door God gebruikt om de mens op te voeden en te
Een eerste aanwijzing voor het feit, dat men in India uitvoerige discussies over het
rapport heeft voorzien, vindt men, in „American Laymen's Inquiry Commission", in
Guardian, (November 3, 1932), pp 469-470 (passim) Het is een overgenomen „editorial" uit de „Madras Mail" van 29 oktober 1932 Daarna verschijnen in de november en
december nummers van de Guardian samenvattingen van het rapport. Zie Guardian,
(November 10, 1932), pp 475-476, Guardian (November 17, 1932), pp. 488-490, Guardian (December 8, 1932), pp 526-527 Ook in andere nummers zijn nog gedeelten van
het rapport weergegeven Zij zijn echter niet geraadpleegd kunnen worden
296
Aangehaald uit E Piryns, „Japan en het Christendom· naar de overstijging van
een dilemma", Deel II, p. 136.

250

verlossen. Jezus Christus, die in een ethische relatie tot de Vader staat en
God aan de mens en de mens aan God heeft geopenbaard, heeft het zoeken van de mens naar God aangevuld of voltooid. In deze zin is Christus
voor de verhouding tussen God en mens van fundamentele betekenis, ook
voor de andere godsdiensten in Japan 297 . Tegen de achtergrond hiervan
kan men zeggen, dat de positieve houding van Ebina in deze periode primair kan worden toegeschreven aan diens gelovige ervaring van Gods immanentie298.
Het is niet gemakkelijk na te gaan wat Kagawa Toyohiko in deze tijd
over de andere godsdiensten heeft gezegd. Zijn theologische grondgedachten liggen verankerd in de reformatorische traditie. Voor hem is Jezus
Christus de incarnatie van God, die zich als Vader met de mens wil verzoenen. Dat gebeurt in de unieke openbaring van God in Jezus Christus en in
diens verzoenend lijden. Alleen door Christus kan de mens de liefde van
God leren kennen. Door de dood op het kruis alleen kan de opstandige
mens naar God terugkeren. Men mag hieruit niet de conclusie trekken, dat
Kagawa de mening is toegedaan, dat er buiten Jezus geen enkele oriëntatie
op God bestaat. Volgens hem bezit ieder mens een zaad van een bewustzijn dat op God is gericht. Potentieel ligt in de mens de gerichtheid op God
ingeboren, maar deze komt pas volledig tot leven in het volle bewustzijn
van God in Christus. De verlossende liefde van de Zoon van God wil de
mensheid in dit volle bewustzijn laten delen299. Kagawa houdt zich hier
niet uitdrukkelijk bezig met de niet-christelijke godsdiensten. Maar zijdelings liggen in deze gedachten ook enkele grondgedachten voor een theologie der godsdiensten.
Hetzelfde kan van Takakura Tokutarô worden gezegd. Slechts zijdelings
ontvangt men aanwijzigingen, die kunnen laten zien hoe Takakura over de
Japanse godsdiensten denkt. Voor hem is God de transcendente schepper,
die echter in de geschiedenis werkzaam is om haar te oordelen en te verlossen.
'He considered that God as Lord of history working in history through his
providential grace conserves meaning in history in relation to his own ultimate purpose' 300 .
297

Cfr. Ebina Danjô, „The Distinctive Message of Christianity for the Present Situation", in: J.C.Q., 16 (1931), p. 281; cfr. Takeshi Muto; „The Christian Meesage in Relation to Japanese Thought Back-Grounds", in: J.C.Q., 6 (1931), pp. 312-314.
298
Cfr. С H. Germany, „Protestant Theologies in Modern Japan", pp. 23-27; cfr. E.
Piryns, o.e., pp. 134-136. De hier gegeven theologische gedachten over God en mens,
en de betekenis van de zonde en Jezus Christus zijn ontleend aan een opstel van
Ebina, „Sammi Ittai по Kyögi to Yo ga Shiikyöteki" („The Dogma of the Trinity and
My Religious Consciousness"). Het is opgenomen in: Tsunekichi Watase, „Ebina
Danjô Sensei", Tokyo, 1938, pp. 259-267.
299
Cfr. С H. Germany, o.e., pp. 34-36; cfr. E. Piryns, o.e., pp. 136-138. De weerge
geven kerngedachten van Kagawa zijn ontleend aan deze twee werken van hem:
(a) „The Religion of Jesus", Philadelphia, 1931;
(b) „New Life Through God", New York, 1931.
»ю С. H. Germany, o.e., p. 102.
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De komst van Christus maakt de aan Hem voorafgaande geschiedenis niet
zinloos, maar voltooid en volmaakt haar. Wat dit betekent wordt duidelijk,
wanneer Takahura zegt, dat de christenen de Japanse cultuur moeten zuive
ren en moeten opbouwen op de grondslag van het kruis en het Evangelie.
Want de schepping heeft gezondigd en moet in Jezus door de Schepper wor
den verlost. Men kan hieruit de conclusie trekken, dat Takakura de Japanse
301
godsdienst niet zonder meer positief kan waarderen .
Voordat Kan Enkichi sterk onder de invloed van de dialectische theolo
gie van K. Barth is gekomen, heeft hij vooral waarde gehecht aan hel imma
nente karakter van God Met Nakajima is Kan de gelovige overtuiging toe
gedaan, dat God als een scheppende en leven gevende kracht in de mens en
in de wereld aanwezig is. Gods immanentie is zeer sterk overwegend in deze
302
theologie .
Maar nadat door Otsuka, Uwoki en Takakura de werken van E. Brunner
en K. Barth bekend zijn geworden en met name na 1931 vertalingen daar
van in Japan zijn gepubliceerd, wordt Kan aangetrokken door de theologie
van K. Barth. De theologische strijd tussen E. Brunner en K. Barth, uitge
vochten in „Natur und Gnade" en „Nein" heeft met name op Kan en ook
303
op Kumano Yoshitaka en anderen invloed gehad .
Over het algemeen lopen Kan en Kumano in hun dialectische theologie
niet uiteen, met dien verstande dat de eerste meer dan andere Japanse theo
logen heeft geprobeerd de verschillen tussen E. Brunner en K. Barth te ver
helderen 3 0 4 . Volgens hen is de grondslag van het geloof gelegen in een
daad van God, openbaar geworden in het Woord van God, Jezus Christus.
In Hem kan de mens tot het bewustzijn komen dat zijn natuur zondig is, en
zal sterven. De mens zal alleen in eeuwigheid leven, wanneer hij door de
Verlosser en Middelaar de vergeving van Gods kant wil aannemen 305 . Ook
1(11

Cfr E Piryns, o c , pp 141-142, cfr С H Germany, о с, pp 115-116 Deze theo
logische opvattingen zijn ontleend aan, Takakura Tokuratô, „Takakura Zenshu", IV
en V, Tokyo, 1936 Verschillende van de opstellen, die in deze collectie bij elkaar zijn
gebracht, dateren van vóór 1928, maar zijn pas daarna gepubliceerd Daarom zijn ze
hier besproken
302
Cfr С H Germany, о с , pp 65-68 Deze gedachten zijn ontleend aan,
(a) Kan Enkichi, „Kinsutokyöno Tenko to Sono Genri" („The Changing Direction of
Christianity and Its Fundamental Principles"), Tokyo, 1930;
(b) Nakajima, „Marukishizumu m taisuru Shukyo no Tachiba" („The Standpoint of
Religion Regarding Marxism"), Tokyo, 1930.
•^3 Cfr Kan Enkichi, „Karl Earth's Einfluss in Japan", in' „Theologische Aufsatze",
München, 1936, pp. 594-603, passim, cfr. E Hessel, „Professor Kan on Barthianism",
m J C Q , 12 (1937), ρ 141, cfr E Hessel, „German Speaking Evangelical Theology
in Japan", in J C Q , 11 (1936), pp 154-155, cfr Yoshinebu Kumazawa, „Japan, Seek
ing the Interpretation of the Text and the Context", pp. 11-13, cfr С L Willis, „Cal
vin in Japan", in J С Q , 7 (1932), pp 9-16.
*>4 Cfr С Η. Germany, о с , p. 138.
305
Cfr. ibid , pp. 135-136, cfr E. Piryns, о с , ρ 143 Deze gedachten zijn vooral ont
leend aan, Kumano Yoshitaka, „Benshöhöteki Shingaku Gairon" („Outline of Dialectical Theology"), 1931, cfr Kotichi Kurosaki, „Bekehrung eines Gottlosen", in' К
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bij deze dialectische theologen liggen er dus slechts zijdelings aanknopingspunten voor een theologie der godsdiensten.
Uit het voorgaande mag men concluderen, dat Japanse theologen nauwelijks uitdrukkelijk aandacht hebben gegeven aan het uitwerken van een theologie der godsdiensten. De zendingsconferentie van Jerusalem (1928) is er
blijkbaar niet in geslaagd in Japan meer aandacht voor dit probleem op te
roepen.
2. Chinese christenen over het Boeddhisme en Confucianisme:
houding aannemen als Jezus Christus

Dezelfde

Uit de weinige gegevens van Chinese christenen, die zich met de theologie
der godsdiensten hebben bezig gehouden, wordt duidelijk dat men ernaar
wil streven de houding van Jezus Christus, die niet is gekomen om te vernietigen, maar om tot vervulling te brengen, te verwerkelijken. Volgens C.
M. Wei heeft dit bij sommige zendelingen tot gevolg gehad, dat zij de fundamentele verschillen met het Boeddhisme zijn vergeten en de waarheid
hebben versluierd.
'It ought to be bom in mind by students in the field of religions as well as in
other departments of investigation that the Canon of Difference is as essential to the scientific method as the Canon of Agreement'308.
Op verschillende gebieden benadert het Boeddhisme het christelijk geloof.
Men moet deze waardevolle gegevens niet gaan minimaliseren, maar tevens
het verschil met het Christendom vasthouden. Het Boeddhisme is een verkeerd geloof, dat zich voedt met een surrogaat ín plaats van met het goede
voedsel, dat in Jezus Christus is gegeven. Het leeft vanuit de morele natuur
van het universum en is in de leer atheïstisch. De vervulling hiervan door
het geloof in God als Schepper en als de Vader die vergeving schenkt kan
alleen plaatsvinden wanneer het oude geloof wordt vernietigd. Dan pas kan
men zeggen, dat het christelijk Evangelie van de hoogste God de kroon is
van de Chinese klassieke leer en daaraan een vollere en rijkere betekenis
geeft307. Dat is ook naar de mening van Y. F. Shih wat Jezus en Paulus
hebben bedoeld. Maar dat wil nog niet zeggen, dat de zending alle Chinese
Heim, „Mystik oder Versöhnung", Berlin, 1930, pp. 27-48. Na zijn bekering is hem
duidelijk geworden, dat de zonde de mens wezenlijk raakt. Door het kruis van Christus alleen kan hem dit karakter van de zonde duidelijk worden.
„Nur der gestorbene und der auferstandene Gottessohn kann die Menschen aus dieser
Sünde erlösen. Alle anderen Religionen und Philosophien mögen ein Vorbild, eine
Ahnung oder Hoffnung dieser Seligkeit sein, die wirkliche Erlösung findet erst in Jesus
Christus statt und allein durch ihn" (p. 47).
зм
С M. Wei, „Buddhism as a Chinese Christian Sees It", in: I.R.M., 17 (1928), p.
455; cfr. Chiang Liu, „Some Challenges of China's Religions to Christianity", C.R., 65
(1934), pp. 217-221. Het zijn juist de verschillen, die onder de niet-christenen zoveel
verzet oproepen tegen het Christendom.
»»' Cfr. С M. Wei, a.c., p. 456.
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feesten en gebruiken terzijde moeten schuiven. Zij moeten worden verbeterd door Jezus Christus te maken tot de inspiratiebron van waaruit ze
worden gevierd308.
T. C. Chao plaatst de verhouding van het Christendom tot de niet-christelijke godsdiensten in China tegen de achtergrond van de revolutionair toegenomen golf saecularisme, die de Chinezen met name sinds de Eerste Wereldoorlog heeft overspoeld. Hij noemt het een ultra saecularistisch saecularisme309, dat afstand heeft genomen van alle godsdienst, omdat het opium
van het volk is en een wetenschappelijke vooruitgang belemmert310.
Ongetwijfeld moet de zending grote waarde toekennen aan de godsdienstige traditie van China, maar noch het Boeddhisme, noch het Confucianisme zal kunnen voldoen aan de behoeften van de Chinezen, die sterk door
het saecularisme worden beïnvloed.
'What China needs — namely, the discovery of God in religious experience,
the deepening of life through inner reconciliation to God through Christ,
and the creation of an adequate religious institution for the reservation
of religious values discovered in personal experiences, and for the fulfilment
of the social functions of religion — what China needs, Confucianism cannot
give; Christianity and Christianity alone, can impart it' 311 .
Juist in de ervaring van God, die in het geïncarneerde Woord is geopenbaard, ligt de vervulling die het Christendom het Confucianisme verkondigt 3 ^.
3. Indiase christenen over de niet-christelijke godsdiensten: Jezus Christus,
de nieuwe schepping
De bezorgdheid voor de uniciteit van het Christendom heeft in de Indiase
theologie der godsdiensten in de periode tussen Jerusalem (1928) en Tambaram (1938) een grote rol gespeeld. De thematiek is op de zendingsconferentie te Jerusalem uitdrukkelijk aan de orde gesteld en daarbij heeft men
ervaren, dat het noodzakelijk is zich juist daarop verder te blijven bezinnen.
De Indiase christenen worden van binnenuit, omdat zij het Hindoeïsme uit
persoonlijke ervaring kennen, en zij er direct mee zijn geconfronteerd voor
de vraag naar de uniciteit van het Christendom gesteld.
Voor de theologie der godsdiensten van V. Chakkarai is de wijze waarop
hij zijn bekering tot het Christendom heeft ervaren van beslissende betekenis geweest. Hoeveel redelijke argumenten hij ook heeft gehad voor zijn bekering, toch heeft dat niet de doorslag gegeven. Beslissend is geweest, dat
»«ч Cfr. Y. F. Shih, „Christianising „China's Festivals and Customs", in: CR-, 62
(1931), pp. 681 en 684; cfr. L. S. Smythe, „The Changing Missionary Message", in:
C.R., 60 (1929), p. 164-165, waar de auteur deze tendens ook aanwijst.
»o» Cfr. Т. С Chao, „Christianity and Confucianism", in: I.R.M., 17 (1928), p. 594.
«» Cfr. Т. С Chao, a.c, p. 590.
511
Т. С Chao, a.c, pp. 599-600.
'" Cfr ibid., p. 595.
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een verborgen in hem levende kracht hem ertoe heeft gebracht het Hindoeisme los te laten en te geloven in Jezus Christus.
'That came from beyond the region of man's utmost possibilities. That is,
faith in Him and the Revelation of the Lord are from the other side of the
gulf, and our logic, our theology, our experiences, nay, our Christianity, are
on the higher side of man and his works, wayward, uncertain and mortal.
We seek a city that hath foundations, whose builder and maker is God' 313 .
Achteraf heeft V. Chakkarai gezien dat Newman, die veel invloed op hem
heeft uitgeoefend, ook spreekt van een verborgen kracht die aanzet tot geloof. Het zijn niet de historische gestalten van het Christendom geweest, die
hem hebben overtuigd. Hij is zich in deze periode bewust geweest, dat ook
de Indiase filisofie zegt, dat de Veda's tevergeefs moeizaam naar het hoogste hebben gestreefd. God is aan de andere kant van alle menselijke godsdienstigheid, ook die van het Christendom. Het is Jezus Christus geweest,
die hem heeft aangetrokken314.
V. Chakkarai maakt dus een onderscheid tussen het Christendom en de
evangelische boodschap, die Christus zelf is. Zijn hindoeïstische opvoeding
is een eerste aanzet daartoe geweest, die later door persoonlijke ervaring, en
door de theologie van Newman en K. Barth is bevestigd. Gezien dit onderscheid is het voor hem onmogelijk wezenlijke verschillen tussen het Hindoeïsme en het Christendom te zien. Beide zijn gemaakt door de mens en
op dat niveau bestaan er tussen hen geen grondige verschillen315.
'From the logical point of view, I cannot see much difference between the
two, except such distinctions as are either not essential or due to local
circumstances. Again, if there are differences between the two, why should
it be assumed without proof that the advantage is on the side of Christianity,
and not of Hinduism?'31».
De uniciteit van het Christendom is volgens V. Chakkarai gelegen in Jezus
Christus, waarin de transcendente God zich heeft geopenbaard317. Daarom
313

V. Chakkarai, „Have We a Message?", in: N.C.C.R., (1931), p. 582. Zie verder
over V. Chakkarai, hoofdstuk II, voetnoot 292. Bovendien is er een overzicht van Indiase visies op de verhouding tussen het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten te vinden in: G. C. Oosthuizen, „Theological Discussions and Confessional Developments in the Churches of Asia and Africa", Academisch proefschrift, Franeker,
1958, pp. 27-66. Ook de periode na 1938 komt hierin ter sprake.
3
» Cfr. V. Chakkarai, „Indianisation of Christianity", in: C.S.S.R., 2 (1932), p. 367;
cfr. V. Chakkarai, „The Cross and Indian Thought", Madras, Allahabad, Colombo,
1932, p. 219.
3,5
Cfr. V. Chakkarai, „Inter-Religionism and Toleration", in: The Guardian, (May
12, 1932), p. 165.
313
V. Chakkarai, „Have We a Message?", in: N.C.C.R., (1931), p. 583.
317
Cfr. V. Chakkarai, „Have We a Message?", in: N.C.C.R., (1931), p. 587; cfr. D. T.
Niles: „The Uniqueness of Christ and the Presentation of His Message", in: S.W., 27
(1934), pp. 315-325, passim. Ook volgens deze auteur is de uniciteit van het Christendom alleen houdbaar omwille van de uniciteit van Jezus Christus.
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ook is hij de mening toegedaan, dat iemand alleen door de gave van God
christen kan worden. God komt niet tot de mens langs de weg van redeneringen, van dogma's en tradities. Wanneer het menselijk zoeken is uitgeput
kan de verlossende openbaring van Gods kant komen. Het is een verlossing,
die de menselijke godsdienst niet continueert of daarvan niet het culminatiepunt is. Gods verlossing is een nieuwe schepping, die bovenop de oude
wordt geplaatst en deze vervangt1118. Hij komt tot de mens en zal de godsdienst van de mens, ook het Christendom, onder Zijn vergevend oordeel
stellen en in een nieuwe schepping vervangen. Vanaf 1934 is het denken
van V. Chakkarai op dit punt in zekere zin beïnvloed door K. Barth, wiens
theologie voor hem een uitdaging is.
'And yet that is not so, for beyond certain vocal expressions, I have always
had in my bones, as it were, the doctrine and theology of the Word of God,
as the altogether other, not to be compared or even contrasted with anything
on this side of the death-line, as Karl Barth would call it'319.
Tussen God en mens bestaat een zondige kloof, die van de mens uit op
geen enkele wijze kan worden overbrugd. De mens en zijn religie leven in een
wereld van zonde en dood. Het Hindoeïsme, maar ook het Christendom
staat onder het oordeel van God. Beide zijn tegenover Hem tekort geschoten inzoverre zij zelf God hebben willen vinden. Maar dit neemt niet weg,
dat God zich aan de hindoes heeft geopenbaard, evenals aan de joden en de
christenen. In hun hart dragen zij de afdruk van de openbaring, die ook in
de heilige boeken van het Hindoeïsme ligt uitgedrukt. Maar deze openbaring is gevangen in de zonde. Christus is het oordeel („Krisis") over deze
menselijke godsdienst en zal haar in de verlossing zowel bevestigen als ver3,8

Cfr. V. Chakkarai, „Indianisation of Christianity", in: C.S.S.R., 2 (1932), p. 365;
ctr. V. Chakkarai, „Inter-Religionism and Toleration", in: The Guardian, (May 12,
1932), p. 166; cfr. V. Chakkarai, „Have We a Message?", in: N.C.C.R. (1931), pp 584
en 587. „No, it is not we that can grasp Him, but He that grasps us and will not let us
go, pursuing us and pushing us on the furthest bounds of the human kingdom, that so
we may exhaust our seeking and yet seek His face, for then his judgment will turn to
mercy, and our death unto life. Not unto us, О Lord, but unto Thee do we give glory,
for power belongeth unto Thee as grace" (587); cfr. V. Chakkarai, „The Cross and In
dian Thought", p. 19,
319
V. Chakkarai, „Karl Barth on Religion", in: Guardian, (April, 5, 1934), p. 212.
Uit het artikel wordt duidelijk, dat V. Chakkarai een Engelse vertaling van „Der Römerbrief" heeft bestudeerd. Een meer algemene bespreking van de theologie van K.
Barth over de religie, vindt men bij, S. Savarimuthu, „The Value of Karl Barth to India", in: Guardian, (February, 15, 1934), p. 100, (February, 22, 1934), p. 116, (March, 1,
1934), pp. 132-133, (March, 8, 1934), pp. 150-151, (March, 15, 1934), p. 164, (March,
22, 1934), pp. 181-182. De auteur meent, dat met name de manier waarop К. Barth de
transcendentie van God veilig stelt, van grote betekenis kan zijn voor India, waar God
een immanent karakter heeft (pp. 150 en 164). Hij zegt hiermee hetzelfde als E. C. Dewick reeds vóór hem over de betekenis van de theologie van K. Barth voor India naar
voren heeft gebracht. Zie, E. C. Dewick, „Some Tendencies in Recent German Theology and Their Significance for India", in: Y.M.I., 43 (1931), p. 600.
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oordelen. Op deze manier staat het Hindoeïsme én het Christendom onder
het oordeel van God 320 .
Tenslotte moet er nog worden gewezen op de mening van V. Chakkarai,
dat het niet mogelijk is een vergelijking te maken tussen het Christendom en
de andere godsdiensten. Evenmin kan men eikaars godsdienstige ervaring
delen. Op zuiver menselijk niveau is dat wel mogelijk, maar dat raakt de
kern van het Christendom niet, omdat dat in Jezus Christus is gelegen. Met
Hem is geen vergelijking mogelijk en Hij kan door de christen niet worden
overgedragen aan de niet-chnsten. Geloof in Hem is een unieke en genadige
gave van Gods kant321.
Ook P. Chenchiah wil de uniciteit van het Christendom niet los laten in
zijn theologie der godsdiensten. Maar wanneer men deze uniciteit juist wil
verstaan, dan moet men haar tegen de achtergrond plaatsen van de gehele
godsdienstige ervaring, die zich door de eeuwen heen heeft gemanifesteerd322. De voorstudies op de zendingsconferentie van Jerusalem, die zoveel nadruk hebben gelegd op de godsdienstige waarden in de met-chnstehjke godsdiensten, hebben de uniciteit en onderscheidenheid van het Christendom niet tegen genoemde achtergrond bekeken. Dat is jammer, want zonder dat komt men niet verder.
Evenzeer is het volgens P. Chenchiah te betreuren, dan men in Jerusalem
320

Cfr V Chakkarai, a.c , ρ 213 Dat de heidenen in zich de afdruk van Gods open
baring dragen, meent V. Chakkarai ook bij К Barth bevestigd te vinden (in- „Der Romerbnef", ρ 42) Men kan inderdaad uit dit stuk van „Der Romerbnef" de indruk
krijgen, dat V Chakkarai dat terecht doet Maar wanneer men deze passage plaatst in
de context van „Der Romerbnef" lijkt V Chakkarai op dit punt К Barth te hebben
misverstaan.
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Cfr V Chakkarai, „Inter-Religiomsm and Toleration", in· Guardian, (May, 12,
1932) pp 164-166.
Samenwerken van religies is moeilijk zolang ieder voor zich absolute ultimiteli opeist
Samenwerking is alleen mogelijk, wanneer alle godsdiensten gelijk zijn V Chakkarai is
wat dit betreft steeds meer tot de overtuiging gekomen, dat zij alle menselijke produc
ten zijn, zoals cultuui en weienschap Op het niveau van theologie, riten, moraal enz is
samenwerking mogelijk en kan men vergelijkingen maken Dit kan niet wanneer het
om Christus gaat „If Christ's Truth, that is, Christ Himself in the Revelation of God,
then it can never be compared and contrasted It is not the Christian's property and
possession, but God's" „In that transcendant sense, you cannot deal with God and His
Revelation in Jesus on the plane of Comparative Religion" (p 165), cfr V Chakkarai,
„Karl Barth on Religion", in The Guardian, (April, 5, 1934), ρ 246; cfr D Τ Niles,
„The Uniqueness of Christ and the Presentation of His Message", in S W, 27 (1934),
pp 315-325, passim Híj is het met V. Chakkarai eens, dat een vergelijking van het
Christendom met de niet-chnstelijke godsdiensten, evenmin als het delen van de persoonlijke godsdienstige ervaringen, niet mogelijk is, omdat voor de christenen in Jezus
Christus de uniciteit van hun geloof is gelegen.
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Cfr Ρ Chenchiah, „Essentials of Christianity", in- Guardian, (August, 8, 1933), p.
378, cfr Ρ Chenchiah, „Wherein Lies the Uniqueness of Christ?, An Indian Christian
View ', in S W , 21, (1928), ρ 398 Het laatste artikel is onder dezelfde titel ook ver
schenen in Y M I , 42 (1930), pp 4-9, en pp 93-98 Zie verder over Ρ Chenchiah,
hoofdstuk II, voetnoot 301
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niet heeft gezegd wat met het verwijt van syncretisme wordt bedoeld. Het
betekent in elk geval, dat men zich verzet tegen de toepassing van de evolutie-gedachte op de verhouding van het Christendom tot de niet-christelijke
godsdiensten, omdat het de integriteit, superioriteit en uniciteit van het
Christendom in gevaar dreigt te brengen. In wezen keert hierin volgens P.
Chenchiah de aloude controverse terug over het christelijk verstaan van
Jezus Christus.
'The age-long controversies are brought back in a new form. Is Christ the
son of God or the son of Man, or the son of God who became the son of
Man, or the son of Man who became the son of God, or is he a redeeming
God, standing apart from history and humanity, snatching us from this
world of perdition into a paradise of safety? How does this problem present
itself to the Hindu and the Christian in India? Is Christ connected with the
religious experiences of Hinduism? Is He the crown of Hinduism as Dr.
Farquhar puts it or is He its negation?'323.
De Indiase christenen kunnen vanuit hun eigen ervaring de fundamentalistische opvatting, dat het Christendom exclusief is en dat Christus niet beschouwd kan worden tegen de achtergrond van welke vroegere godsdienstige ervaring dan ook, naar de overtuiging van P. Chenchiah niet bevestigen.
Het fundamentalisme, zowel het Amerikaanse als het Continentale, isoleert
het Christendom van de geschiedenis der godsdiensten van de mensheid.
Bekeerlingen zullen aanvankelijk eerder de breuk met het godsdienstig leven van voorheen ervaren, later meer de relatie die tussen de oude en nieuwe godsdienstige ervaring bestaat. In de nieuwe ervaring van Christus zal
bij de Indiase christen de vroegere religieuze ervaring aanwezig blijven. Het
is daarom te begrijpen, dat men van het Christendom spreekt als de kroon
van het Hindoeïsme. Wat in de nieuwe ervaring blijft is met name de leer
van de goddelijke inwoning.
'This doctrine of Antaryamin (indwelling) re-inforced by the doctrine of the
Holy Spirit is the creative centre of Indian Christianity — its characteristic
dynamic and formative influence in theology. The doctrine of the indwelling
of the spirit carries with it to my mind, the natural corollary of continuous
gradual unfolding of the religious process by jumps'324.
Het is volgens P. Chenchiah voor de Indiase christenen zodoende onmogelijk in te zien, dat de godsdienstige ervaring die zij in Christus hebben en die
voor hen een onuitsprekelijke verrijking betekent, in geen enkele relatie
staat tot Gods aanwezigheid onder hen vóór die tijd. Voor hen komt Christus uit het hart van het Hindoeïsme zelf voort.
Maar het is pas mogelijk Christus op deze wijze te verstaan, wanneer
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men het idee van een evolutie durft te hanteren. P. Chenchiah herhaalt hier
zijn visie op Christus. In Hem is een nieuwe schepping werkelijkheid geworden325. Het unieke van Jezus Christus is niet gelegen in het feit dat Hij
neerdaalt van de hemel en ver afstaat van de mens en de geschiedenis. Zijn
uniciteit is hierin gelegen, dat Hij, voortkomend uit het hart van de mens,
Zichzelf openbaart als de innerlijke stuwkracht van een nieuw geschapen leven. Zijn universaliteit is dan juist hierin gelegen, dat Hij de vernieuwer van
het hele universum is vanuit het meest eigen middelpunt daarvan. Hij is de
vernieuwer van het leven en de natuur, van het denken en de moraal. De
gedachte aan een volledige breuk tussen God en mens, en van een totale
verdorvenheid van de mens is daarom voor de Indiase christenen onaanvaardbaar. Voor hen ligt er een continuïteit tussen het Hindoeïsme en het
Christendom. Christus voert de mens en zijn godsdienstige traditie van binnenuit tot een nieuwe schepping.
Indiase christenen zijn niet bang voor syncretisme en eclecticisme, wanneer zij de niet-christelijke godsdiensten beschouwen in het licht van de
nieuwe bedoelingen van God met de mens, meent P. Chenchiah. Het nieuwe in Jezus Christus is alleen te verstaan vanuit de pre-christelijke openbaring. Het Indiase Christendom is het Hindoeïsme dankbaar voor de wijze
waarop het hem op Christus heeft voorbereid.
'The Church holds that Christ is the crown and glory of Hinduism because
looking through Hinduism it has found Christ standing at the end of its
long history, and looking through Christ it finds a vista of a life leading from
his feet to the very heart of Hinduism. Christ does not beckon the Hindu
from afar off but enters into the very heart of Hinduism and emerges as a
new power that moulds and shapes from within, changing it from glory to
glory, even into His own figure and image'326.
In de H. Geest heeft Christus aan de schepping een nieuwe energie gegeven,
waarin volgens P. Chenchiah diens uniciteit en universaliteit is gelegen.
Daarop steunt naar zijn mening de opvatting van de Indiase christenen, dat
er tussen het Hindoeïsme en het Christendom een werkelijke relatie van
continuïteit bestaat. Het is een visie, die voor de fundamentalisten gevaarlijk syncretistisch zal zijn, maar voor de christenen in India een levendige
ervaring vanuit het geloof aan de inwoning van God in de schepping van de
mens, welke in de incarnatie openbaar is geworden.
Dat de uniciteit van het Christendom door de Indiase christenen in de
verhouding tot de andere godsdiensten van zeer groot belang is geweest,
blijkt ook bij A. J. Appasamy. Volgens hem moet de uniciteit van de bood325
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schap van Jezus ten koste van alles worden gehandhaafd327, opdat het
Christendom in India geen eclecticisme wordt. Wanneer men er bij het proces van mdigemsering van uitgaat dat er in de geestelijke erfenis van India
veel van werkelijke waarde aanwezig is, en dat het Eeuwige Woord de mensen heeft verlicht en God hen op Christus heeft voorbereid in de loop van
de eeuwen, zal men zelf zekerheid moeten hebben over de christelijke boodschap 328 .
Men loopt volgens hem het gevaar, dat men door een groeiende kennis
van de godsdiensten, door het toepassen van de evolutie-theorie op de religies en door meer nadruk te leggen op de religieuze ervaring, dan op het intellectuele verstaan daarvan, alle godsdiensten als gelijk aan elkaar gaat beschouwen Ook de daarbij opkomende gedachte, dat alle mensen kinderen
van een God van liefde zijn, die Zich aan allen moet hebben geopenbaard,
neemt niet weg dat er verschillen zijn329. A J. Appasamy wil dezelfde
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Cfr A J Appasamy „What is Möksa9, A Study m the Johannme Doctrine of Life",
Madras, Allahabad, Rangoon and Colombo, 1931, ρ 16
Pp 9-21 van de inleiding op dit boek zijn eerder reeds in de I R M verschenen Zie,
A J Appasamy, „An Approach to Hindus ', in I R M , 17 (1928), pp 472-482 Een
dergelijke gedachte kan men ook vinden in, A J Appasamy, , The Christian Approach
to Higher Hinduism", in N С С R , (1937), ρ 248 „It is our duty as Christian teachers
to hold up to modern India, surging with these new social enthusiasms, the figure
of Christ, the suffering servant of humanity „In the whole range of human histo
ry, who is there to bear comparison with Christ for His zeal for humanity" Zie verder
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Cfr A J Appasamy, „Our Relations with Those of Other Faiths, A Study Out
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Commission on the Will of God for Youth and Relations with Those of Other
Faiths", in Y M 1, 49 (1937), pp 63-65 Verder kan nog worden gewezen op
„A Call to the Church", in Υ Μ 1, 49 (1937), pp 43-44, een verklaring van de „Na
tional Christian Council of India, Burma and Ceylon", die voor de Y M С A -confe
rentie van belang wordt genoemd Tenslotte, „Reports from Conference Commis
sions ', in S W , 29 (1936), pp 420-424
Een dergelijke gedachte als hier door A J Appasamy naar voren gebracht, kan men
als ondertoon terugvinden bij К Chatterji, „The Distinctive Message of Christianity
in India To day", in Υ Μ 1, 43 (1931), pp 276-280
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houding aannemen als Christus, uitgaande van de volgende overtuiging:
'I find Christ standing on an eminence all by Himself. His teaching, His life
and His Passion, make me say that He is unlike any one else I know. He
claims to be God. I cannot disbelieve the best of men, and so I accept His
claim. He challenges me to accept Him completely. 'I am the way, the Truth
and the Life' — and I accept Him as my Lord, I accept all that is good and
true and noble in all the religions of the world. Without some such standard
I am bewildered and lost in utter confusion'330.
Met Jezus Christus moet men met waardering voor de geestelijke waarden,
waar die ook worden gevonden, de mensen oproepen Hem te volgen. Het
goede dat elders aanwezig is moet in Hem tot het beste worden verlost331.
In Hem wordt de Godservaring die India volgens A. J. Appasamy heeft gehad tot een grotere hoogte gebracht332.
E. SAMENVATTING

a. De twee stromingen in de Continentale theologie der godsdiensten, die in
de periode tussen de zendingsconferenties van Edinburgh (1910) en Jerusalem (1928) in aanzet reeds naar voren zijn gekomen, hebben beide tussen
Jerusalem en Tambaram (1938) hun uitgesproken eigen gezicht laten zien.
In 1934 voltrekt zich een openlijke breuk in de kring van de theologen, die
de dialectische theologie aanhangen. Zij spreken duidelijk uit dat zij met elkaar van mening verschillen over het verstaan van de openbaring van God
in Jezus Christus, neergelegd in de Bijbel. Deze meningsverschillen hebben
de verdere uitwerking van de Continentale theologie der godsdiensten onmiskenbaar beïnvloed.
Hoe dit ook zij, de dialectische theologie heeft de theologen ertoe aangezet zich ernstig te bezinnen op de vraag of zij in hun theologie en verkondiging werkelijk uitgaan van de openbaring van God in Jezus Christus. Deze
theologie heeft opgeroepen tot een hernieuwde bezinning op de openbaring.
Dit alles heeft ook geleid tot een hernieuwde en diepergaande bezinning op
de gehele problematiek van de theologie der godsdiensten. Uitgaande van de
paradoxe werkelijkheid van het Christendom, als Gods openbaring en als
historische gemeenschap van christenen met haar verstaan van deze openbaring, komt men in Continentale kringen tot een meer genuanceerde theologische visie op de niet-christelijke godsdiensten.
Wanneer men de paradoxe werkelijkheid van het Christendom aanvaardt,
is de „religionsgeschichtliche Theologie" onaanvaardbaar voor de ontwik-
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keling van een christelijke theologie der godsdiensten. Men kan het Christendom niet behandelen als een van de godsdiensten en wel als de hoogste
ontwikkeling daarvan, omdat het wezenlijk wordt bepaald door Jezus
Christus, door Gods openbaring.
Daarom is in Continentale kringen gepleit voor een „Theologie der Religionsgeschichte", of voor een „evangelische Religionskunde". De theologie
der godsdiensten moet uitgaan van de Bijbel, van de openbaring van God.
Maar indien men de gehele problematiek vanuit deze opvatting wil bestuderen zal men goed moeten doorzien met een drieledig probleem te worden
geconfronteerd. Naast het onderscheid tussen Bijbel en Christendom, Christendom en andere godsdiensten moet men ook het onderscheid tussen Bijbel en niet-christelijke religies vasthouden. Op grond hiervan is de Continentale theologie der godsdiensten voor een nieuwe opgave gesteld. Waar
zij voorheen meer is uitgegaan van theologische overwegingen voortkomend
uit de absoluutheid van het Christendom tegenover de andere godsdiensten,
is zij nu onder invloed van de dialectische theologie voor de opgave gesteld
alleen de openbaring, het Woord van God in de Bijbel, als enig geldig uitgangspunt te nemen. Dit uitgangspunt is in de Continentale theologie der
godsdiensten tussen Jerusalem en Tambaram algemeen aanvaard. Maar dit
heeft toch niet tot overeenstemming kunnen leiden. Bij de ontwikkeling van
een evangelische visie op de godsdiensten is men uitgegaan van een verschillend verstaan van de openbaring van God in Jezus Christus over de
verhouding tussen God en mens.
De eerste stroming in de Continentale theologie der godsdiensten wordt
met eigen theologische nuances door bijna alle Continentale theologen, die
zich op de christelijke theologie der godsdiensten hebben bezonnen, gevolgd. K. Barth en in zijn voetspoor J. Witte vertegenwoordigen een tweede
stroming in de Continentale theologie der godsdiensten.
De eerste stroming stelt, dat ook de mens die in zondigheid opstaat tegen
God en uit eigen macht aan Hem gelijk wil zijn, niet los kan komen van de
„Schöpferzusammenhang" van God en mens. Dat is hetgeen de Bijbel in
Genesis 3 over de verhouding van God en mens heeft te zeggen. Paulus getuigt in zijn brief aan de Romeinen en in de Handelingen van de Apostelen
eveneens van de „Unentrinnbarkeit" van de mens van God én van de niet
te verontschuldigen zondige ongehoorzaamheid tegenover en afwending van
God. Men moet vanuit het geloof in de openbaring van God aannemen, dat
de mens naar het beeld van God geschapen in zijn „Wortfähigkeit" en
„Sprachfähigkeit" ten aanzien van het Woord van God op Hem betrokken
blijft, maar deze betrokkenheid door schuldige zondigheid heeft „verkehrt".
De godsdienstigheid van de mens wordt door dit dialectisch karakter van
zijn bestaan bepaald. De mens die niet los kan komen van God heeft zijn
gemeenschap met Hem, heeft zijn echte religie door de zonde veranderd in
onechte religie, in heidendom. De godsdiensten, die niet leven uit de genade
van God, geopenbaard in Jezus Christus, zijn menselijke pogingen uit eigen
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genade te leven, zichzelf tot een god te maken. De buiten-christelijke godsdiensten dragen het dialectisch karakter van de mens, die het beeld van
God in zich blijft dragen, maar juist van Hem staat afgekeerd in de door de
zonde geperverteerde poging als God te zijn.
Heel uitdrukkelijk stelt deze Continentale theologie der godsdiensten, dat
haar visie op het heidendom steunt op de Bijbel. Deze „Theologie der Religionsgeschichte" wil een „evangelische Religionskunde" zijn. Deze „Theorie des Heidentums" is ontleend aan het Woord van God, dat het enige
kriterium voor een oordeel over de andere godsdiensten kan zijn. De menswording van Jezus Christus en diens verzoenende dood op het kruis hebben
geopenbaard hoe de mens zijn oorspronkelijke verbondenheid met God
heeft losgelaten en in zijn godsdienstigheid zichzelf heeft willen vergoddelijken. Deze verbroken relatie tot God heeft het heidendom uit zichzelf op eigenmachtige wijze willen herstellen. Maar Jezus Christus heeft geopenbaard, dat de verzoening met God alleen door genade van Zijn kant tot stand
kan komen en door Hem in feite ook is bewerkt. Ondanks alle continuïteit
tussen de Schepper en het schepsel is de discontinuïteit tussen beiden,
voortgekomen uit de zonde, niet door het schepsel op te heffen. De verbondenheid met de Schepper kan alleen door Zijn vergevende genade worden
hersteld en dat heeft Jezus Christus gedaan door de zonde van de mens op
zich te nemen en eraan te sterven.
Om deze reden is Jezus Christus degene, die het heidendom voor de beslissende keuze stelt Hem te geloven en door Hem de weg naar God terug
te gaan. Door Hem kan het heidendom, gerechtvaardigd, weer voor de ogen
van God gaan leven. Hij is het einde van de zondige menselijke godsdienstigheid, waartegen de heidense mens ja of nee zal moeten zeggen. Om weer
in gehoorzaamheid bij God te leven, zal het heidendom moeten erkennen
zondig te zijn en in geloof de verzoenende genade van God moeten aanvaarden.
Wanneer het heidendom deze weg gaat, wordt de oorspronkelijke religie
hersteld. De opheffing van de religie is tegelijkertijd de vervulling van de religie. Datgene wat de godsdiensten in hun zondig streven om als God te zijn
eigenlijk hebben gezocht is door de genade van God in Jezus vervuld. De
verbondenheid met God is hersteld, maar zal van het heidendom vragen het
eigenmachtig streven daarnaar los te laten, ermee te breken. De vervulling
die Jezus Christus brengt moet in deze zin ook een gebeuren van continuïteit en discontinuïteit, een dialectisch gebeuren worden genoemd. Door in
geloof te breken met de oude mens wordt de mens in Jezus Christus als een
nieuwe mens wedergeboren. God, die in de discontinuïteit, ontstaan door
de zonde van de mens, een-God-van-mensen is gebleven, wordt door het
geloof uit genade weer erkend als de Heer.
De tweede stroming in de Continentale theologie der godsdiensten, die
met name door K. Barth is uitgewerkt, heeft zich scherp opgesteld tegenover de zojuist beschreven stroming. Men moet goed zien, dat beide stromin263

gen ernstig bezorgd zijn het Woord van God, de openbaring in Jezus Christus en de Bijbel volledig tot hun recht te laten komen. Beide zeggen ook
trouw te willen blijven aan de oorspronkelijke reformatorische traditie. En
toch zullen zij tegenover elkaar komen te staan, hoewel zij in geloof op dezelfde fundamenten rusten.
De tegenstellingen tussen de twee stromingen in de Continentale theologie der godsdiensten komen het meest uitgesproken naar voren in de scherpe discussie tussen E. Brunner en K. Barth. Uitgaande van het geloof in de
openbaring van God in Jezus Christus en de reformatorische traditie is E.
Brunner ervan overtuigd, dat de mens in de zonde het-beeld-van-God-zijn
heeft behouden, dat er naast de openbaring in Jezus Christus een „Schöpfungsoffenbarung" is en dat er naast de genade in Jezus Christus sprake is
van een „Schöpfungs- und Erhaltungsgnade". Verder gelooft E. Brunner dat
de mens een aanknopingspunt bezit voor de genade van God en dat de verlossing de vervulling van de oude mens betekent. Hiertegenover stelt K. Barth,
evenzeer vanuit zijn geloof in het Woord van God en de Reformatie, dat E.
Brunner de openbaring niet volledig ernstig heeft genomen. K. Barth meent
dat er buiten Jezus Christus niet van openbaring kan worden gesproken, dat
het „imago Dei" van de mens verloren is gegaan en dat er geen genade buiten Jezus Christus is. Bovendien is K. Barth ervan overtuigd, dat het enige
aanknopingspunt voor Gods openbaring niet in de mens maar alleen in het
Woord van God zelf is gelegen en dat de mens door de verlossing radicaal
nieuw mens wordt, door te sterven aan de oude mens wordt geheiligd en gerechtvaardigd.
De tweede stroming in de Continentale theologie der godsdiensten noemt
het heidendom „Unglaube". De religie van de goddeloze mens staat diametraal tegenover de openbaring van God in de Bijbel. Deze radicale afwending van God kan de mens op geen enkele wijze vanuit zichzelf opheffen.
Zonder op enig punt in de mens zelf te kunnen aansluiten wordt door God
aan de mens de genade van de rechtvaardiging gegeven. Alleen door deze
genade aan te nemen kan de mens worden gerechtvaardigd. De totaal zondige mens wordt door de genade van het geloof in de verlossing van Jezus
Christus tot een nieuwe mens „opgeheven", geheiligd en gerechtvaardigd.
Dit zijn de twee dominante stromingen in de Continentale theologie der
godsdiensten geweest in de periode tussen de zendingsconferenties van Jerusalem en Tambaram. De theologie der godsdiensten van H. Schomerus, die
is uitgegaan van een pedagogisch openbaringsbegrip, heeft zich in deze tijd
duidelijker dan voorheen kritisch opgesteld tegenover de opvattingen van
de andere Continentale theologen. Hij wil het dialectisch karakter van het
heidendom beter tot zijn recht laten komen. Hij meent, dat de dialectiek
van het heidendom in de dialectische theologie niet evenwichtig is uitgewerkt en te zeer is doorgeslagen naar de discontinuïteit. Dit kan worden
voorkomen, wanneer men aanvaardt, dat God zich in de buiten-christelijke
godsdiensten heeft geopenbaard en daarin de mens heeft opgevoed naar
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Christus toe. Het wezenlijk onderscheid tussen het Christendom en die
godsdiensten is daarmee niet opgeheven.
Tegen de achtergrond van dit laatste is het duidelijk, waarom H. Schomerus een andere mening heeft over de neiging tot syncretisme bij Indiase
christenen dan K. Hartenstein en H. Kraemer. De Continentale theologie
der godsdiensten heeft deze tendens in India als een reëel probleem ervaren. Wat te denken van de opvatting, dat er tussen de Indiase en christelijke
mystiek slechts een gradueel verschil ligt? En wat van de neiging Christus in
de lijn van de ontwikkeling van het Hindoeïsme te plaatsen? H. Schomerus
kan vanuit zijn theologie der godsdiensten aanvaarden, dat de Indiase christenen syncretistisch zijn, omdat het als een doorgangsfase naar het Christendom kan worden beschouwd. K. Hartenstein en H. Kraemer vinden het
syncretisme onaanvaardbaar, omdat het de unieke betekenis van de openbaring van God in Jezus Christus, waarin alleen verzoening en verlossing is
gelegen, niet tenvolle wil aanvaarden. Jezus Christus betekent het oordeel
over elke vorm van syncretisme.
b. De dialectische theologie is juist rond 1928 in Angelsaksische theologische kringen meer bekend geworden. In die tijd is men in de gelegenheid
deze theologie uit vertalingen persoonlijk te bestuderen. Het verzet van de
dialectische theologie tegen de liberale theologie in de Angelsaksische wereld en het modernisme sluit in zekere zin aan bij de kritiek van het Amerikaanse fundamentalisme op deze stromingen. Maar men mag het fundamentalisme in Amerika en de Continentale dialectische theologie niet op
grond daarvan aan elkaar gelijk stellen. De theologische uitgangspunten,
die onder beider kritiek zijn gelegen, zijn verschillend. Het fundamentalisme verzet zich tegen het loslaten van de aloude traditie, de dialectische theologie gaat verder en bekritiseert het loslaten van de absolute betekenis van
het Woord van God.
In de Angelsaksische wereld is in die tijd reeds verzet gerezen tegen de
theologie van K. Barth. Men verwijt hem zelf te zijn vervallen in een subjectivistisch dogmatisme, waarvan hij de theologie heeft willen bevrijden.
Hij wordt gewaardeerd om de manier waarop hij de uniciteit van de openbaring van God in Jezus Christus heeft verdedigd, maar men is niet bereid
zijn radicalisme ten aanzien van de antithese tussen God en mens te aanvaarden. Tegen de achtergrond hiervan is het mogelijk de Angelsaksische
theologie der godsdiensten beter te begrijpen. Ook de gehele discussie rondom „Re-thinking Missions", waarop dadelijk zal worden ingegaan, moet
tegen deze achtergrond worden bekeken.
In hoofdstuk twee van deze studie is erop gewezen, dat men in de Angelsaksische theologie der godsdiensten tot 1928 twee dominante stromingen
moet onderscheiden. In de periode tussen Jerusalem en Tambaram zijn deze
twee blijven bestaan, zoals duidelijk zal worden in de heftige discussies rondom „Re-thinking Missions". Maar daaraan moet worden toegevoegd, dat
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de godsdiensttheologische visie van „Re-thinking Missions" een dermate
eigen karakter heeft, dat ze niet bij een van de twee genoemde stromingen
mag worden ondergebracht.
Het is opvallend, dat het bestaan van verschillende stromingen in de Angelsaksische theologie der godsdiensten niet buiten de discussies over „Rethinking Missions" tot uitdrukking is gekomen, althans voorzover hier is
kunnen worden nagegaan. Buiten genoemde discussies om is de stroming,
die een openbaring van God in de niet-christelijke godsdiensten aanvaardt,
dominant geweest in de Angelsaksische wereld.
Deze stroming, waarin A. E. Garvie, N. Macnicol, J. W. Hasler, H. Popley en S. Appleton een belangrijk aandeel hebben gehad, wil geen misverstand laten bestaan over haar overtuiging, dat vastgehouden moet worden
aan de absoluutheid en uniciteit van het Christendom, die in Jezus Christus
is gelegen. Juist daardoor is het mogelijk Gods openbaring in de andere
godsdiensten te aanvaarden. In de Bijbel zelf is bij de geschiedenis van
Abraham, bij Jezus Christus zelf en bij Paulus sprake van de openbaring
van de Vader aan alle mensen. De werkelijkheid van God heeft zich in de
andere godsdiensten ook geopenbaard.
Men kan zeggen dat God de mensen heeft voorbereid op Jezus Christus.
In de niet-christelijke godsdiensten is de voorafschaduwing gelegen van het
volle licht in Christus. Het verlangen naar God in die godsdiensten getuigt
van Zijn aanwezigheid bij hen en van Zijn antwoord op hun zoeken. Men is
er zich in deze Angelsaksische theologie der godsdiensten van bewust in de
ontmoeting met niet-christenen op het scherp van het mes te moeten balanceren met aan de ene kant de overtuiging van de uniciteit van het Christendom en aan de andere kant de aanvaarding van Gods openbarende aanwezigheid in de andere godsdiensten.
Deze theologie der godsdiensten verklaart ook de inhoud, die men in deze Angelsaksische kringen aan de term „vervulling" geeft. In Jezus Christus
groeien de niet-christelijke godsdiensten tot volheid. Het Licht zal in volheid schijnen. Deze vervulling betekent niet zo maar een continue ontwikkeling van de andere godsdiensten naar het Christendom. Jezus Christus zet
dwalingen recht, draagt een rijkdom aan die de niet-christenen niet hebben
gekend en vervult verlangens die de andere godsdiensten niet hebben kunnen vervullen. Hijzelf is die vervulling en door geloof in Hem wordt de
mens opnieuw geboren, ontvangt de mens nieuwe levenskracht.
Vanuit een dergelijke theologie der godsdiensten is het vervolgens te begrijpen, waarom sommigen in Angelsaksische kringen bereid zijn geweest te
komen tot een delen van religieuze ervaringen tussen christenen en nietchristenen. Beiden staan immers onder de openbaring van God.
Zich ervan bewust met deze theologie op de rand van de afgrond van het
syncretisme te lopen, wil men uitdrukkelijk vermijden daarin te vallen. Het
geloof in de unieke openbaring van Jezus Christus maakt de aanvaarding
van syncretisme onmogelijk.
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Met een dergelijke visie op de niet-christelijke godsdiensten staan deze
Angelsaksische theologen tegenover K. Barth. De mens heeft het beeld van
God door de zondeval niet verloren, hij leeft ook daarna in Gods genade en
openbaring. En in Jezus Christus zal de niet-christen vervulling vinden, zoals het Oude Testament dat in het Nieuwe Testament heeft gevonden.
c. De commissie, die „Re-thinking Missions" heeft samengesteld, heeft in
eigen kring leden met verschillende opvattingen over het Christendom en de
zending gehad. Maar ervan uitgaande, dat niemand in deze het laatste
woord kan hebben, en in respect voor eikaars mening hebben alle leden
zich eensgezind achter de inhoud van het gehele rapport kunnen stellen.
Voorop staat het voortbestaan van de zending. Daaraan mag niet worden
getwijfeld. Het is echter de vraag of de grondslag voor deze zending niet is
veranderd door een wijziging in het theologisch denken ontstaan door het
groeien van één wereld-cultuur en door het saecularisme. Het Christendom
zal met de andere godsdiensten moeten meewerken aan het ontstaan van
één wereld-cultuur en met hen moeten strijden tegen het saecularisme.
Tegen deze achtergrond pleit de commissie voor een omwenteling in de
theologie der godsdiensten, met de bedoeling een eenheid tussen de godsdiensten in de volmaakte godsdienstige waarheid mogelijk te maken. Alle
godsdiensten zijn wegen naar God en zijn op zoek naar een ultieme eenheid.
Sommigen zullen denken, dat de uniciteit van het Christendom daarmee
verloren gaat. Maar de commissie meent, dat dit niet nodig is, wanneer men
die uniciteit maar goed verstaat. De uniciteit van het Christendom is gelegen in de persoon van Christus en in de eenvoudige wijze waarop het de
godsdienstige waarheid interpreteert. Ook uniek zijn de voorschriften, de
symboliek en de historische gemeenschap van het Christendom. De commissie wijst op de meningsverschillen, die er bij de christenen over de persoon van Jezus bestaan, maar is er tevens van overtuigd dat er onder deze
verschillen overeenkomsten liggen over het wezen van het Christendom.
Vanuit deze theologie is de commissie er een voorstander van dat het Christendom samen met de niet-christelijke godsdiensten op zoek gaat naar de
ultieme waarheid.
„Re-thinking Missions" heeft in de gehele wereld van de zending kritiek
opgeroepen. In Continentale zendingskringen wordt het rapport afgewezen,
omdat het terugvalt op een zeer algemeen begrip religie en daarmee de
openbaring in Jezus Christus en de zending geweld aandoet. De problematiek van de andere godsdiensten moet vanuit Jezus Christus, de Weg, de
Waarheid en het Leven worden benaderd.
De kritische reacties in de Engelse en Amerikaanse zendingswereld moeten
binnen het geheel van de Angelsaksische theologie der godsdiensten, zoals
die reeds eerder in dit hoofdstuk is behandeld, worden geplaatst. Beide gedeelten vormen in feite één geheel, maar zijn hier afzonderlijk behandeld
moeten worden, gezien het internationale karakter van de reacties op „Re267

thinking Missions". De Engelse kritieken zijn te onvoldoende om ze een
plaats te geven binnen het geheel van de Angelsaksische theologie der godsdiensten. Het enige wat duidelijk is, is dat zij de theologie van het rapport te
liberaal vinden en menen dat deze geen recht doet aan de uniciteit van de
boodschap van de zending.
In Amerikaanse kringen zijn de reacties zeer verschillend geweest. De
poging van W. E. Hocking verdere kritiek bij voorbaat te ontzenuwen is
niet geslaagd. De opvattingen van „Re-thinking Missions" zijn slechts zeer
zelden zonder meer precies zo aanvaard, als de commissie ze heeft uitgewerkt.
De „American Board of Commisioners for Foreign Missions" toont zich
bereid de theologie van het rapport te aanvaarden, omdat het ten aanzien
van de andere godsdiensten dezelfde houding aanneemt als Jezus, maar met
reserve. Het aanvaarden van een ontwikkeling in de groei naar godsdienstige eenheid, moet de uniciteit van het Christendom geen geweld aandoen.
Christenen kunnen volgens de „American Board" de gedachte aan de ontwikkeling naar eenheid in de godsdiensten van de mensheid aannemen,
zonder de uniciteit van het Christendom los te laten. „Re-thinking Missions" heeft deze uniciteit onvoldoende tot haar recht laten komen. Vanuit
deze kritiek moet de instemming van de „American Board" met het rapport
worden verstaan.
Op grond hiervan moet men deze eerste Amerikaanse reactie op „Rethinking Missions" plaatsen binnen die stroming in de Angelsaksische theologie der godsdiensten, die zonder de uniciteit van het Christendom los te
laten een openbaring van God in de niet-christelijke godsdiensten aanvaardt. Deze stroming is in het tweede deel van dit hoofdstuk reeds ter
sprake gekomen.
Een tweede stroming in de Angelsaksische theologie der godsdiensten komt
naar voren in de kritiek van R. Speer en van de „Board of Foreign Missions
of the United Presbyterian Church". In hun ogen is het verstaan van de andere godsdiensten in het rapport onaanvaardbaar, evenals de visie op het
Christendom, die daarin is ontwikkeld. R. Speer pleit voor het standpunt
van de fundamentalisten, die de manier waarop „Re-thinking Missions"
over Jezus Christus en het Christendom spreekt onaanvaardbaar achten.
Bovendien wordt in het rapport het bovennatuurlijke karakter van de Bijbel
niet uitgesproken. Jezus Christus, de Zoon van God is de Weg, de Waarheid en het Leven, en buiten Hem is zoeken naar de waarheid zonder zin.
De mensen kunnen niet uit zichzelf de ultieme waarheid vinden. De theologie van het rapport wordt in deze kritiek een typisch product van een liberale protestantse theologie genoemd, die zich er niet van bewust is dat er
reeds een evangelische theologie is opgekomen, waaraan het kruis, de verzoening en de verrijzenis van Jezus Christus ten grondslag ligt.
De theologie der godsdiensten van „Re-thinking Missions" kan op grond
van genoemde kritische reacties niet worden ondergebracht in een van de
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twee bovengenoemde stromingen binnen de Angelsaksische theologie der
godsdiensten. Zij neemt binnen dat geheel een aparte plaats in en is als zodanig door beide dominante stromingen in de Angelsaksische zendingskringen afgewezen.
Ook in de zendingsgebieden is men niet onverdeeld gelukkig met het rapport. Over het algemeen ziet men voor zichzelf geen mogelijkheid de daarin
neergelegde theologie te aanvaarden.
In Japan laten de leden van de „Japan Mission of the American Board"
een positieve waardering voor „Re-thinking Missions" horen, maar het is
onduidelijk gebleven in welke zin dit ook voor de theologie der godsdiensten daarin geldt. De andere reacties uit zendingskringen in Japan vinden de
absoluutheid van de christelijke boodschap over Jezus Christus en het kruis
van fundamentele betekenis voor de ontmoeting met de andere godsdiensten in Japan. Juist daarin kan het rapport hen niet tevreden stellen. Het
Christendom is de noodzakelijke vervulling voor andere godsdiensten. Verlossing in Christus alleen kan de eenheid onder de volken dichterbij brengen. Men verwijt het rapport daarop te weinig nadruk te hebben gelegd en
wil daarom niet instemmen met de stelling dat alle godsdiensten samen dienen te streven naar eenheid in de meest volmaakte godsdienstige waarheid.
Binnen de theologie van het rapport betekent dit een ontoelaatbare relativering van het Christendom.
De kritische reacties in China zijn deels positief, deels negatief. Het is
jammer, dat ook hier niet duidelijk wordt waarom sommigen gelukkig zijn
met de theologie, die aan „Re-thinking Missions" ten grondslag is gelegd.
De tegenstanders zien voor zichzelf geen kans deze theologie een plaats te
geven binnen het evangelisch Christendom.
De volmaakte openbaring van God in Jezus Christus en het bovennatuurlijke karakter van de Bijbel bepalen volgens hen het wezen van het Christendom. Daarom zijn ze het niet eens met de stelling van het rapport dat het
doel van de zending hierin is gelegen met de andere godsdiensten naar eenheid in de meest volmaakte waarheid te streven.
Ondanks alle waardering voor de bedoelingen van de commissie, die
„Re-thinking Missions" heeft samengesteld, en haar practische aanbevelingen voor de zending, staat men ook in India overwegend afwijzend tegenover de theologie van het rapport. Het Christendom is volgens deze kringen
niet een deel van de algemene menselijke godsdienstigheid, waarbinnen alle
godsdiensten zich ontwikkelen naar de hoogste waarheid. Het Christendom
is uniek door de openbaring van God in Jezus Christus, door diens verzoenende dood en verrijzenis. Alleen door dit weg te laten is het rapport in staat
het Christendom op een lijn te stellen met de niet-christelijke godsdiensten.
Men verwijt het rapport Jezus Christus, de Zoon van God, niet centraal te
hebben gesteld voor het verstaan van het Christendom en de andere godsdiensten. De zending dient Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven, vast te houden in haar poging een theologie der godsdiensten uit te
werken.
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Al deze kritiek neemt niet weg, dat men er met „Re-thinking Missions"
van overtuigd is, dat de niet-christelijke godsdiensten met grote waardering
tegemoet moeten worden getreden. Velen zullen de mening van het rapport
delen, dat God ook in de andere godsdiensten getuigenis van zichzelf heeft
afgelegd. Maar zij vinden de manier, waarop in het rapport over het Christendom in verhouding tot de andere godsdiensten wordt gesproken, onaanvaardbaar. Een christelijke theologie der godsdiensten kan in hun ogen
overtuigd zijn van Gods openbarende aanwezigheid in de niet-christelijke
godsdiensten en tegelijkertijd vasthouden aan de unieke openbaring in Jezus
Christus.
Wanneer men het geheel van deze reacties uit de zendingsgebieden overziet kan men vaststellen, dat ook daarin de twee stromingen binnen de Angelsaksische theologie der godsdiensten met eigen nuances zijn terug te vinden. Of er kringen zijn geweest, die de theologie der godsdiensten van het
rapport zonder terughoudendheid hebben overgenomen, is niet geheel duidelijk aan te geven.
d. Reeds eerder is erop gewezen, hoe in de periode tussen Jerusalem (1928)
en Tambaram (1938) ook de christenen in de zendingsgebieden kennis hebben gemaakt met de dialectische theologie. Dit is merkbaar geweest in de
theologie der godsdiensten van sommige Aziatische christenen.
Opvallend is het ontbreken van pogingen van Japanse christenen om een
eigen theologie der godsdiensten te ontwerpen. Maar het is toch mogelijk
geweest te wijzen op bepaalde gegevens van hun theologie, waaruit blijkt
welke opvattingen van het christelijk geloof zij hebben vastgehouden, levend temidden van de Japanse niet-christelijke godsdiensten. Ebina Danjô
is er vanuit zijn gelovige ervaring van Gods immanentie van overtuigd, dat
de mens in zekere mate Gods natuur en substantie bezit, wat in Jezus Christus is aangevuld. In dezelfde richting denkend, maar met een eigen nuance,
zegt Kagawa Toyohiko, dat ieder mens een zaad van een op God gericht
bewustzijn bezit. Deze gerichtheid kan alleen in Jezus Christus tot een vol
bewustzijn van God komen. Men mag Kan Enkichi, voordat hij onder invloed komt van K. Barth, een plaats geven naast dit theologisch denken,
omdat ook hij gelooft dat God immanent is in de schepping.
Hiertegenover staat Takakura Tokutarô, die stelt dat de schepping heeft
gezondigd en door Jezus Christus uit deze zonde moet worden verlost. Hij
steunt hierbij op de reformatorische traditie. Kan Enkichi, nu onder invloed
van K. Barth, en Kumano Yoshitaka besluiten vanuit de dialectische theologie tot de zondigheid van de mens, waaruit hij alleen kan worden verlost,
wanneer hij de verlossende rechtvaardiging van Gods kant wil aannemen.
De Chinese christenen, die tussen Jerusalem en Tambaram aan de uitwerking van een christelijke theologie der godsdiensten hebben meegewerkt, willen tegenover de niet-christelijke godsdiensten de houding van Jezus Christus zelf aannemen. De andere godsdiensten moeten tot vervulling
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worden gebracht. Hoe waardevol het Boeddhisme ook is, toch zal het pas in
de vernietiging van het oude geloof in Jezus Christus worden vervuld. Alleen Hij kan China geven wat het nodig heeft.
Het engagement van de Indiase christenen bij het zoeken naar een antwoord op de problematiek van de theologie der godsdiensten is tussen 1928
en 1938 groot gebleven. Zij hebben allen sterk de nadruk gelegd op de uniciteit van het Christendom, al zullen zij dat doen vanuit hun eigen verstaan
van die uniciteit.
V. Chakkarai is zelf tot de ontdekking gekomen een onderscheid te moeten maken tussen het Christendom en de evangelische boodschap van Jezus
Christus. Christendom en Hindoeïsme zijn als maaksels van de mens niet
wezenlijk van elkaar te onderscheiden. Het onderscheid is gelegen in Gods
openbaring in Christus. Deze is het oordeel over alle menselijke religie en
niet het culminatiepunt daarvan. Tegenover deze religies is de verlossende
openbaring in Jezus Christus een nieuwe schepping. De openbaring van
God voltrekt zich wel in alle godsdiensten, evengoed in het Hindoeïsme als
in het Jodendom en het Christendom, maar is daar gevangen in zonde. Alleen door de genadevolle verlossing van Gods kant kan de menselijke religie hieruit worden verlost.
De uniciteit van het Christendom speelt ook in de theologie der godsdiensten van P. Chenchiah een wezenlijke rol. Hij wijst er echter op dat
het verstaan van die uniciteit afhankelijk is van het verstaan dat men heeft
van Jezus Christus. Uitgaande van de leer van de goddelijke inwoning bestaat er voor P. Chenchiah een relatie tussen Gods aanwezigheid vanuit Jezus Christus met Zijn aanwezigheid in het Hindoeïsme. De unieke betekenis
van Jezus Christus in dit geheel moet vanuit de idee van een evolutie worden verstaan. Reeds levend in het hart van de mens openbaart Hij zich als
de stuwkracht van een nieuwe schepping, die in Hem werkelijkheid is geworden. Er bestaat tussen het Hindoeïsme en het Christendom een continuïteit in evolutie. Fundamentalisten in Amerika en hun Continentale medestanders zullen dit als syncretisme bestempelen, wat het niet is voor de
Indiase christenen.
Sterker dan de anderen wijst A. J. Appasamy erop, dat men ook bij een
theologisch groeiende waardering voor de niet-christelijke godsdiensten,
waar het Licht van God ook heeft geschenen, de uniciteit van het Christendom en het verschil met de andere godsdiensten op geen enkele manier uit
het oog mag verliezen. Jezus Christus, de Heer is de Weg, de Waarheid en
het Leven. Christenen moeten de niet-christelijke godsdiensten vanuit deze
gelovige overtuiging tegemoet treden.
Wanneer men het geheel van de inbreng van de Aziatische christenen
overziet, moet men ook hier evenals op het einde van het tweede hoofdstuk
vaststellen, dat deze slechts gedeeltelijk is onder te brengen bij de tot nu toe
aangegeven stromingen in de theologie der godsdiensten.
Rekening houdend met de weinige en summiere gegevens over de theolo271

gie der godsdiensten bij de Japanse en Chinese christenen, mag men van
Ebina Danjô, Kagawa Toyohiko en de twee genoemde Chinezen zeggen,
dat zij naar het standpunt van de eerste stroming in de Angelsaksische theologie der godsdiensten tenderen. Dat geldt ook voor de Indiër A. J. Appasamy. Takakura Takutarô helt over naar de Continentale dialectische theologie,
wat zeker geldt voor Kan Enkichi en Kumano Yoshitaka, al is uit de gegevens niet duidelijk of zij in de theologie der godsdiensten naar K. Barth of
E. Brunner overhellen.
Dat V. Chakkarai en P. Chenchiah een eigen weg zijn ingeslagen, zoals
reeds op het einde van het tweede hoofdstuk is gesteld, wordt in deze periode tussen Jerusalem en Tambaram bevestigd. Hun denken over Jezus Christus en op grond daarvan over de niet-christelijke godsdiensten is zo geheel
eigen, dat het niet op een lijn met de theologische uitgangspunten van de
andere stromingen in de theologie der godsdiensten mag worden gesteld.
Hun theologie der godsdiensten is daarvan onderscheiden. Maar het lijkt
evenmin juist hun opvattingen een stroming naast de anderen te noemen,
omdat men de indruk krijgt, dat hun theologische uitgangspunten ook in de
periode tussen Jerusalem (1928) en Tambaram (1938) tezeer alleen met de
persoon van V. Chakkarai en P. Chenchiah zelf verbonden zijn gebleven.
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Hoofdstuk V

De vergadering, van de Internationale Zendingsraad
te Tambaram 1938

A. DE CONFERENTIE

1. Voorbereidingen op Tambaram
De Internationale Zendingsraad is tussen 1928 en 1938 niet meer bijeen gekomen. In de tussenperiode is het lopende werk gedaan door de CIMC.
Maar omdat het aantal leden van deze commissie te groot is, stelt zij op
haar bijeenkomst van 1932 in Herrnhut voor een „Ad Interim Committee"
(ICIMC) 1 in het leven te roepen, zoals in Jerusalem (1928) is voorgesteld2.
Er wordt aangedrongen op een voortzetting van de studie over de christelijke boodschap in haar verhouding tot de niet-christelijke godsdiensten. De
kernvraag van Jerusalem vraagt volgens Herrnhut nog steeds om een verdere
uitwerking.
De ICIMC zal twee jaar later voor het eerst in Salisbury (1934) vergaderen. Vele nationale zendingsgenootschappen blijken dan geïnteresseerd de
volgende vergadering van de CIMC in hun land te doen plaatsvinden. Er
zijn veel uitnodigingen uit Zuid-Oost Azië bij. De commissie meent daaruit
te moeten opmaken, dat de jonge Kerken van mening zijn van een dergelijke bijeenkomst steun te krijgen bij de grote problemen, waarvoor zij zich
gesteld zien. Zij moeten dringend een antwoord geven op de nieuwe sociaaleconomische, politieke en ook religieuze ontwikkelingen, die in hun gebied hebben plaats gevonden. Maar wanneer een bijeenkomst in Azië zal
worden gehouden moet het aandeel van de jonge Kerken groter zijn dan op
een gewone bijeenkomst van de CIMC mogelijk is. Daarom beveelt de vergadering van Salisbury de nationale zendingsraden aan niet een vergadering
van de CIMC te beleggen, maar de IMC bijeen te roepen. Het aantal deelnemers aan die bijeenkomst kan voor die gelegenheid worden uitgebreid.
Men kan het beste in 1938 ergens in Azië bijeen komen. Het hoofdthema
dat daar aan de orde moet komen is volgens de ICIMC „de jonge Kerken
als leden van de universele gemeenschap". Maar voordat men met de orga1

Cfr. „Minutes of the Committee of the International Missionary Council, Meeting
in Herrnhut, 1932", p. 30.
2
Cfr. „Minutes of the International Missionary Council, Meeting in Jerusalem,
1928", p. 59.
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nisatie van een dergelijke vergadering van de IMC kan verder gaan, moet
eerst het antwoord van de nationale zendingsraden worden afgewacht3.
Het antwoord blijkt positief te zijn en de CIMC begint op haar vergadering van Northfield (1935) met de voorbereidingen. Het in Salisbury voorgestelde hoofdthema wordt onderverdeeld in:
(a) „The faith by which the Church lives",
(b) „The witness of the Church to its faith",
(c) „The inner life and strength of the Church",
(d) „The Church's relation to its environment",
(e) „Cooperation and Unity".
De verschillende onderwerpen moeten op internationaal niveau diepgaand worden bestudeerd. Wanneer men op de bijeenkomst in 1938 tot een
vruchtbare discussie wil komen, zullen de gedelegeerden grondig moeten
zijn voorbereid. Op de conferentie zullen de groepsdiscussies het grootste gedeelte van de bijeenkomst in beslag nemen. Het zal een werkvergadering
worden. Daarom mag het aantal deelnemers aan deze uitgebreide vergadering van de IMC niet te groot worden. Uit de vele aanvragen van de nationale zendingsraden de conferentie van 1938 in hun land te beleggen moet
men een keuze maken. De voorkeur gaat uit naar Kowloon (bij Honkong),
omdat dit op neutraal gebied ligt. Men is genoodzaakt rekening te houden
met de gespannen verhouding tussen Japan en China in die dagen Het
wordt aan de 1CIMC overgelaten de gemaakte plannen verder uit te
werken4.
De ICIMC begint hiermee op haar vergadering in Old Jordans (Engeland, 1936). Het blijkt dat de Chinezen zich heftig verzetten tegen de keuze
van het koloniale Kowloon als vergaderplaats. Zij geven de voorkeur aan
Hangchow in China. Dit voorstel wordt aanvaard, nadat eerst ruggespraak
is gehouden met de „National Christian Council of Japan".
Er wordt besloten H. Kraemer te vragen voor het thema „The Witness of
the Church to its Faith" een boek te schrijven over de fundamentele positie
van de christelijke Kerk als een getuigenis in deze wereld. Hij zal daarin bijzondere aandacht moeten schenken aan de evangelische wijze van benadering van de grote met-christelijke godsdiensten.
Op de bijeenkomst van de ICIMC een jaar later in Londen wordt het besluit genomen de vergadering van de Internationale Zendingsraad te houden van 25 september tot 14 oktober 1938. Voor de bespreking van de verschillende themata worden groepen van ongeveer dertig personen samengesteld. Het thema „The Witness of the Church to its Faith" wordt over vier
groepen uiteengesplitst met de volgende onderwerpen:
1

Cfr „Minutes of the Ad Interim Committee of the International Missionary Council, Meeting in Salisbury, 1934", pp 7-9
4
Cfr „Meeting of the Committee of the International Missionary Council, Meeting
in Northfield", 1935, pp 14-15

274

(a) De onvoltooide taak van de universele Kerk in de verkondiging van het
Evangelie.
(b) De plaats van de Kerk in de evangelisatie.
(c) Het getuigenis van de Kerk in verhouding tot de niet-christelijke gods
diensten, het nieuwe heidendom, en de culturele erfenis van de naties.
(d) Practische vraagstukken over methode en beleid5.
Inmiddels zijn zendingsgenootschappen over de hele wereld begonnen
met de voorbereiding van rapporten over de verschillende themata. De ge
delegeerden krijgen de gelegenheid om zich aan de hand van verschijnende
boeken en artikelen voldoende te informeren over het een en ander. H.
Kraemer, die in september 1936 is begonnen met de voorbereidende studies
voor zijn boek, hoopt zijn boek in het najaar van 1937 klaar te hebben«.
Maar het gevaar bestaat, dat de gedelegeerden worden overladen met gege
vens. Daarom besluit men een onderscheid te maken tussen:
(a) Bronnenmateriaal, waarvan de gedelegeerden bij de discussies gebruik
kunnen maken. Daartoe behoren het boek van H. Kraemer, het boek dat
de verschillende resultaten bevat van de studies over de evangelisatie en het
rapport van Mr. Merle Davis met economische studies over India en China 7 .
(b) Korte overzichten en vragenlijsten, die bedoeld zijn als leidraad bij de
gesprekken op de vergadering van de Internationale Zendingsraad 8 .
Enkele maanden na de bijeenkomst van de ICIMC in Londen vallen de
Japanners China binnen. Het is onmogelijk de conferentie in Hangchow
door te laten gaan. Men vraagt zich zelfs af of de vergadering in deze om
standigheden nog wel moet doorgaan. Maar meer dan ooit is men ervan
overtuigd, dat de christenen juist in die situatie getuigenis van hun universe
le eenheid moeten afleggen, waarop in Edinburgh en Oxford (1937) zo
sterk de nadruk is gelegd. In november 1937 komen enkele leden van de
ICIMC in New York bijeen met enkele representatieve personen uit ver
schillende landen en besluiten in te gaan op de uitnodiging van de „Nation
al Christian Council of India" om de vergadering van de Internationale
Zendingsraad te verleggen naar Tambaram (bij Madras). De bijeenkomst
wordt verschoven naar 12 - 19 december, 1938*.

5

Cfr. „Minutes of the Ad Interim Committee of the International Missionary Coun
cil, Meeting in London, 1937", p. 18.
6
Cfr. Brief van H. Kraemer aan W. Paton, d.d. 31 augustus, 1936 (W.C.C, archives).
7
Verder zal men de gedelegeerden nog toezenden:
(a) W. Paton, „Christianity in Eastern Conflicts",
(b) J. Mott, „Cooperation and the World Mission",
(c) Mrs. Faber, „Revelation",
(d) W. Visser 't Hooft en J. Oldham, „The Church and lis Function in Society".
я
Cfr. „Minutes of the Ad Interim Committee of the International Missionary Coun
cil, Meeting in London, 1937", pp. 19-20.
• Cfr. „Minutes of the International Missionary Council, Meeting in Tambaram,
1938", p. 4; cfr. brief van P. O. Philip aan W. Paton, d.d. 30 september, 1937 (W.C.C.
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2. „The Christian Message in a Non-Christian World", door H. Kraemer
De Internationale Zendingsraad heeft met zijn verzoek H. Kraemer voor
de bijna onmogelijke opgave gesteld in anderhalf jaar tijd een boek te schrijven over de evangelisatie in de moderne wereld. H. Kraemer is gevraagd de
fundamentele positie aan te geven van de christelijke Kerk als een getuigenis
in deze wereld. Daarnaast zal hij zich ook moeten bezighouden met de verschillende visies op de houding van de zending ten aanzien van de andere
godsdiensten. Daarbij zal vooral de evangelische benadering van de nietchristelijke godsdiensten aandacht moeten krijgen10. De Internationale
Zendingsraad is ervan overtuigd, dat een dergelijk boek van H. Kraemer
een zeer goede voorbereiding op de discussies in Tambaram kan zijn11.
H. Kraemer is zich terdege bewust geweest van de verschillende opvattingen over de houding tot en de benadering van de andere godsdiensten12.
Sinds Edinburgh is het Christendom als nooit tevoren geconfronteerd met
de waarden in de niet-christelijke religies. Bovendien ondergaat de zending
op vele plaatsen de invloed van de vergelijkende godsdienstwetenschappen,
waardoor men het gevaar loopt het Christendom als een van de vele godsdiensten te gaan zien. Deze situatie wordt nog versterkt door het saecularisme, dat zowel in het Westen als in het Oosten een sterke aantrekkingskracht
uitoefent. Welke houding moet men tegen de achtergrond van dit alles aannemen ten opzichte van de andere godsdiensten? De theologie is verdeeld
over het antwoord. De een vindt de absolutistische tendens van de Continentale theologen niet verdedigbaar, de ander meent dat de Angelsaksische
theologen teveel overhellen naar het relativisme, wat ook bij vele Aziatische christenen het geval blijkt te zijn. De gemeenschappelijke verklaring
van Jerusalem heeft de tegenstellingen niet kunnen opheffen. Voor H.
Kraemer is er maar één werkelijke oplossing mogelijk, en dat is teruggaan
naar de oorsprong van de zending, de Boodschap van het Evangelie. Alleen
in het licht van het Evangelie kan men zich ernstig en op de juiste manier
bezinnen op de werkelijke toestand van de mens en de mensheid. De hou-

archives; cfr. „A World Missionary Conference in India", uitgegeven door de National
Christian Council of India, Birma and Ceylon (W.C.C, archives), p. 2.
10
Cfr. brief van W. Paton aan D. S. Halton, d.d. 30 september, 1936 (W.C.C, archives).
11
Cfr. „Minutes of the Ad Interim Committee of the International Missionary Council, Meeting in Old Jordans, 1936", p. 15.
lä
Cfr. brief van H. Kraemer aan W. Paton, d.d. 31 augustus, 1936 (W.C.C, archives);
cfr. brief van W. Paton aan H. Kraemer, d.d. 24 september, 1936 (W.C.C, archives):
„You are of course aware that there are wide differences of opinion in American life
and religion. The extremes are greater by far than in this country. There is a strong,
and mainly illiterate, fundamentalism, and there is, led by Chicago, an extreme theistic humanism. On the whole the theological colleges tend in the latter rather than the
former direction. There is a conspicious lack of thinkers who are willing to lake a critical view of the Scriptures who also believe in revelation and redemption.
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ding van de zending ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten moet
ook vanuit de Bijbel opnieuw worden bezien13.
'As to the attitude the main line of contention has to be in my opinion that
we have to emancipate ourselves as well from taking a despising and denouncing attitude, as from taking mainly an attitude of appreciation and admiration. Both attitudes are false, while determinded by cultural and psychological considerations, very valuable in itself but yet of secondary importance.
The missionary has to rise above these attitudes by letting itself inspired
motives, sprung from the essence of the Gospel; and must try to define the
real religious issue, that transcends all cultural and psychological issues'14.
Maar ook wanneer men teruggaat naar de oorsprong van het christelijk geloof in de Bijbel, mag men niet voorbijgaan aan de vooruitgang, die de
godsdienstwetenschap in de kennis van de andere godsdiensten heeft gebracht.
Op aanraden van de Internationale Zendingsraad gaat H. Kraemer in het
voorjaar van 1937 voor acht weken naar Amerika om dieper kennis te maken met de denkbeelden daar. Deze ervaringen zal hij later in dat jaar nog
aanvullen door de persoonlijke contacten met Engelse theologen op de conferentie van Oxford (1937). Het standpunt van de Duitse theologie is hem
bekend en tijdens zijn lange verblijf in de zendingsgebieden van Azië heeft
hij inzicht gekregen in de opvattingen die daar leven.
Eind 1937 is H. Kraemer klaar met het schrijven van zijn boek over,
„The Christian Message in a Non-Christian World". Aanvankelijk hebben
er bij de Internationale Zendingsraad bezwaren bestaan tegen de omvang
en de soms moeilijke theologische terminologie15. Maar volgens H. Kraemer is er geen andere mogelijkheid voor een studie, die fundamenteel stelling wil nemen in de heersende onzekerheid. Hij heeft niet voor het grote
publiek geschreven16. Het lezen van zijn werk vraagt theologische kennis
en inzicht in de gegevens van de vergelijkende godsdienstwetenschappen.
Vele gedelegeerden naar Tambaram zullen het er moeilijk mee hebben,
maar het gaat om wezenlijke kwesties. Bij een onderzoek naar de houding
tegenover de andere godsdiensten, mag men zich alleen maar tevreden stellen met een zo grondig mogelijke studie17. Om deze moeilijkheden op te
vangen heeft N. Macnicol voor de afgevaardigden de wezenlijke elementen
uit het boek van H. Kraemer in een verkorte vorm samengevat18.
" Cfr. „Outline of Book by Dr. Kraemer" (W.C.C, archives), p. 1.
» Ibid., p. 2.
15
Cfr. brief van W. Paton aan H. Kraemer, d.d. 16 december, 1937 (W.C.C, archives);
cfr. brief van W. Paton aan H. Kraemer, d.d. 20 december, 1937 (W.C.C, archives).
,β
Cfr. brief van H. Kraemer aan W. Paton, d.d. 22 december, 1937 (W.C.C, ar
chives).
17
Cfr. brief van H. Kraemer aan W. Paton, d.d. 18 december, 1937 (W.C.C, archives).
19
Cfr. brief van W. Paton aan Η. Kraemer, d.d. 20 december, 1937 (W.C.C, archives);
cfr. brief van H. Kraemer aan W. Paton, 22 december, 1937 (W.C.C, archives).

277

Het is van het begin af aan duidelijk, dat de studie van H Kraemer grote
aandacht zal gaan trekken W Paton schrijft aan H. Kraemer, dat het een
grote invloed zal hebben op het theologische en missionaire denken over de
hele wereld19. Bisschop W. Temple, die op de zendingsconferentie van Jerusalem een grote rol heeft gespeeld, zal in het voorwoord op het boek zeggen, dat het waarschijnlijk gedurende vele jaren de klassieke behandeling
van dit thema zal blijven20.
„The Christian Message in a Non-Christian World" heeft in de maanden
voor de conferentie in Tambaram talrijke reacties opgeroepen21 Met name
in de Angelsaksische zendingswereld staat men afwijzend tegenover de theologie der godsdiensten van H Kraemer In Tambaram zullen zij de steun
van Oosterse christenen knjgen Men verwijt H Kraemer aan de ene kant
te stellen, dat God zich in de niet-chnstelijke godsdiensten met onbetuigd
heeft gelaten, en aan de andere kant ervan overtuigd te zijn, dat de andeie
godsdiensten menselijke constructies zijn22. Men meent dat H Kraemer te
weinig waarde hecht aan de aloude rijkdom van de godsdiensten in Azië
De Continentalen daarentegen voelen zich gesterkt in hun theologie der
godsdiensten.
Het is H Kraemer op de zendingsconferentie in Tambaram niet gelukt
zijn opvattingen algemeen aanvaard te maken in de sectie, die zich heeft bezig gehouden met het getuigenis van de Kerk in verhouding tot de metchristehjke godsdiensten, het nieuwe heidendom en de culturele erfenis van
de naties Het rapport van deze sectie zal slechts een zwakke afspiegeling
worden van de theologie der godsdiensten van H Kraemer Zijn theologie
is in het geheel van de conferentie minder tot zijn recht gekomen dan
krachtens de toebedachte centrale plaats van zijn boek de verwachting is
geweest Blijkbaar is de tijd nog niet njp geweest voor de grondgedachte
van de principiële oproep van H. Kraemer23.
3 Het verloop van de vergadering2*
Wanneer de gedelegeerden in december 1938 m Tambaram bijeen komen,
19
Cfr brief van W Paton aan H Kraemer, d d 16 december, 1937 ( W C С ar
chives)
2° W Temple heeft dit voorwoord kunnen schrijven zonder het te hebben gelezen
(cfr brief van W Paton aan H Kraemer, d d 31 January, 1938, in W C C archives)
Zie ook het voorwoord in „The Christian Message in a Non-Chnstian World" Het
origineel van het voorwoord van W Temple is aanwezig in de W С С archives
21
Deze zullen verderop ter sprake komen voorzover ze de problematiek van de theo
logie der godsdiensten raken
22
Cfr D S Cairns, „ „The Christian Message in a Non-Christian World", Professor
Kraemer s Great Book", in The South African Outlook, (September 1st, 1938), pp
195-196, cfr brief van W Paton aan H Kraemer, d d 31 september, 1938 ( W C C ar
chives)
23
Cfr A van Leeuwen, „Hendrik Kraemer, Dienaar der Wereldkerk", Amsterdam,
1959, ρ 108
24
Zie hiervoor „Minutes of the International Missionary Council, Meeting in Tam
baram, 1938", passim

278

heerst er een gespannen internationale politieke situatie. Japan is een jaar
daarvoor China binnengevallen en het Duitsland van Hitler is een blijvende
bedreiging voor de wereldvrede. Onder de aanwezige afgevaardigden zijn
christenen uit China, Japan en Duitsland, maar de onderlinge moeilijkheden,
waarvoor sommigen bevreesd waren, zijn uitgebleven.
De eerste anderhalve week van de conferentie is bijna geheel besteed aan
discussies in de verschillende secties. Op die manier heeft men de gelegenheid de verschillende onderwerpen volkomen vrij te bespreken. Gedurende
de laatste drie dagen van de vergadering zijn de rapporten van de secties
aan de plenaire vergadering voorgelegd. Zodoende heeft men toen nauwelijks voldoende tijd over gehad voor een debat in de algemene vergadering
en voor een eventuele herziening van de ontwerprapporten.
Voordat men tenslotte tot de stemming overgaat, stelt de voorzitter van
de vergadering voor de rapporten te aanvaarden met dien verstande, dat de
redactie-commissie kleine veranderingen mag aanbrengen. Ingrijpende veranderingen, waar in de algemene vergadering om is gevraagd, moeten weer
ter goedkeuring aan de gedelegeerden worden voorgelegd. Verder wordt
voorgesteld de aanvaarde rapporten van de verschillende secties naar de
nationale zendingsraden, de zendingsgebieden en de zendingsgenootschappen te zenden en ze in hun welwillende overweging aan te bevelen25.
Het rapport van de sectie, die het getuigenis van de Kerk in haar verhouding tot de niet-chrisfelijke godsdiensten, het nieuwe heidendom en de culturele erfenis van de naties heeft bediscussieerd, is door de plenaire vergadering terugverwezen naar de redactie-commissie voor een herziening in
het licht van de discussie. Het is daarna opnieuw aan de vergadering voorgelegd en op de laatste dag van de bijeenkomst zonder debat aangenomen26.

25

Cfr. ibid., p. 27.
'* De CIMC besluit in Tambaram van de conferentie het volgende te publiceren:
(a) De resultaten van de vergadering, met de rapporten van de vergadering, met de
rapporten van de verschillende secties, herzien in het licht van de discussie in de plenaire zittingen van de raad. Daarin worden ook opgenomen de bevindingen van speciale studiegroepen, speciale resoluties en de volledige lijst van gedelegeerden, met een
inleiding.
(b) „The Authority of the Faith", waarin een serie studies worden bijeengebracht over
de voornaamste problemen, die door het boek van H. Kraemer zijn opgeworpen. Het
is de bedoeling hiermee de discussies van Tambaram in een verder stadium te
brengen.
(c) „The Christian Witness", met materiaal uit het voorbereidende boek van W. Paton, samen met andere studies.
Bij de uitgave van deze serie zal ook naar het boek van H. Kraemer worden verwezen, naar dat van J. Mott, „Evangelism for the World To-day" en naar het interpreterende statistische overzicht van de wereldzending van de christelijke Kerk, welke alle
in verband staan met de bijeenkomst in Tambaram (cfr. „Minutes of the International
Missionary Council, Meeting in Tambaram", pp. 63-64).
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В. THEOLOGIE DER GODSDIENSTEN IN DE VOORBEREIDINGSPERIODE
1. Internationale Zendingsraad: Hernieuwde bezinning op Bijbelse bood
schap noodzakelijk
Bij de voorbereidingen op Tambaram heeft de Internationale Zendingsraad
geprobeerd de meest brandende vragen aan de orde te stellen. Men is zich
bewust van de dringende noodzaak in de zending tot een hernieuwde bezin
27
ning te komen op de Bijbel . Het Evangelie van Jezus Christus is de bood
schap van het Christendom aan de andere godsdiensten. Het is een blijde
boodschap van verlossing voor hier en voor het leven hierna, het is een ga
28
ve van God aan de zondige mens in Jezus Christus . Maar men zal de be
tekenis hiervan opnieuw moeten doordenken tegen de achtergrond van de
actuele situatie waarin de Kerk haar evangelische boodschap moet verkon
29
digen . Het is echter niet de bedoeling geweest in Tambaram weer een
boodschap over het christelijk geloof op te stellen, zoals in Jerusalem is ge
30
beurd .
Wat de meest brandende vragen in de protestantse zendingskringen zijn
geweest, blijkt uit een vragenlijst die de Internationale Zendingsraad aan de
afgevaardigden naar Tambaram heeft toegezonden. Voor het onderzoek
naar de theologie der godsdiensten in Tambaram zijn dit de belangrijkste
vragen geweest:
(a) 'Do you recognize in the Jeruzalem Meeting's statement of the Christian
message a clear and adequate presentation of the Gospel which is preached
and believed in your own churches?'
(b) 'What is centrally significant in Christianity?
What do you mean by 'the Word of God'?'
(c) 'Do you believe that God had partly revealed Himself in the non-Christian
religions? What do you conceive to be the relation between devout piety or
searching for God in the non-Christian religions and the revelation of God
in Christ?'«.
27

Cfr. J. H. Oldham, „Note for W.P. on 1938 Conference" (W.C.C, archives), pp.
3-4.
28
Cfr. „I.M.C. Broadcast Talk" (W.C.C, archives), p. 2.
29
Cfr. J. H. Oldham, „Note for W.P. on 1938 Conference" (W.C.C, archives), p. 4;
cfr. B. Mathews, „Toward a World Community" (W.C.C, archives), p. 6: „The Madras
fellowship will face afresh the Faith by which the Church lives, and ask what judg
ment that Word from the Eternal passes upon the ancient non-Christian religions and
the modern paganisms — the idolatries of blood, nation and class".
"· Cfr. brief van W. Paton, d.d. 1 oktober, 1937 (W.C.C, archives).
31
„Questions for the International Missionary Council at Madras, India, December
13-30, 1938", uitgegeven door International Missionary Council, New York en Lon
don, 1938 (W.C.C, archives). De vragen zijn opgesteld vanuit de correspondentie, die
hierover door de I.M.C. met honderd mensen uit de hele wereld is gevoerd. In een ge
typte ontwerp-vragenüjst (W.C.C, archives) is het eerste gedeelte van vraag с iets an
ders geformuleerd: „Is there a sense in which the idea of the revelation of God can be
used of the non-Christian religions?" (p. 2).
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Wat de christelijke boodschap betreit zal men ш de discussies gebruik kun
nen maken van de publicaties van de conferenties van „Life and Work" in
Oxford (1937) en van „Faith and Order" in Edinburgh (1937), die hieraan
32
ieder op een eigen wijze aandacht hebben geschonken . W. Paton wijst er
daarbij op, dat vooral de conferentie van Oxford wel behulpzaam kan zijn
bij het gesprek over de getuigenis van de Kerk in verhouding tot nieuwe
vormen van heidendom en de culturele erfenis van de naties. Maar hij ver
wacht niet dat deze conferentie en die van Edinburgh veel steun zullen be
tekenen bij de discussies over het getuigenis van de Kerk tot de niet-chris33
telijke godsdiensten .
De conferentie in Edinburgh (1937) heeft onder haar gedelegeerden im
mers ook geen overeenstemming kunnen bereiken over de leer van de alge
mene en bijzondere openbaring.
'We are at one in asserting the uniqueness and supremacy of the revelation
given in Christ, in whose Name alone salvation is offered to the world. But
when we turn from this to the question whether we can come to know God
through other and partial revelations we find differences which demand
further study and discussion. None of us holds that there is a revelation
outside Christ which can be put on the same level as the revelation in Christ.
But while some are prepared to recognize a praeparatio evangelica not only
in Hebrew but also in other religions, and believe that God makes Himself
known in nature and history, others hold that the only revelation which the
Church can know and to which it should witness is the revelation in Jesus
Christ, as contained in the Old and New Testaments' 34 .
Ook in Oxford heeft er op dit fundamentele punt geen overeenstemming
bestaan3'i. Het zal noodzakelijk zijn in Tambaram ook zelf tot een her
nieuwde bezinning op het christelijk geloof te komen.
2. Continentale theologen. De paradoxale boodschap van de Bijbel over het
heidendom
Volgens J. Richter moet de zending misschien meer dan ooit nadenken
12

Cfr brief van W Paton, dd 1 oktober, 1937 ( W C С archives), cfr „Interchange
of Preparatory Material in Connection with the 1938 Meeting of the International
Missionary Council" (W С С archives), waarin ook publicaties van Oxford (1937) en
Edinburgh (1937) zi|n opgenomen (cfr voetnoot 7 van dit hoofdstuk), cfr W Paton,
„The Hangchow Meeting of the International Missionary Council, September
25th-October 14th 1938, Scheme of Preparatory Work", London, ζ j (W С С archives),
ρ 3, cfr „ I M C Broadcast Talk" ( W C C archives), pp 2-3; cfr W R Hogg, „Ecu
menical Foundations", p. 294, cfr W Paton, „An Open Letter from William Paton on
the Madras Conference", in S W , 31 (1938), pp. 291-293
·» Cfr brief van W Paton, d d 1 oktober, 1937 (WCC archives)
14
„The Second World Conference on Faith and Order Held at Edinburgh, August
3-18, 1937". ed L Hodgson, London, 1938, pp 228-229, „Les grandes Conférences
Oecuméniques d'Oxford et d'Edinbourg, Juillet-Août, 1937", in· La Revue du Christianisme Social, 6 (Sept - Dec 1937), ρ 331.
" Cfr W J Schmidt, „Ecumenicity and Syncretism", p. 125.
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over de boodschap van God, die de mens oproept tot bekering. De zending
ontleent deze boodschap aan de Bijbel als het geopenbaarde Woord van
God. Telkens weer zal de zending zich moeten bezinnen op de inhoud van
haar goddelijke boodschap en indringend bezig moeten zijn met de verhouding van de „christliche Religion" tot de met-christelijke godsdiensten, die
moeten worden verdrongen. Hoezeer dit noodzakelijk is blijkt wel uit het
feit, dat twee gelovige theologen als J. N. Farquhar en J. Witte geheel verschillende visies op de andere godsdiensten kunnen hebben36.
Het antwoord van de Continentale theologen op deze vraag naar het wezen van de Christelijke boodschap vat J. Richter op deze manier samen:
„Das also ist unsere christliche Botschaft an die Menschheit: Wir glauben
an Gott den Vater, den allmachtigen, Schopfer des Himmels und der Erde;
wir glauben an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
und wir glauben an das Werk des Heiligen Geistes in den Herzen der
Gläubigen"37.
Het Woord van God in de Bijbel moet het richtsnoer worden voor alle discussies op de zendingsconferentie van 1938, zegt K. Hartenstein. Wil men
de boodschap van God verstaan, dan zal men God aan het woord moeten
laten en niet moeten afgaan op theorieën, die men zelf heeft opgebouwd38.
Dit is de beste bijdrage, die de Continentale gedelegeerden, ook naar de
mening van S. Knak, aan de conferentie kunnen leveren39.
Vanuit het Woord van God in de Bijbel zullen de christenen hun christelijk geloof theocentnsch, dat wil zeggen vanuit Jezus Christus, moeten herdenken. Daar gaat het vooral om meent S. Knak40. Het theologisch denken
over het Christendom en de andere godsdiensten moet geheel door dit uitgangspunt worden bepaald.
„De theologie van het Woord van God" neemt een fundamenteel onderscheid aan tussen God en mens, tussen Schepper en schepsel, tussen de Heile

Cfr J Richter, „Junge Kirchen auf dem Wege nach Hangtschau", Gütersloh, 1936,
pp 7-8, cfr A Koechlin, „Ausblick auf die Weltmissionskonferenz in Hangchow,
1938", in E M M , 81 (1937), pp 337-338 Ook volgens Α. Koechlin is het dringend
noodzakelijk in Tambaram te spreken over het wezen van het geloof van de Kerk
Hij IS geschrokken van de ervaring hoe gesaeculanseerde jonge Aziaten over de Kerk
denken Hij heeft deze ervaring opgedaan op de „Weltkonferenz der christlichen
Jungmannervereine" in Mysore (India) in Januari 1937, waar over de Kerk en haar
opdracht is gesproken.
17
J Richter, „Der Dienst der Kirche an der heutigem Menschheit, Anregungen zur
Nachdenken fur die christlichen Weltkonferenzen von 1937 und 1938", Gütersloh,
1938, ρ 16.
38
Cfr К Hartenstein, „Gottes Wege mit der Weitmission 1910-1938", in Ε M M , 82
(1938), ρ 15.
э
» Cfr S Knak m brief aan W Paton, d d 12 november, 1937 (W.C.C, archives), ρ 1
40
Cfr S Knak, epist cit, ρ 3, cfr S Knak, „German Protestant Missionary Work,
Its Characteristic Features in Practice and Theory", Londen en New York, 1938, ρ
47 HIJ heeft deze brochure geschreven in opdracht van de ICIMC (zie, S Knak, epist.
cit ) ZIJ is opgenomen in Ι M С , Tambaram, 1938, Vol III, pp. 289-356.
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lige en de zondaar en heiden41. Daarom verwerpt zij de opvatting van de
godsdiensthistorische school, dat er een continuïteit bestaat tussen het
Christendom en de niet-christelijke godsdiensten. De goddelijke openbaring
is geheel anders dan de andere openbaringen in de godsdiensten.
'If we may speak of a general Revelation of God which is shared by all mankind (cf Rom. 1, 19), it is not the religious view of heathenism that is meant,
but only the operations of God, within which the heathen lives, but which
he meets with ingratitude and presumption. It is therefore a fundamentally
false view of the relationship between Christianity and heathenism to regard
the 'particular Revelation' in Christ as something new, which is added to the
'general Revelation' which has been given also to the heathen'42.
De openbaring in Christus staat tegenover alle godsdienst, ook tegenover
het Christendom in zijn historische gestalte als waarheid en oordeel, als
antwoord en oplossing. Vanuit de openbaring in Christus gezien bestaat er
in de niet-christelijke godsdiensten dezelfde neiging als in de mens bij de
zondeval. De mens wil zichzelf tegenover God bevestigen als een onafhankelijk wezen, hij komt in opstand tegen de souvereine God43. De niet-christelijke mens stelt niet God maar zichzelf centraal en zoekt in zijn godsdienst
een antwoord op zijn godsdienstige behoeften. Hij leeft niet meer in het
fundamentele onderscheid tussen hem en God 44 .
Maar daarmee is volgens S. Knak nog niet alles gezegd over de visie van
de Duitse theologie der godsdiensten van die tijd. Het is juist dat het heidendom wezenlijk een vlucht voor God is, maar tevens wordt daarin naar
God gezocht. Het heidendom zoekt echter tevergeefs naar een antwoord
op allerlei vragen. In Christus openbaart God het antwoord van schuld
en vergeving. Het is niet zo, dat Christendom en heidendom op die manier
als licht en duisternis tegenover elkaar komen te staan. Ook al leeft de heiden
volgens het Nieuwe Testament zonder God, dat neemt niet weg dat ook de
niet-chnsten een schepsel van God is Dit beeld van God is misvormd, maar
toch leeft ook de heiden onder de wet van God en leeft hij voor de ogen van
God45.
Wanneer de zending de paradoxale boodschap van de Bijbel verkondigt,
dat God de zondaar rechtvaardigt, spreekt zij de leer van het sola gratia van
41

Cfr S Knak, epist cit, ρ 1
S Knak, о с, ρ 49, cfr J Richter, „Der Dienst der Kirche an der heutigen
Menschheit", pp 18 en 23 Het Christendom is de zelfopenbaring van God en zal
daarom altijd een boodschap hebben te verkondigen die in spanning staat tot de antro
pocentrische niet-christelijke godsdiensten, ondanks alle punten van overeenkomst, cfr
J Richter, „Junge Kirche auf dem Wege nach Hangtschau", p. 8.
» Cfr S. Knak, loc. cit.
31
Cfr S Knak, epist cit, pp 1 en 3, cfr J Richter, „Der Diens! der Kirche an der
Heutigem Menschheit", ρ 23 „Religionen sind Versuche, das Leben in praktischer
Weise dem Dasein in der Welt einzughederen"
45
Cfr S Knak, .German Protestant Missionary Work", ρ 50.
42
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de Reformatie uit46. De Duitse gedelegeerden in Tambaram moeten naar
de mening van S. Knak van hieruit het absoluut nieuwe van de christelijke
boodschap vasthouden47. De liberalistische tendensen in Azië zijn nog niet
overwonnen48 en het gevaar van syncretisme is nog steeds aanwezig49.
Aparte aandacht moet hier vervolgens worden gegeven aan twee bijdragen van de kant van zendelingen van Continentale zendingsgenootschappen.
In 1937 richten de Duitse zendingsgenootschappen met de „Basel Mission" een brief aan hun zendelingen, waarin hun wordt gevraagd ondanks alle kritiek op de conferentie en op de vragen van de Internationale Zendingsraad toch mee te werken aan de voorbereidingen van Tambaram.
Daartoe wordt hen met de brief een vragenlijst ter beantwoording voorgelegd, die anders is dan die van de Internationale Zendingsraad, maar er wel
bij aansluit50.
" Cfr. S. Knak, o.e., p. 47.
Cfr. S. Knak, epist. cit., p. 2.
48
Cfr. К. Hartenstein, a.c, p. 14.
49
Cfr. J. Richter, „Der Dienst der Kirche an der heutigem Menschheil", p. 17; cfr. J.
Richter, „Topics for the World Missionary Conference, 1938" (W.C.C, archives), d.d.
1 Oktober, 1935.
50
Cfr. Brief van K. Hartenstein „An die Missionare und Missionarinnen der deut
schen Missionsfelder", d.d. eind oktober, 1937.
De meest belangrijke vragen voor de theologie der godsdiensten zijn:
(a) „Which special insights grounded on the Protestant and pietistic heritage of our
home churches do you think must be transmitted to the young churches?";
(b) „What elements in the non-Christian religions and in the traditional institutions of
the people — the bonds of tribe, clan, custom, language — (völkische Ordnungen)
seem to you to be suitable as positive points of contact for the proclamation of the
Gospel?";
(c) „How do you combat the twofold danger — that the church on the one hand
should fail to become indigenous or domiciled in the country and on the other that it
should fall a victim to syncretism?" (zie hiervoor, „German Questionnaire" in W.C.C.
archives).
De Duitse vragen (cfr. brief van Evangelisches Missionsgesellschaft in Basel aan de
Internationale Zendingsraad in W.C.C, archives) zijn niet zonder moeite in het Engels
vertaald. Miss Gibson heeft het woord heiden willen vermijden en vertaald door „nonChristian" (cfr. brief van B. Gibson aan K. Hartenstein, d.d. 2 december, 1937, in
W.C.C, archives). Maar in de definitieve vertaling is „heathen" en „pagan" gebruikt
op uitdrukkelijke wens van K. Hartenstein. „The expression „non-Christian" has for
our ears the sound of weak relativism on the one side (Christianity as one of the religions only). On the other side it sounds for us as if we had forgotten that Christian
Church, Faith and Confession means more than religion, because Church, Faith, and
Confession get a singular and unique meaning from their centre, „Die Offenbarung
Gottes in Christus" " (brief van K. Hartenstein aan В. Gibson, d.d. 25 november, 1937,
in W.C.C, archives).
Vraag (b) is in de „Schweizerischer Fragebogen für die Weltmissionskonferenz in
Madras 1938" (W.C.C, archives) iets anders geformuleerd: „Welche Elemente in den
heidnischen Religionen werden in der Heidenpredigt als Anknüpfungspunkte (Vorahnungen, verschüttete Urerinnerungen, gleichnishafte Parallelen) verwendet? Mit Recht
oder Unrecht? Ist die heidnische Religion das Alte Testament der Primitiven?"; cfr.
A. K. de Groot, „Kontinentale Zendingsconferentie 1938", in: De Opwekker, 83
(1938), p. 244.
47
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Uit de antwoorden blijkt, dat de zendelingen onverkort de protestantse
en piëtistische traditie volgen. W. Keiler wijst erop, dat veel antwoorden
uitgaan van de gehele erfenis van de Reformatie, van het sola gratia, sola fides, solus Christus51. Dat de overgrote meerderheid de reformatorische
traditie voorstaat en slechts enkelen de traditie van het Piëtisme benadrukken, hangt samen met het feit, dat alleen de zendingsorganisaties van Neukirchen en Liebenzell uitsluitend piëtistisch zijn. De lutheraanse zending
van Hamburg, Leipzig en Neuendettelsau zijn overwegend reformatorisch,
die van Berlijn, Basel en Herrnhut zijn zowel reformatorisch als piëtistisch52. Maar het gaat allen om de verkondiging van de Bijbel.
W. Keiler geeft niet precies aan of de verschillende opvattingen over het
aanvaarden van aanknopingspunten in het heidendom voor de verkondiging
van de christelijke boodschap parallel lopen met het zojuist gegeven onderscheid tussen de zendingsorganisaties. De „Basel Mission" in Kameroen
vertolkt ook de opvattingen van anderen, wanneer zij zegt:
'If God had not prepared our way in advance our preaching would return
void like the echo from a rock. And God has prepared our way: The heathen
pray, the heathen atone, they try to sanctify themselves, they know the main
elements of most of the commandments, they feel responsible for their
brethera (in the narrow sense of the word)' 53 .
Anderen daarentegen willen geen aanknopingspunten aanvaarden, omdat
elk element van een andere godsdienst doordrenkt is met heidendom. Zij
zijn niet bereid te aanvaarden, dat er in de algemene openbaring van het
heidendom een voorbereiding ligt op de vervulling in Christus, die de bijzondere openbaring is, zoals sommige antwoorden naar voren brengen. Zij
kunnen niet aannemen, dat de zending van de heidense tradities gebruik
kan maken, zoals Jezus dat met het Oude Testament heeft gedaan54. Volgens deze tegenstanders van aanknopingspunten staat het Evangelie van
God diametraal tegenover de heidense godsdiensten, het is iets geheel
nieuws.
'Our preaching must be based solely upon the one divine act of salvation, to
which no path leads out from man . . . And since all aspects of human nature
and of paganism, even the best, are truly indicative of their intrinsic wickedness, I would not know how to call these points of contact other than antithetic, e.g. negative'55.
51

Cfr W. Keller, „The Young Churches in Their Struggle to Become Indigenous, Λ
Report on the Answers of the German Missionaries to the Questionnaire of the Ger
man Evangelical Missionary Council", London en New York, 1938, pp 3-5. Het ge
typte origineel van dit rapport is aanwezig in de W.C.C, archives.
52
Cfr. W. Keller, o.e., p. 7.
53
Ibid., p. 47; cfr. H. lunod, „The Witness of the Church, African Indigenous Me
thod", in: The South African Outlook, (September 20, 1938), p. 27. In de Afrikaanse
erfenis ligt de activiteit van God uitgedrukt. In de Afrikaan is het beeld van God aan
wezig.
54
Cfr. ibid., pp. 50-52, passim.
» Ibid., p. 52.
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Alleen God zelf, niet de mens, ook de zending niet, kan de aansluiting met
de heidense erfenis tot stand brengen en Hij zal daarin tegelijkertijd revolutionaire veranderingen aanbrengen.
Hoezeer de zendelingen van de Duitse zendingsgenootschappen ook van
mening verschillen over het probleem van de aanknopingspunten, zij allen
willen alleen het Woord van God als grondslag van hun prediking nemen.
Alleen zo zal het mogelijk zijn niet in syncretisme te vervallen56.
Ook Nederlandse zendelingen hebben zich terdege op Tambaram voorbereid57. J. H. Bavinck heeft hierbij met name aandacht geschonken aan de
christelijke leer over de mens en de openbaring, gezien het belang, dat de
Internationale Zendingsraad eraan heeft gehecht58.
In het voormalige Nederlands-Indië heeft de zending in die tijd te maken
met een „Cosmic apprehension of life", met het bewustzijn dat de mens een
druppel is in de oceaan van het universum59. Daarin is geen plaats voor de
christelijke overtuiging van de menselijke zondigheid, die in opstand komt
tegen God en die de mens zelf tot God wil verheffen. Hiertegenover moet
de zending verkondigen, dat de mens de verhouding tot God absoluut heeft
afgebroken60.
Evenmin is er in het kosmisch verstaan van het leven sprake van een werkelijke openbaring. Het christelijk geloof echter aanvaardt, dat God zich in
Jezus Christus heeft geopenbaard, zoals op de zendingsconferentie van Jerusalem (1928) is uitgesproken Het is een openbaring, die God stap voor
stap in de geschiedenis heeft voltrokken tot ze de voltooiing in Jezus Christus heeft gevonden, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. In Hem is de
spanning openbaar geworden tussen de mens in zijn zondigheid en God61.
Maar tevens is door Hem een dubbele bevrijding gekomen voor de zondige
mens. Hij brengt rechtvaardiging en heiliging vanuit de genade van God. In
5

» Cfr. ibid , pp 14, 53 en 59
Cfr Brief van het Zendingsconsulaat in Batavia „Aan de Conferenties van zendingsarbeiders en Synodes der Christelijke kerken m Nederlandsch-Indie", d d 30 januari, 1937 (W С С archives).
58
Cfr J H Bavinck, „The Faith by Which the Church Lives" ( W C C archives), ρ
1 Ook Dr ν Doorn en Dr Muller Kruger zijn van mening, dat aan de formulering
van het geloof van de Kerk aandacht moet worden geschonken, gezien de verschillen
en tegenstellingen die in eigen kring bestaan (cfr brief van Zendingsconsulaat „To the
Delegates from Neth India to the I M C Meeting in 1938", d d. 13 januari, 1938
(W С С. archives) Twee andere bijdragen van Nederlandse zendelingen zijn
(a) E G van Kekem, „The Gospel and Moslims", 1937 (W С С. archives), waarin
naar het boek van H Kraemer wordt verwezen voor de grondslagen van de praktische
verhouding tot de Moslims vanuit het Evangelie, zie ook, E G van Kekem, „Het
Evangelie en de Moslim", in De Opwekker, 82 (1937), pp. 369-388
(b) J Kruyt, „The Approach of an Indigenous People with the Gospel", 1937 ( W C C
archives), waarin wordt gewaarschuwd tegen het blijvende gevaar wezenlijk heidense
elementen op te nemen in de christelijke nagedachtenis van de overledenen (p 10)
59
Cfr. J H Bavinck, „The Faith by Which the Church Lives" (W.C С archives), ρ 2
'° Cfr. ibid , ρ 8.
" Cfr ibid , pp 12-14, passim
57
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de dood op het kruis en in de verrijzenis sterft het oude af en is er nieuw
leven.
'When the Church speaks about redemption it always speaks about those
two aspects, about justification and sanctification; about deliverance from
sin and the renewal of our heart' 62 .
Dit is, zo meent J. H. Bavinck, de boodschap van de Kerk aan de zondigç
mens, die zelf de Waarheid wil verwerven, zelf verlossing tot stand wil
brengen. Waarheid en verlossing is er alleen in Christus"3.
3. Angelsaksische theologie der godsdiensten: Verstaan van het christelijk
geloof is bepalend
In de Angelsaksische theologie der godsdiensten is in de periode van voorbereiding op Tambaram diepgaand aandacht geschonken aan het christelijk
geloof in verhouding tot de andere godsdiensten. O. C. Quick en A. P. van
Dusen constateren, dat de interpretaties van het christelijk geloof verschillend zijn, hoewel allen terug willen naar de Bijbel. Zij voeren het verschillend verstaan van de niet-christelijke godsdiensten daarop terug. Velen willen volgens A. P. van Dusen terug naar een „Biblical Christianity", naar
een Christendom dat zich fundeert op het geloof van de Bijbel.
'But what is Christian faith as it appears in the Bible? Many who call for a
return to 'Biblical Christianity' have assumed that such allegiance would
inevitably involve acceptance of what they advance as 'Biblical Christianity'.
They seem quite incapable of contemplating the possibility that the real
issue within Christian thought today is not between 'Biblical faith', and
'modernist faith' or 'liberal faith', but between two or more equally sincere
and sharply contrasted readings of what the climactic and authoritative faith
of the Bible, i.e. the faith of Jesus Christ, our Lord, really is' 64 .
Men moet zich in de zending hierop blijven bezinnen, omdat het een probleem is van cruciale betekenis voor haar boodschap. Het zendingswerk zal
82

Ibid., p. 19.
·> Cfr. ibid., p. 20.
β4
Α. P. van Dusen, „The Authority of the Church's Faith" (W.C.C, archives), p. 16.
De datering van dit stuk is niet precies aan te geven: A. P. van Dusen heeft het in juli,
1939 naar W. Paton gezonden. In een begeleidende brief (d.d. 18 juli, 1938, in W.C.C.
archives) zegt A. P. van Dusen, dat het grotendeels een bewerking is van een lezing
voor de „Foreign Missions Conference of North America" in januari 1938 en door
Warnshuis is verspreid. De bijdrage is geschreven vóór de publicatie van het boek van
H. Kraemer, „The Christian Message in a Non-Christian World". Kennelijk zijn er bij
de bewerking stukken ingevoegd met kritiek op H. Kraemer. Op grond hiervan lijkt
het gerechtvaardigd het stuk hier reeds te bespreken en de kritiek op H. Kraemer later
ter sprake te brengen. De keuze wordt temeer gerechtvaardigd door een brief van W.
Paton aan A. P. van Dusen, d.d. 30 augustus 1939 (W.C.C, archives), waarin wordt gezegd, dat de Internationale Zendingsraad het artikel niet in de post-Kraemer en postTambaram publicaties op zal nemen, omdat het in feite vóór de publicatie van H
Kraemer is geschreven.
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hierop telkens weer worden teruggeworpen, wanneer ¿ij wordt geconfronteerd met de verhouding van het christelijk Evangelie tot de wereld waarvoor zij predikt.
De gehele geschiedenis door is het een brandend vraagstuk geweest in
hoeverre andere wijzen van denken en leven verwant zijn aan en overeenstemmen met het authentieke christelijke leven en denken. Het antwoord is
altijd in twee uitersten uiteengevallen: onvoorwaardelijke continuïteit en radicale discontinuïteit. „Modernisten" proberen de superioriteit van het
Christendom aan te geven krachtens de continuïteit met de andere godsdiensten, die in het Christendom worden vervuld. „Traditionalisten" houden vast aan de autoriteit van de christelijke waarheid tegenover de nietchristelijke godsdiensten. Voor A. P. van Dusen spitst de kernvraag van de
theologie der godsdiensten zich toe op het verstaan van Jezus Christus. Is
Hij een van de profeten onder de mensen, of is Hij wezenlijk iemand anders? De keuze voor continuïteit of discontinuïteit tussen de openbaring in
Hem en in de andere godsdiensten hangt samen met de visie, die men heeft
op de continuïteit en discontinuïteit tussen God en mens65.
A. P. van Dusen is van mening, dat zijn eigen opvatting goed is uitgedrukt
in deze gedachten van de aartsbisschop van York:
'We affirm, then, that unless all existence is a medium of Revelation, no
particular Revelation is possible; for the possibility of Revelation depends on
the personal quality of that supreme and ultimate Reality which is God. If
there is no ultimate Reality, which is the ground of all else, then there is no
God to be revealed; if that Reality is not personal, there can be no special
revelation, but only uniform procedure; if there be a ultimate Reality, and
this personal, then all existence is revelation'66.
Of alles is in zekere mate openbaring van God, óf er is nergens een openbaring. Wanneer er openbaring mogelijk is, is er niets wat geen openbaring is.
Alleen wanneer God in de geschiedenis van de Philistijnen en Syriers is geopenbaard, kan Hij in de geschiedenis van Israël worden geopenbaard
(Amos, 9, 7).
Dat de eerste christenen in hun prediking (kerygma) de nadruk hebben
gelegd op de radicale tegenstelling tussen het nieuwe geloof en het oude en
een scherpe discontinuïteit tussen beide hebben aangenomen, moet worden
geweten aan het feit, dat zij de toehoorders vragen zich te bekeren. Maar
wanneer deze later worden onderwezen in het nieuwe geloof (didaskein) leren
zij, dat wat in hun voor-christelijke ervaring en geloof waar en van goddelijke oorsprong is geweest, in het nieuwe geloof moet worden bewaard en vervuld. God-in-Christus zal op iedere niet-christen afkomen als iets totaal
nieuws en anders. Maar men moet daarbij objectief blijven en erkennen, dat
e5

Cfr. A. P. v. Dusen, a.c, pp. 1-3, passim.
Ibid , p. 8. Door A P. van Dusen aangehaald uit, W. Temple, „Nature, Man and
God", pp. 306-307.
66
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de tegenstelling niet zo radicaal en absoluut is als de nieuwe gelovige meent.
'In winning men to true discipleship to Christ, the most important truth is the
revolution demanded in all their earlier loyalties and assumptions. But, in
the attempt to report God's good gift to mankind in all its fulness, it is the
whole truth which is important; and that embraces recognition of God's
partial disclosures of Himself to all peoples in all times' 67 .
A. P. van Dusen meent op grond van zijn gelovig verstaan van de Bijbel,
dat primair op het geloof van Jezus van Nazareth zelf moet zijn gefundeerd,
te moeten zeggen dat de mens altijd drager van het beeld van God is geble
ven. Hoe uniek de openbaring van God in de Zoon der mensen, Jezus
Christus, ook is en welk absoluut gezag deze ook bezit, dat neemt niet weg
dat God zich ook buiten Hem heeft geopenbaard.
О. С Quick voert de verschillende interpretaties van het christelijk gelo
ven in Jezus Christus en de Bijbel terug op een hebreeuwse en een hellenisti
sche benadering daarvan. Beide zullen daaraan hun eigen wijze van ver
staan van de niet-christelijke godsdiensten ontlenen.
De Reformatie heeft over de hellenisering van het christelijk geloof in de
Middeleeuwen heen terug willen grijpen naar de Bijbel en heeft zo het he
breeuwse verstaan weer laten opleven. O. C. Quick wijst erop hoe ook in
zijn tijd op het Europese vasteland weer wordt gestreefd naar een radicaal
hebreeuwse interpretatie van het christelijk geloof, tegenover een overwe
gend hellenistische interpretatie op het eind van de 19e en het begin van de
20e eeuw«8.
Het Continentale Protestantisme verzet zich tegen het hellenistische idee,
dat de goddelijke Logos immanent in alles aanwezig is. Gods openbaring
verloopt niet via deze universele immanentie, waarop de mens met de rede
vat kan krijgen. In hel hebreeuwse verstaan van de Continentale theologie
moet de Logos worden verstaan als het Woord, dat door God in de geschie
denis wordt uitgesproken. Dit is niet door de menselijke rede te doorzien als
een goddelijke openbaring. Alleen hij, die van God de gave van het christe
lijk geloof ontvangt, kan Jezus aanvaarden als de absolute openbaring van
God.
'And it is this revelation, only because first and foremost it is God's absolute
ly decisive act, whereby all natural manhood with all its ideals is utterly
condemned, and the elect, who alone receive the supernatural power to hear
and believe the gospel message, are saved by the abandonment of their ideals
and by utter submission to the word of God declared in the Cross and Resur
69
rection' .
" Ibid., p. 8.
69
Cfr. О. С Quick, „The Present Situation in Christian Theology" (W.C.C, archives),
pp. 1-5, passim.
89
О. C. Quick, a.c, p. 7.
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God is de enige die de mens kan verlossen. De mens kan zichzelf niet ver
lossen. Het hellenistische denken daarentegen kan verlossing niet zien als
een daad van God. Hij is de ultieme werkelijkheid achter en grond onder
alles wat bestaat. Deze ultieme werkelijkheid ligt gedeeltelijk uitgedrukt in
de natuur en in een goed menselijk leven. Zij is daarin openbaar. Verlossing
betekent ingaan in die werkelijkheid, wat door de activiteit van de menselij
ke rede gebeuren moet. Het is geen goddelijke daad, omdat de ultieme wer
kelijkheid geen verandering en beweging kent 7 0 .
Voor het liberale Christendom is de openbaring in Jezus Christus vanuit
een hellenistische visie onmogelijk te begrijpen als een unieke en bovenna
tuurlijke daad van God. Hij is de hoogste profeet en een bewonderenswaar
dig godsdienstig mens. Ook de liberale theologen, die meer in overeenstem
ming met de christelijke traditie willen blijven denken, zien Christus als
mens. Maar deze mens is voor hen de enig ware openbaring van God en
zullen deze menselijke persoon Zoon van God kunnen noemen 71 .
O. C. Quick stelt nu, dat zowel de hellenistische als de hebreeuwse inter
pretatie van Jezus Christus en het christelijk geloof uitersten zijn. De zen
ding zal een middenweg moeten bewandelen. Aan de ene kant zal zij bij de
verkondiging van de christelijke boodschap de mogelijkheid open moeten
houden, dat de menselijke rede ook zonder Jezus Christus de goddelijke
werkelijkheid heeft gekend. Zij mag deze flakkerende vlammen niet doven,
maar moet daarop voortbouwen. Aan de andere kant moet zij de openba
ring in Jezus Christus als definitief beschouwen. Hij heeft de mens
verlost72.
Ook al aanvaardt men in de zending dat de God, die zich in de christelij
ke openbaring bekend heeft gemaakt, eveneens actief betrokken is op de
niet-christenen, men moet toch de verlossende openbaring van Hem in Je
zus Christus geheel tot zijn recht laten komen. H. Cunliffe-Jones denkt op
grond hiervan in dezelfde richting over de andere godsdiensten, als O. C.
Quick en A. P. van Dusen.
'If we say this, no one is likely to imagine that we mean that devotion to a
non-Christian religion will lead people to a knowledge of God as Father,
Son and Holy Spirit; what we are affirming is that the real God, who is
known in the Christian Revelation, is active in this religion, in spite of men's
blindness and corruption and in spite of the absence of His saving Word
73
in Jesus Christ' .
Volgens hem vormt het geen onderdeel van het christelijk geloof te bewe
ren, dat de godsdienstige activiteiten van de mens buiten de christelijke
openbaring niet zijn ontstaan onder inspiratie van de Geest van God en zui'» Cfr. ibid., р. 3.
" Cfr. ibid., p. 5.
72
Cfr. ibid., pp. 8-10, passim.
73
H. Cunliffe - Jones, „The Doctrine of the Holy Spirit" (W.C.C, archives), pp. 5-6.
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ver menselijk zijn. Ook in de schepping en in de menselijke rede vindt in zekere mate Gods openbaring plaats. Geloof in God is een gave van God,
maar geleid door de H. Geest kan de menselijke rede, ook wanneer deze
door de zonde is verdorven, in zekere mate tot geloof komen74.
H. Cunliffe-Jones is het uitdrukkelijk eens met O. C. Quick:
'There is thus, in my judgment, both a real cleavage and a real continuity
between 'Reason' and 'Faith', and it is essential to the Christian position to
maintain both the cleavage and the continuity'75.
4. China: Moeilijkheden belemmeren voorbereiding
De „National Christian Council" van China heeft zoveel mogelijk de voorbereidingen op Tambaram laten doorgaan. Het is niet alleen de dreigende
oorlog met Japan geweest die dit werk heeft bemoeilijkt. Theologisch is
haar taak nog meer bemoeilijkt, doordat de „China-Inlandmission", de Lutheranen en de fundamentalisten, die in een woordelijke inspiratie van de
H. Schrift geloven, de raad hebben verlaten. Volgens H. Maurer zal de raad
niet meer kunnen functioneren als de rechtmatige vertegenwoordiger van de
gehele zending in China. Maar meer nog leeft bij hem de vrees, dat de Chinese gedelegeerden in Tambaram neutrale toeschouwers zullen blijven. Onder invloed van het „Social Gospel" is bij de kerkelijke leiders in China de
belangstelling voor dogmatische problemen tot een minimum gedaald. H.
Maurer hoopt, dat de conferentie van 1938 China de ogen zal openen voor
haar theologische armoede76.
In hoeverre de theologische tegenstellingen in de zending in China hebben doorgewerkt in de theologie der godsdiensten is niet duidelijk. Het materiaal om dat vast te stellen ontbreekt.
De „National Christian Council" is het met de Internationale Zendingsraad eens, dat men niet weer een verklaring over de christelijke boodschap
moet opstellen. Dat zal een onnodige herhaling van Jerusalem (1928) worden77. Wel bestaat er de behoefte, dat er vanuit een dieper geloof in God
nieuwe wegen voor de zending kunnen worden gewezen78. Met name zal
het volgens Lin Pu-Chi dringend noodzakelijk zijn, dat de conferentie van
Tambaram opnieuw het ware beeld van Jezus Christus zal ontdekken en op
een nieuwe wijze aan de wereld zal kunnen verkondigen. De oecumenische
concilies hebben in de loop van de geschiedenis telkens weer de eeuwige
waarheden van de incarnatie verdedigd. In een tijd waarin de wereld Chris74

Cfr. H. Cunliffe - Joncs, a.c, pp. 5 en 6.
" Ibid., p. 6.
78
Cfr. H. Maurer, „Hangchow vom chinesischen Missionsfeld aus gesehen", in:
E.M.M., 81 (1937), pp. 341-342.
77
Cfr. „The Relevance of Hangchow", in: The Bulletin of the National Christian
Council, Monday, March 15, 1937, p. 2.
78
Cfr. „The Relevance of Hangchow", p. 1.
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tus uit het oog heeft verloren, zal ook Tambaram de ware Jezus Christus
moeten verkondigen 79 .
5. Indiase christenen: Een theologie der godsdiensten vanuit het verstaan
van het christelijk geloof door Indiase christenen
In India heeft men veel aandacht geschonken aan de voorbereidingen op
Tambaram. Een analyse van de theologie der godsdiensten, die daarin naar
voren is gekomen, moet over twee schijven lopen. Een gedeelte van de
voorbereidende studies op de conferentie is tot stand gekomen uit een sa
menwerking van zendelingen en Indiase christenen. Een ander gedeelte is
het werk van een groep Indiase christenen geweest, die in „Rethinking
Christianity in India" hun eigen originele bijdrage voor de discussie over de
niet-christelijke godsdiensten in Tambaram hebben geleverd.
Op initiatief van W. Paton is de „National Christian Council" van India,
Birma en Ceylon in het voorjaar van 1937 begonnen met het samenstellen
van een reeks boekjes, waarin de verschillende onderwerpen van de zen
dingsconferentie worden besproken. W. Paton schrijft in een brief aan J. Z.
Hodge, secretaris van de Nationale Zendingsraad in India, Birma en Cey
lon, dat de Internationale Zendingsraad het samenstellen van boeken en
brochures over de grondslagen van het christelijk geloof zal toejuichen. De
nieuwe omstandigheden, waarin de zending verkeert, vragen een hernieuw
de bezinning over het wezen van het geloof80. Dit betekent voor India, dat
de verhouding tussen de Kerk en de culturele erfenis van het land diep
gaand moet worden bestudeerd,
'not because the adaptation to the community is technically desirable, but
because the elements are a part of the creation of God, and the Church has
81
no life unless it lives within the common humanity' .
In mei 1937 wordt de „Nilgiri Conference" belegd, waarop vertegenwoor
digers van de verschillende gebieden en Kerken van India aanwezig zijn. De
™ Cfr. Lin Pu-Chi, „Madras in the Light of History", in: C.R., 69 (1938), p. 549; cfr.
Y. Y Tsu, in suggesties voor vragen aan de zendingsconferentie. Hij wijst erop, dat de
uniciteit van het Cristendom de grote kracht is van het christelijk getuigenis tegen
over de niet-christelijke godsdiensten (cfr. brief van A. L. Wamshuis aan W. Paton, d.d.
23 december, 1937, in W.C.C, archives).
Het is wegens het ontbreken van voldoende gegevens niet mogelijk aan te geven wat
van Japanse zijde in dit stadium voor voorbereiding op Tambaram naar voren is ge
bracht.
80
Cfr. brief van W. Paton aan J. Z. Hodge, d.d. 23 oktober, 1936 (W.C.C, archives),
pp. 1-2.
Doordat de door de Internationale Zendingsraad voor Tambaram opgestelde lijst in
„The Guardian" is gepubliceerd heeft zij in India brede bekendheid kunnen krijgen.
Zie, „Questions for the International Missionary Council at Madras", in: Guardian,
(June, 30, 1938), pp. 410-411, (July, 7, 1938), pp. 426-427, (July, 14, 1938), pp. 440-441
81
Brief van W. Paton aan J. Ζ. Hodge, d.d. 23 oktober, 1936 (W.C.C, archives), p. 4.
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bedoeling is dat het materiaal, dat daar is aangedragen, zal worden gebruikt
bij de voorbereiding van de brochures voor de conferentie in Tambaram 82 .
Bij de discussies op de „Nilgiri Conference" over „The Faith by Which
the Church Lives" is slechts één Indiër aanwezig geweest. De groep, die
zich met dit onderwerp heeft bezig gehouden, besluit geen verklaring op te
stellen over het christelijk geloof, omdat dat reeds in Jerusalem is gebeurd.
Maar in het kort komt men toch tot deze omschrijving: God is de schepper
van alle mensen, die in Hem hun uiteindelijke bestemming zullen vinden;
de mens is echter in zonde gevallen, heeft zich losgemaakt van God en is
niet langer meer van nature kind van God; door de blijvende liefde van
God is aan de mens echter de genade gegeven in Christus zoon van God te
zijn83.
Het is tegen deze achtergrond begrijpelijk, dat elders op de „Nilgiri Conference" scherp wordt gewaarschuwd voor de syncretistische tendensen van
het Hindoeïsme. Zendingskringen in India zijn bereid de goede elementen
in de andere godsdiensten te erkennen, maar voelen tevens de noodzaak
grotere nadruk te leggen op de uniciteit van het Christendom tegenover de
tendens teveel waarde te hechten aan de overeenkomsten met de andere
godsdiensten.
'In some places we see Crucifixes and pictures of Christ together with
pictures of Rama and others — all tending to make out that Christianity is
just one of many religions. We maintain that Christ is unique and that any
attempt to weaken or eliminate the distinctive features of Christianity be
strenuously resisted. We recognize that our message is universal and that
every soul in India is one for whom Christ died84.
In enkele van de brochures, die daarna worden geschreven en waarvan de
meeste in november 1937 gereed zijn voor verspreiding85, wordt dieper
op de theologie der godsdiensten ingegaan. R. B. Manikam zal daarbij
vooral de verhouding van het Christendom tot het probleem van het syncretisme bespreken86.
De theologie der godsdiensten, die in de brochures naar voren komt,
wordt sterk beheerst door de gedachte aan de vervulling, die Christus is
komen brengen.
"2 Cfr. „The Report of the Nilgiri Meetings for World Missionary Conference, Hangchow 1938, held at the Y.M.C.A. Ootacamund on May 26 and 27, 1937" (W.C.C, archives), p. 1.
M
Cfr. „The Report of the Nilgiri Meetings" (W.C.C, archives), p. 7.
B1
Ibid., p. 11.
β5
Cfr. brief van P. O. Philip aan W. Paton, d.d. 30 september, 1937 (W.C.C, archives);
cfr. „A World Missionary Conference in India, Tambarara, Madras, December
13-30, 1938" (W.C.C, archives).
88
Cfr. „Study Booklets on Hangchow Topics" (W.C.C, archives), p. 1; cfr. „Sugge
sted Outline of Subjects" (W.C.C, archives), p. 2.
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Met betrekking tot het gebruik van de culturele erfenis van India, waar
onder Α. Quamber alle vormen van geestelijk leven, hetzij intellectueel, het
87
zij godsdienstig moeten worden begrepen , is men ervan overtuigd dat
Christus niet is komen vernietigen, maar is komen oprichten wat gebroken
is. Het Oude Testament en de Wet van Mozes bestaan nog. Christus heeft
de oude godsdienst bevrijd van hypocrisie en formalisme. Wanneer de Kerk
in India hetzelfde wil doen ten aanzien van bijvoorbeeld de Islam, dan moet
88
het waardevolle in de Islam door haar worden gerespecteerd .
'If it is true that many are the forms and fashions in which God has spoken
to mankind, that Jesus came not to destroy but to fulfil the law and the
prophets and regarded everyone who was not against Him as being for
Him, then it will become the duty of the Church to set herself deliberately to
conserve all that is true and valuable in the culture of non-Christian peoples.
89
It will also be to her profit if she does so' .
G. V. Job past hierin de gedachte van A. Quamber toe op de godsdienstige
erfenis van India in het algemeen. De Kerk mag bij een hernieuwde bezin
ning op zichzelf niet vergeten, dat het haar taak is voort te bouwen op de
grondslagen, die door de heiligen en profeten van vele landen zijn gelegd.
De Oneindige heeft een antwoord gegeven op hun verlangens. De Kerk mag
volgens G. V. Job niet uitsluiten, dat door de ogen van een Indiase wijsgeer
een nieuw facet van Jezus Christus openbaar zal worden.
Met S. K. Tarafdar is G. V. Job van mening, dat de culturele erfenis van
India niet zo maar mag worden overgenomen. Wanneer niet-christenen
Christus aannemen, blijft voor hen niet alleen het hoogste en beste van hun
godsdienst bewaard, maar ontvangen zij ook de vergeving van zonden en de
kracht tot een nieuw leven door de H. Geest, waarnaar zij hebben uitge
zien 90 . In trouw aan Jezus, die met de Sabbat heeft gebroken en de Mozaïsche wet opnieuw heeft geïnterpreteerd, moet het oude worden getransformeerd in een nieuwe schepping, zodat er in India een eigen Christendom kan
ontstaan91.

87

Cfr. A. Quamber, „How Far Can the Church in India Utilize the Muslim Cultural
Inheritance Found in India?" (W.C.C, archives), p. 1.
98
Cfr. A. Quamber, a.c, p. 2.
80
G. V. Job, „How Far Can the Church in India Utilize the Different Cultural Inheritances Found in India?" (W.C.C, archives), p. 1.
90
Cfr. S. K. Tarafdar, „The Church as the Evangelistic Agency and the Relation of
This to Missions" (W.C.C. archives), p. 3.
81
Cfr. G. V. Job, a.c, pp. 2-3. In dit verband moet worden verwezen naar: C. P. Mathew, „The Syrian Church of India with Special Reference to Its Reaction through
Centuries to Hindu Life and Thought" (W.C.C, archives). C. P. Mathew wijst erop,
dat de Syrische christenen niet beïnvloed schijnen te zijn door het filosofisch denken
en de godsdienstige praktijken van het Hindoeïsme (pp. 6 en 8). In een tijd, waarin het
voor de Indiase christenen noodzakelijk wordt de christelijke boodschap tegen de
achtergrond van het denken en de devotie van het Hindoeïsme opnieuw te interprete-
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Het gevaar van syncretisme zal hierbij steeds aanwezig zijn. Dat is voor
R. B. Manikam de reden om zich af te vragen welke elementen in het Christendom bij de verkondiging van de christelijke boodschap zonder een compromis te sluiten moeten worden vastgehouden. Wanneer er tussen het
Christendom en de andere godsdiensten geen vitale verschillen bestaan, is
de christelijke zending niet nodig. Volgens R. B. Manikam mag de zending
de uniciteit van het Christendom, die is gelegen in Jezus Christus, waarin
God wordt geopenbaard, de eigenlijke betekenis van de wereld, de mens en
de zonde aan het licht komt, niet loslaten.
In navolging van de verklaring van de Synode van Barmen zegt R. B.
Manikam over Jezus Christus:
'So then, the unique feature of Christianity is Jesus Christ — a historic
person. In Him God is revealed in a final, complete and exclusive way as
Redeemer and Saviour. It is the redemptive purpose that makes Christianity
distinctive. To this end God was in Christ reconciling the world unto Himself. Hence the stupendous fact of Incarnation, Passion and Resurrection.
One may study Nature and History and see the working of God therein
but, in Jesus, all discussions were ended and God came Himself'92
Uit de incarnatie blijkt, dat God noch absoluut transcendent, noch geheel
immanent is. Hij is de Vader van de hele mensheid en de mens is in de wereld geschapen naar het beeld van God, hij is Zijn zoon.
Men kan volgens R. B. Manikam wel spreken van een algemene openbaring van God in de natuur, welke onderscheiden is van die in de Bijbel93.
God heeft zichzelf nergens zonder getuigenis gelaten. Op grond daarvan
kan het Christendom de godsdienstige ervaringen van de andere religies
verstaan, en hen brengen tot de vollere en hogere waarheid. Dit neemt echter niet weg, dat de christen zonder compromis blijft vasthouden aan de onvergelijkbaarheid van het christelijk geloof, waarvan hier boven de wezenlijke elementen zijn samengevat94. Er is een bijzondere openbaring in Jezus
Christus. In Hem heeft God naar de mens gezocht, en niet de mens naar
God. De natuurlijke kennis van de mens dwaalt en biedt geen zekere basis
tot kennis van God. Die ontvangt de mens uit datgene wat God heeft gedaan. Het is onaanvaardbaar op syncretistische wijze het christelijk geloof
als een van de godsdiensten te beschouwen. Het Evangelie brengt vervulling
én vernietiging, want het verkondigt rechtvaardiging en heiliging, en roept
de mens op door geloof in Jezus Christus tot God terug te keren95.
ren, is het niet gerechtvaardigd, dat de Syrische Kerk haar vroegere afwerende houding blijft voortzetten (pp. 8 en 9).
92
R. B. Manikam, „The Uncompromising Elements in Christianity in Relation to the
Tendency to Syncretism in Religion" (W.C.C, archives), p. 3.
03
Cfr. R. B. Manikam, a.c, p. 6.
" Cfr. ibid., p. 9.
•5 Cfr. ibid., pp. 6-7.
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Een andere bijdrage aan de voorbereidingen op Tambaram is in India gekomen van een groep Indiase christenen, die op hun tweeëntwintigste
„Bangalore Conference Continuation" in juni 1938 het besluit nemen hun
opvattingen te publiceren en aan de gedelegeerden op de wereldzendingsconferentie ter beschikking te stellen. De groep heeft veel werk gemaakt
van de indigenisatie van het Christendom in India en wil nu bekendheid geven aan haar Indiase visie op het christelijk geloof. Indiase christenen leven
midden in een niet-christelijke wereld en vaak hebben zij er zelf in geleefd.
Zij menen daaraan het recht te mogen ontlenen een eigen bijdrage te moeten leveren aan de discussie over de verhouding van het christelijk geloof
tot de niet-christelijke godsdienstige geloofsovertuiging. „Rethinking Christanity in India" is daarvan de neerslag en geeft inzicht in de Indiase
theologie der godsdiensten in de periode voor de vergadering van de Internationale Zendingsraad in Tambaram 96 .
Een Indiase christen zal zowel uit de christelijke erfenis leven als uit de
hindoeïstische, stelt G. V. Job. Het doet hem gekunsteld aan te beweren,
dat het Oude Testament als de geschiedenis van de zichzelf steeds meer
openbarende God uitlopend op de openbaring in Jezus, een integraal deel
vormt van alleen het Christendom. Voordat God Abraham heeft geroepen,
heeft Hij ook tot Adam, Caïn, Noë, Enoch en Melchisedek gesproken. Ook
de Upanishads kunnen worden beschouwd als een Oude Testament voor
het Christendom.
'If the O.T. represents the cradle and the swaddling clothes of Jesus, the
Upanishads prove the cosmic claim which St. John the Divine makes for
the Lord in those striking words which introduce his story of the Incarnation. Christ is indeed the light that enlightens every man. There is no real
barrier between the two movements'97.
Vanuit het Oosterse religieuze denken kan het christelijk geloof in Jezus
hernieuwd worden verklaard, want het „credo" over Hem is nog niet afgesloten. India kan het Westers Christendom helpen de eigenlijke boodschap
van Jezus weer te ontdekken meent G. V. Job. Hij wil vanwege deze stellingname niet van relativisme ten aanzien van de waarheid worden beschuldigd. Het gaat hem primair om het geloof in Jezus Christus voor de Indiase
1,6

P. Chenchiah heeft voor ..Rethinking Christianity in India" een kritiek geschreven
op „The Christian Message in a Non-Christian World" van H. Kraemer, welke als een
appendix in het eerst genoemde boek is opgenomen.
Uit de andere bijdragen van G. V. Job, V. Chakkarai en P. Chenchiah kan men enkele
aanwijzingen vinden, die kritiek inhouden op het boek van H. Kraemer. Maar aangezien zij niet expliciet kritiek leveren op H. Kraemer, moeten zij als zelfstandige bijdragen in het geheel van de discussie worden beschouwd en hier ter sprake komen. De
kritiek van P. Chenchiah op H. Kraemer in het „Appendix" zal later ter sprake komen
bij de reacties op „The Christian Message in a Non-Christian World".
97
G. V. Job, „The Christian Movement in India", in: „Rethinking Christianity in India", p. 20.
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christenen, maar elke christelijke theologie moet zich van haar relativiteit
bewust blijven98.
De houding van G. V. Job ten opzichte van de godsdienstige erfenis van
India, naar voren gebracht in de context van het streven naar een eigen gezicht van het geloof van de Indiase christenen, wordt door P. Chenchiah en
V. Chakkarai gedeeld. De theologische uitwerking van hun verstaan van de
verhouding van het christelijk geloof tot dat van de niet-christelijke godsdiensten is echter verschillend, zoals reeds eerder tot uitdrukking is
gekomen.
Een godsdienstwetenschapper aanvaardt een relativistische visie op het
Christendom en de andere godsdiensten. Wanneer echter een zendeling
godsdiensten gaat vergelijken zal hij, zo brengt P. Chenchiah naar voren,
tot een andere conclusie komen, omdat hij van de vooronderstelling uitgaat
dat het Christendom alleen de ware godsdienst is. De zendeling zal daarbij
onvermijdelijk tot de conclusie komen, dat er veel overeenkomsten met de
andere godsdiensten zijn. Hij kan daarvoor geen andere verklaring vinden
tenzij een algemene openbaring. Hoe hij dan de bijzondere openbaring
nog geheel tot haar recht kan laten komen is een moeilijke opgave. Weer
een andere kijk op de niet-christelijke godsdiensten bestaat bij de bekeerling,
die bijvoorbeeld het Hindoeïsme ziet als de geestelijke moeder waarvan
hij voorheen geestelijke waarden heeft ontvangen. Voor hem is Jezus
Christus zelf alleen bepalend en loyaliteit tegenover Hem betekent niet het
opgeven van de hindoeïstische erfenis. Hij voelt zich niet gebonden aan
dogmatische tradities, christelijke en niet-christelijke. Men moet de mogelijkheid open houden Jezus opnieuw te zien en nog niet ontdekte rijkdommen van Hem open te leggen9".
P. Chenchiah is ervan overtuigd, dat het christelijk geloof in Jezus Christus de diepste betekenis van Jezus van Nazareth uit het oog heeft verloren.
Bij de incarnatie zijn Vader en Zoon duidelijk van elkaar gescheiden, maar
de apostelen, en later de Kerk, zien in Hem de Zoon van God. Het Christendom heeft dit laatste verslaan van Jezus verabsoluteerd en uitgesproken
dat zonder geloof daarin geen verlossing mogelijk is. Het gaat P. Chenchiah er niet om de leer van Jezus als de zoon van God te bestrijden,
maar hij betreurt de ontwikkeling, dat Jezus in een kerkelijke christologie
verloren is gegaan100. De leer zal weer plaats voor Jezus zelf moeten maken, de godsdienst van Christus is niet hetzelfde als Christus. Men moet
K. Barth voor dit inzicht dankbaar zijn.
'To belong to the religion of Christ is not necessarily to come into contact
with Jesus and to be dominated by Him. As a religion Christianity is no
08

Cfr. G. V. Job, a.c, pp. 22-23.
·· Cfr. P. Chenchiah, „Jesus and Non-Christian Faiths", in: „Rethinking Christianity
in India", pp. 48-49. Een gedeelte van deze bijdrage (pp. 49-56) is afgedrukt in: D. A.
Thangasamy, „The Theology of Chenchiah", pp. 164-173.
'·» Cfr. P. Chenchiah, a.c, p. 51.
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better or worse than other religions. The supremacy we claim, or we should
claim, is not for Christianity but for Christ'101.
De theologie der godsdiensten zal op grond van een hernieuwd verstaan van
Jezus Christus door P. Chenchiah op een niet traditionele wijze worden uitgewerkt. Hij ziet de verhouding van Jezus tot de andere godsdiensten als de
verhouding tussen een oude en nieuwe schepping102. Deze opvatting steunt
op zijn eigen verstaan van Jezus, wat teruggaat op Paulus en Johannes.
'St. Paul and St. John both regard Christ as a new creation — the emergence
in history of a new chapter in human destiny. Jesus is not man made perfect,
but a new creation — the manifestation of a new cosmic energy'103.
P. Chenchiah zegt, dat hierin de vergeten helft van de theologie van Paulus
over Jezus Christus terugkomt en dat men zo niet blijft staan bij de joodse
opvatting van offer en de romeinse van wet, waarin Jezus is verstaan als iemand, die verlossing brengt van de zonde, die is ontstaan door het verbreken van het verbond met God104.
Het Christendom moet primair verkondigen, dat in Jezus een nieuwe
schepping is ontstaan. De christen is in een nieuwe schepping, die niet de
voortzetting of vervolmaking van de oude is. De H. Geest is als een nieuwe
kosmische kracht in de schepping gekomen. Dat is in de christelijke verkondiging vergeten.
In dit licht staan het Christendom en de niet-christelijke godsdiensten
niet tot elkaar als godsdienst tot godsdienst, of als theologie tot theologie,
maar als de nieuwe tot de oude schepping. Zoals de mens de lagere schepping van het dier transcendeert in een hogere, zo transcendeert Jezus de
mens als een nieuwe schepping. De mens vervult niet alleen de lagere
schepping, maar transcendeert haar tevens. Zo is het ook met Jezus ten opzichte van de mens. Op dezelfde wijze wordt door P. Chenchiah de verhouding tussen het Christendom en de andere godsdiensten geduid.
'Other religions are answers to the questions, how shall I perfect myself,
how shall I be saved from the conflict of personality from devided self.
Other religions answer the cry, what shall I do to be saved from my sins?
Jesus is God's answer to man's ambition to become God, to escape fate
and destiny, to become master of life and death. This is an aspiration of ah
religions for which the answer can only be a new creation. Jesus is man who
has outstepped his boundaries by conquering Karma. He is the higher hope
of all religions'105.
De christelijke verkondiging moet deze nieuwe schepping verkondigen. Zij
101
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Ibid., p. 52; zie daar ook, p. 56.
Cfr. ibid., p. 60.
Ibid., p. 58, zie ook, pp. 54 en 56.
Cfr. ibid., pp. 56-58, passim.
Ibid., pp. 60-61.
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is er, of men Jezus verwerpt of niet. De nieuwe schepping van God is in Jezus Christus begonnen, de nieuwe kosmische kracht van de H. Geest bestaat.
De mens moet zelf beslissen of hij daarin zal binnengaan of in de oude
schepping zal sterven. Wanneer hij ingaat in de nieuwe schepping wordt hij
een nieuwe mens. De islamiet en hindoe, die op deze wijze christen worden,
geven de oude erfenis van Gods genade niet op, meent P. Chenchiah, maar
worden de erfgenamen daarvan in een nieuwe schepping108.
V. Chakkarai komt langs een andere weg tot een eigen verstaan van de
niet-christelijke godsdiensten, waarbij hij zich beperkt tot het Hindoeïsme.
Naar zijn mening zijn de oude opvattingen, dat het Christendom alleen de
ware godsdienst is, dat het Christendom de volmaakte en het Hindoeïsme
de onvolmaakte godsdienst is, en dat het Christendom de kroon van het
Hindoeïsme is, niet langer meer houdbaar. Zij hebben allen betrekking
op de overeenkomsten en tegenstellingen, maar raken de diepste kern
van de verhouding tussen deze godsdiensten niet107. Het is bovendien
onjuist het Hindoeïsme een natuurlijke godsdienst te noemen, want het
maakt evenzeer als het Christendom er aanspraak op een openbaring van
God te zijn. Tenslotte kan men volgens V. Chakkarai ook niet meer stellen, dat alleen het Christendom aan de diepste behoeften van de nietchristenen kan voldoen. Het Hindoeïsme voldoet aan de verlangens van
de hindoes108. Het gevoelen van de bekeerlingen, dat de vroegere godsdienst niet heeft voldaan en het Christendom wel, moet worden beschouwd als een conclusie achteraf. St. Paulus is voor V. Chakkarai een
goed voorbeeld. Hij heeft zich bekeerd, omdat de Heer hem heeft geroepen,
en niet omdat hij ontevreden is geweest met de Joodse wet. Nadien is hij
gaan inzien, dat de wet in Christus is vervuld109. Niet het Christendom als
de ware godsdienst is grond van de christelijke prediking tot bekering, maar
de oproep van Christus.
'When God calls, if the call is heard by man, what moves is not that his old
country is bad but that he has to obey the heavenly invitation. There is
nothing in Christianity that can validate its contents except the call and
election by God' 110 .
De genade van God is beslissend, niet het Christendom.
V. Chakkarai is er van overtuigd, dat deze genade aan ieder kan worden
10i
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gegeven, zoals in de Handelingen van de Apostelen aan Cornelius is geopenbaard. Hoe de genade komt is een mysterie. Maar voor hem is het zeker, dat
'Those in pre-Christian and the Christian centuries who had no knowledge
of the coining of the Blessed One but cried with strong tears were saved by
the same grace that saves us today, though we now know Him — by no
means a personal merit. The application here is that the Hindu bhaktas
who wept and rejoiced in God, in their loneliness and self-loathing, were
visited by Him. This is, to the present writer an indutable fact of experience'111.
In de geschiedenis van het Hindoeïsme heeft de genade de wet overwonnen,
wat volgens V. Chakkarai door tussenkomst van de Heer zelf is gebeurd,
los van de historische openbaring in Jezus Christus. De genade van verlossing komt voor de christen door de gave van God in Christus, voor de hindoe door de gave van God zonder de historische Christus. De verkondiging
van het Evangelie is daarmee niet overbodig geworden. Zij blijft gerechtvaardigd, omdat ook daardoor de genade van God aan de hindoes openbaar kan worden112.
6 „The Christian
Kraemer113

Message

in

a Non-Chnstian

World",

door

H.

H. Kraemer is niet op de eerste plaats een theoloog. Het is goed dit vooraf
te zeggen, zonder daarmee zijn werk tekort te willen doen. H. Kraemer is
een diep gelovig christen, die zich sterk betrokken voelt bij het zendingswerk van de kerken. Hij is geen confessionalist. Hij is iemand, die steunend
op de Bijbel theologisch pluriform kan denken. Het derde hoofdstuk van
zijn boek is een geloofsbelijdenis. Het is geen dogmatische formule, maar
het is bijbels geloof. Voor hem is het mogelijk het christelijk geloof telkens
weer anders te benaderen en te formuleren met als vaststaande kern Gods
openbaring in Jezus Christus. De theologie der godsdiensten van H. Krae111

Ibid , ρ 73.
Cfr ibid., ρ 75
113
Hier zal alleen de theologie der godsdiensten van Η Kraemer worden besproken
Enkele andere analyserende samenvattingen van zijn studie zijn
(a) N Macnicol, „A Shortened Version of Dr Hendrik Kraemer's Christian Message
in a Non-Christian World", London en New York, 1938 (W С С archives),
(b) R W Woods, „Study Outline on The Christian Message in a Non-Christian
World", d d July, 1938 (W С С archives);
(c) J H Bavinck, „De boodschap van Christus en de niet-chnstelijke religies", Kam
pen, 1940, pp 8-76;
(d) С F Hallencreutz, „Kraemer towards Tambaram, A Study in Hendrik Kraemer's
Missionary Approach", Uppsala, 1966, pp. 275-307;
(e) G Vallée, „Un débat oecuménique sur la rencontre interreligieuse, De Tambaram
à Uppsala (1938-1968)", nog niet uitgegeven proefschrift, Munster, 1971, J. M Vlijm,
„Het religie-begrip van Karl Barth", pp. 14-24
112

300

mer moet tegen de achtergrond hiervan worden verstaan. Volgens hem is
het onmogelijk zinvol te spreken over de verhouding van het christelijk geloof tot de niet-christelijke godsdiensten zonder eerst een fundamentele stellingname ten aanzien van dat geloof uit te spreken. Daarom moet allereerst
aandacht worden geschonken aan zijn verstaan van het bijbels realisme,
omdat dit begrip in zijn studie een centrale plaats inneemt.
a. Bijbels realisme en christelijk geloof
Naar de overtuiging van H. Kraemer is het Christendom in die tijd als nooit
tevoren geconfronteerd met een snel en radicaal veranderende wereld. Binnen de Kerken zelf bestaat grote theologische onzekerheid en verwarring.
Overal is het Christendom omgeven door een saecularistische en niet-christelijke wereld. De zending heeft te maken met een sterke opleving van de
andere godsdiensten114. Onder de christenen bestaan er verschillende opvattingen over de theologische interpretatie van de niet-christelijke geloofsovertuigingen en de daarin gelegen waardevolle elementen. Dit alles
plaatst het Christendom voor de noodzaak te komen tot een fundamentele
heroriëntatie ten aanzien van zijn grondslagen, zoals die in de bijbelse
openbaring liggen verankerd115. Het bijbels Christendom moet weer worden ontdekt110. Dit is nodig zowel voor de christelijke Kerk van het Westen als die van het Oosten. Zij moeten van daaruit tot een hernieuwde bezinning komen over hun houding tegenover de hun omringende wereld117.
Het is bovendien een dringende eis voor het terugvinden van de werkelijke
grondslagen van de zending118. De tot dan toe gegeven antwoorden op deze problematiek zijn te fragmentarisch geweest.
'Here lies the real significance of the present theological revolution. Therefore the discussion inevitably is driven back to the rootproblems of revelation, of God and His character, of man and his place in the world, of natural
theology, i.e. the meaning and value of nature, of history, of the relation of
Church to State, Nation and Community'119.
Aan alle kanten bestaat de behoefte deze fundamentele problemen theologisch opnieuw te doordenken. Maar naar de mening van H. Kraemer zal dit
alleen mogelijk zijn, wanneer men een godsdienstige confrontatie met en
oriëntatie op het concrete realisme van de Bijbel aandurft120.
Het vraagstuk van de theologie der godsdiensten, dat voor H. Kraemer
een onderdeel is van de problematiek van de verhouding van de christelijke
114
Cfr. H. Kraemer, „The Christian Message in a Non-Christian World", London,
reprinted, 1947, p. 83.
115
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119
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Kerk tot de wereld121, behoeft ter beantwoording primair een goed verstaan van het christelijk geloof zelf. Daarvoor moet men teruggaan naar
zijn oorsprong, naar het verhaal van de openbaring van God in Christus,
dat in de Bijbel ligt weergegeven122.
Het is niet gemakkelijk de Bijbel te verstaan, omdat haar morele en godsdienstige wereld zozeer verschilt van het natuurlijk denken en van datgene
wat men elders tegenkomt. De Bijbel is goddelijke werkelijkheid, is radicaal
religieus en theocentrisch. Zij maakt ernst met het feit, dat God God is met
alle gevolgen van dien voor de mens123.
'lts divine realism is that it takes man and God radically and seriously:
man in his high origin and destiny as well as in his utter corruption and
frustration; God in His radical rejection and condemnation of man, and in
His never-weakening faith in and saving grace for man. Here we can learn
the right and saving kind of realism that looks realities honestly in the face
and exposes them to the light of the divine judgment. We learn from the
Gospel that God is not to be treated as an appendix — usually a rather
disconnected one — to our human reasonings and analyses, but as the allpervading centre in total reality'124.
Hierin is de volledige oorspronkelijkheid en uniciteit van de Bijbel gelegen.
Dit kan alleen door het geloof worden verstaan. Altijd weer is men geneigd
van de Bijbel en het christelijk geloof een geheel van filosofische en theologische waarheden over God, mens en wereld te maken125. Maar daarmee
raakt men het eigenlijke van de Bijbel niet. De Bijbel bevat geen theorieën,
ook niet over de openbaring. Zij bevat het getuigenis van profeten en apostelen over de daden van God. De openbaring zelf wordt voorondersteld in
het getuigenis van de profeten, waarin God verlossend bezig is met de mens
en de wereld. God is een levende, eeuwig actieve God, door wie en voor wie
alles bestaat. Hij openbaart zich.
Alle godsdiensten kennen het begrip openbaring. Het betekent bij hen
kennis krijgen van verborgen feiten. Maar in eigenlijke zin is openbaring de
openbaring van iets wat van nature onbereikbaar is, en onbereikbaar blijft
zelfs als het is geopenbaard. Openbaring vraagt geloof, en kan zowel een
gave van God worden genoemd, als een daad van de mens, die de gave aanvaardt. Dit is de betekenis van de belijdenis van Petrus: „Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God", en het antwoord van Jezus: „Zalig zijt
'» Cfr. ibid., p. 102.
' " Cfr. ibid., p. 61: „The only legitimate source from which to take our knowledge
of the Christian faith in its real substance is the Bible". Op p. 83 wordt duidelijker wat
dit voor H. Kraemer betekent: „It ought therefore to be repeated with the strongest
emphasis possible that the prime necessity in this situation is a religious confrontation
with and orientation upon the radical realism of the Bible".
l
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и« Ibid., p. 41.
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gij Simon, zoon van Jonas, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is" (Mt. 16,16 - 17). Het bijbels realisme is radicaal religieus en theocentrisch126.
Wanneer H. Kraemer de inhoud van het christelijk geloof gaat beschrijven, wil hij uitdrukkelijk van dit bijbels realisme uitgaan. Volgens hem laat
de Bijbel zelf toe, dat men de inhoud van het geloof op verschillende manieren beschrijft. Petrus, Paulus en Johannes geven ieder op eigen wijze uitdrukking aan hun ervaring van Gods openbaring. Maar al verschillen de accenten, hun oriëntatiepunt is hetzelfde, namelijk het radicale realisme van
de Bijbelse openbaring. Het gaat telkens over God, de Schepper, die de mens
wil verlossen en dat waar maakt in de incarnatie, in Christus, die door Zijn
dood en verrijzenis het begin is van een nieuwe aeoon, waarin de Heilige
Geest de kracht is voor het nieuwe leven127.
Er zijn verschillende manieren mogelijk om het hart van de christelijke
boodschap te beschrijven128. Naar het bijbels realisme kan men het Christendom dé godsdienst van de incarnatie noemen. Het christelijk geloof
steunt geheel op een daad van God, die verlossend intreedt in de geschiedenis. Bovendien laat de incarnatie zien, dat de mens oneindige waarde heeft
voor God.
Christendom betekent ook rechtvaardiging door het geloof. Het antwoord op het grote probleem van Paulus, hoe de door God geschapen maar
zondige mens in een werkelijke gemeenschap met de heilige en rechtvaardige
God kan leven, is dat dit kan dankzij de genade van God. In Christus en de
verlossing is de genadevolle rechtvaardiging van Zijn kant openbaar geworden. Verlossing kan niet door de mens zelf tot stand worden gebracht.
De mens levert juist in het streven naar een leven in eenheid met God het
bewijs van zijn streven naar zelfbevestiging tegenover God.
Vervolgens is het Christendom te beschrijven als dé godsdienst van de
verzoening. De mens is schepsel en kind van God. Maar doordat de mens
als God heeft willen zijn is hij gevallen. God is God, terwijl de mens mens
blijft. De mens is niet iemand, waarin God tot zichzelf komt, of iemand die
zijn wezenlijke eenheid met Hem moet realiseren. Door te willen zijn als
God heeft de mens met Hem gebroken. Waar geen weg tot verzoening meer
open staat, verkondigt de Bijbel verzoening. God geeft uit zichzelf verzoening aan de mens die fundamenteel in zondigheid leeft, schuldig staat tegenover God en niet zelf de weg terug kan gaan.
Ook is de inhoud van het christelijk geloof de aankondiging van het Rijk
Gods. Alle kwaad vindt zijn oorsprong in het niet willen leven naar de wil
van God. Daarom moet de mens zich bekeren, zegt Christus, want het Rijk
van God is nabij. In Christus begint God een nieuwe levensorde, waarin de
'*« Cfr. ibid., pp. 69-70.
'" Cfr. ibid., pp. 84-85.
188
Cfr. ibid., pp. 73-85, passim.
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mens zijn oorspronkelijke en natuurlijke leven kan verwerkelijken: het doen
van de wil van God.
Het christelijk geloof is bovendien nog te beschrijven als een nieuwe ma
nier van leven. Het betekent de weg van het kruis gaan, dat wil zeggen, het
opgeven van het streven naar zelfbevestiging. Leven naar Christus houdt in
dat men in conflict zal komen met de wereld, die op zichzelf staat gericht.
Maar het meest wezenlijke van het christelijk geloof ligt samengevat in
goddelijke vergeving en menselijke bekering. Vergeving is een vrije gave
van God en Jezus Christus neemt een centrale plaats in bij deze verlossing.
Hij heeft in dood en verrijzenis de zonde overwonnen. Hij nodigt de mens
uit tot een nieuw leven in het Koninkrijk van God, dat is de gemeenschap
van hen, die het nieuwe leven uit genade en vergeving leven. Deze gemeen
schap is nog niet af, maar wacht op de uiteindelijke vervulling van het Rijk
van God.
Volgens H. Kraemer zijn hiermee op onvolledige wijze enkele wezenlijke
kenmerken van het christelijk geloof gegeven, zoals die aan het bijbels rea
lisme kunnen worden ontleend. Daaraan zal de christelijke theologie zich
zelf telkens weer moeten confronteren.
'Really good christian theology will never emerge, in this time of world
wide confusion, without an open, honest and courageous religious confronta
tion with and orientation upon the concrete realism of the Bible' 129 .
De werkelijkheid van de levende God in de bijbelse openbaring moet crite
rium zijn van de christelijke theologie, ook van de theologie der gods
diensten 130 .
b. Theologie der godsdiensten
In de christelijke theologie zijn in de loop van de geschiedenis verschillende
pogingen ondernomen een antwoord te geven op de vraag naar de verhou
ding tussen het godsdienstig leven van de mens en de christelijke openba
ring. Voor H. Kraemer komt de vraag hierop neer:
'Does God —• and if so how and where does God — reveal Himself in the
131
religious life as present in the non-Christian religions?' .
Het dialectische antwoord van H. Kraemer hierop, dat hij ontleent aan zijn
visie op het bijbels realisme, moet worden bezien in het licht van enkele an
dere pogingen tot antwoord in de theologie der godsdiensten.
Een van die pogingen is ondernomen in antwoord op de problematiek
van de algemene openbaring en de natuurlijke theologie. Hierin is de vraag
gesteld naar de natuur en de geschiedenis als bron van openbaring in de
christelijke betekenis van het woord. Wanneer natuur en geschiedenis in die
12(1
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zin bron van openbaring zijn, moet de vraag worden gesteld naar de ver
houding daarvan tot de christelijke openbaring 132 .
H. Kraemer neemt kritisch afstand van het antwoord, dat St. Thomas op
dit vraagstuk geeft. Volgens Thomas is de natuurlijke en rationele gods
dienstige waarheid een „praeambula fidei" en een „praeparatio evangelica"
op de bovennatuurlijke en bovenrationele openbaring. De zwakheid van de
ze visie ligt voor H. Kraemer hierin, dat hij uitgaat van een intellectualis
tisch verstaan van de openbaring. Zij geeft kennis van bovennatuurlijke
waarheden, die niet bereikbaar zijn voor de rede. Dit is volgens H. Kraemer
niet bijbels. Thomas gelooft, dat de openbaring het volmaakte stadium van
natuur en rede is: „Gratia non tollit, sed perficit naturam". Daarmee zet hij
het godsdienstig leven van de mens en de openbaring in een horizontale
verhouding tot elkaar. Maar Gods openbaring kan niet de kroon op de
menselijke rede worden genoemd. De tekort schietende menselijke rede
wordt niet aangevuld door de bovennatuurlijke waarheid van de openba
ring. Volgens H. Kraemer is bij Thomas de openbaring niet meer de crisis
van alle godsdiensten, zoals dat in het bijbels realisme het geval is. In de
natuurlijke theologie wordt het unieke karakter van de bijbelse godsdienst
uit het oog verloren 1 3 3 .
K. Barth weigert hiertegenover uitdrukkelijk de menselijke godsdienstig
heid te zien als een inleiding en voorbereiding op het geloof. Ook weigert
hij openbaring en genade in het verlengde van het menselijk godsdienstig
denken te leggen. Hij is een vurig verdediger van de exclusiviteit van de bij
belse godsdienstigheid en tekent in deze verzet aan tegen elke vorm van re
lativisme. De Verlichting in de 18e eeuw, die de menselijke rede tot het or
gaan voor openbaring heeft gemaakt, en het godsdienstwetenschappelijke
relativisme van de 19e eeuw, nemen de openbaring als een zuivere daad van
God niet ernstig. De God van de openbaring verwerpen betekent volgens K.
Barth, dat de mens onvermijdelijk op een of andere wijze tot God wordt ver
heven 134 . Het betekent een ontkenning van het bijbels realisme waar God
zich souverein openbaart als verlosser van de mens, als Degene die voor
hem een volkomen nieuwe situatie schept. Omdat de openbaring eo ipso
een daad van God is, kan niemand, ook de christen niet, aanspraak maken
op het bezit van de openbaring.
'Revelation is an act of God, an act of divine grace for forlorn man and a
forlorn world by which He condescends to reveal His Will and His Heart,
and which, just because it is revelation, remains hidden except to the eye
135
of faith, and even then remains an incomprehensible miracle' .
De grote verdienste van К. Barth is voor H. Kraemer hierin gelegen, dat hij
"2 Cfr. ibid., p. 103.
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de werkelijke betekenis van de christelijke openbaring heeft teruggebracht.
Het is een contradictio ш terminis te zeggen, dat God wordt geopenbaard in
de natuur, de geschiedenis en de rede. Openbaring is een daad van God al
leen Daarmee wordt de discontinuïteit tussen natuur en genade, rede en
openbaring bevestigd. K. Barth zal niet ontkennen, dát God ook buiten de
bijbelse openbaring in de mens werkt. Maar hij zal weigeren daarop dieper
in te gaan, bang dezelfde fout als Thomas te maken130.
Het Christendom zal er volgens H Kraemer echter niet omheen kunnen
zich te bezinnen op de vraag hóe deze openbaring buiten de Bijbel plaatsvindt Het bijbels realisme aanvaardt naar zijn mening de sensus dmnitatis
van de mens Ook in de gevallen wereld breekt het licht van God op gebroken wijze door in de rede, de natuur en de geschiedenis. God laat zijn
schepping niet los Daarom is de poging van E. Brunner een juiste natuurlijke theologie te vinden noodzakelijk en gewettigd Terecht tekent hij volgens H Kraemer hierin verzet aan tegen K. Barth. Men moet in het licht
van de openbaring in Christus proberen te spreken over de menselijke godsdienstigheid Daarbij moet men zich ervan bewust blijven, dat elke poging
om vanuit de „nieuwe" bijbelse visie op de openbaring te spreken over de
met-christelijke godsdiensten een voorlopig karakter zal hebben. Maar de
christenen moeten leren op een nieuwe manier over de in zonde gevallen
schepping te spreken137.
H. Kraemer is ervan overtuigd, dat er een onverwacht en openbarend
licht wordt geworpen op allerlei problemen, wanneer de christelijke theologie het bijbels realisme tot grondslag en knterium van haar denken neemt138
Dit geldt ook voor de theologie der godsdiensten.
'In our time of decisive confrontation with vanous world views and with the
great non-Christian systems of life, all permeating the atmosphere with
subtle, inevitably suggestive forces, a strong reminder of this is needed The
radical religious realism of the Biblical revelation, in which all religious and
moral life revolves around one point only, namely, the creative and redemptive Will of the living, holy, righteous God of Love, the exclusive ground of
nature and history, of man and the world, has to be the standard of reference'139
Voor een goed verstaan van de theologie der godsdiensten van H Kraemer
zijn in het licht van het bovenstaande het Gods- en mensbeeld van het bijbels realisme van beslissende betekenis140. Het Godsbeeld is hierboven
reeds voldoende tot uitdrukking gekomen. God is de God van heiligheid en
liefde, schepper en verlosser in genade. Het mensbeeld van het bijbels rea"« Cfr
1117
Cfr
"β Cfr
" · Ibid
' " Cfr

306

ibid, ρ
ibid , ρ
ibid , ρ
, ρ 83
ibid , ρ

120
121
66
102

lisme getuigt volgens H. Kraemer van de fundamentele disharmonie waarin
de mens leeft. In het licht van de openbaring in Christus moet worden ge
zegd, dat er in de mens een fundamentele en demonische disharmonie be
1
staat «.
De mens is tegelijk een groot en een te betreuren wezen. Het schepsel van
God, dat niet van dezelfde goddelijke natuur is, is tegen Hem in opstand ge
komen en is niet meer in staat Zijn wil te volbrengen 142 . De mens leeft als
schepsel van God radicaal in de schuldige zondigheid als God te willen zijn,
zoals Hij goed en kwaad te kennen 1 4 3 .
De mens die als kind van God bestemd is de heer van de gehele schep
ping te zijn, is in zonde gevallen 144 . Maar in deze situatie blijft de mens het
schepsel van God, in wie Hij eeuwigheid heeft gelegd. Hij heeft weet van
God en zoekt naar Hem, maar precies daarin keert hij zich in zonde van
Hem af. Dit is de tragiek van de contradictorische situatie, waarin de mens
leeft, maar waarin tevens de onvernietigbare verbondenheid met God ligt
uitgedrukt14".
'Man's dangerous situation is that he is a dual being. He is of divine origin,
and he is corrupted by sin and constantly prone to assert his self-centred and
disordered will against the divine will' 146 .
Deze fundamentele disharmonie doordringt het leven van de mens totaal.
De grote godsdienstige systemen, die de mens heeft uitgebouwd zijn van de
zelfde disharmonie doordrongen 147 . Het universele godsdienstige bewust
zijn staat in de fundamentele dialectische spanning van de menselijke na
tuur: kind van God en zondaar. In het openbarende licht van Christus ont
dekt men de fundamentele afgekeerdheid van de mens tegenover God, die
zijn gehele godsdienstige leven, waarin hij naar God streeft doordringt 148 .
De mens en zijn godsdienst staan in een dialectische situatie van ja en nee
ten opzichte van de ware bestemming van de mens en zijn verhouding tot de
eeuwige God 1 4 9 .
De houding van het bijbels realisme ten opzichte van de niet-christelijke
godsdiensten is eveneens dialectisch van karakter. Het menselijk bestaan en
zijn godsdienstigheid staan zowel onder het goddelijk oordeel als de godde
150
lijke verlossing. Het kruis van Christus is de openbaring daarvan .
Christus is de krisis van alle godsdiensten, die volgens Paulus in wezen een
141
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vlucht voor God zijn. Hij is het oordeel over de godsdiensten van de mens,
die niet zelf de natuurlijke verhouding tot God kan herstellen. De bood
schap van de Bijbel is, dat God van zijn kant in Jezus Christus de mens
met Zichzelf heeft verzoend, wat de mens levend in fundamentele zondig
heid niet kan 1 5 1 . De dialectische houding van het bijbels realisme berust op
de openbaring in Jezus Christus. Hij openbaart de disharmonie in de mens
en diens godsdienst, maar ook openbaart Hij de rechtvaardiging van de
mens. Het bijbels realisme zegt ja en nee tegen de niet-christelijke gods
diensten.
'It holds that God still works in this disharmony, shines dimly through it
and performs His judgment over it and in it, for in the light of Biblical
realism the disharmony in man is not only fundamental and demonic, but
also and above all, guilty. Above the dialectical unity of yes and no, how
ever, there risis triumphantly an ultimate divine yes in God's saving Will
towards mankind and the world' 152 .
Wanneer H. Kraemer in dit licht van het bijbels realisme van een algemene
openbaring spreekt, betekent dit alleen, dat God in zijn schepping en in het
zoeken van de mens naar goedheid ondanks diens zondigheid toch voortdu
rend met hem bezig is. Dat het zo is, wordt duidelijk vanuit de bijzondere
openbaring. Ook dat vraagt geloof. Het is niet de taak van de natuurlijke
theologie doorlopende lijnen te trekken vanuit de menselijke godsdienstig
heid naar de openbaring in Christus. Maar zij moet tegen de achtergrond
daarvan de dialectische situatie van de niet-christelijke godsdiensten bloot
leggen. De mens leeft in een fundamenteel dialectische spanning. Hij is aan
de ene kant kind van God en aan de andere kant zondaar. Hierop steunt de
dialectische houding van het bijbels realisme, dat ja en nee zegt tegen de
menselijke godsdienstige prestaties. God werkt in de menselijke disharmo
153
nie. Hij is rechter en verlosser .
c. Dialectische benadering van de niet-christelijke godsdiensten
Het bijbels realisme is de grondslag van de theologie der godsdiensten van
H. Kraemer. Men moet volgens hem bij het zoeken naar een antwoord op
de vraag of God zich in de andere godsdiensten openbaart, en hoe en waar
dat het geval is, uitgaan van Gods openbaring in Christus. Hij is de Weg, de
Waarheid en het Leven; Hij is het enige kriterium aan de hand waarvan de
theologie haar houding tegenover de niet-christelijke godsdiensten kan be
palen. Hij is de crisis van alle godsdiensten en hun waarden, ook van het
empirische Christendom.
Vanuit het bijbels realisme blijkt het godsdienstig leven van de mens een
menselijke prestatie. In zondige ongehoorzaamheid keert de mens zich juist
' " Cfr. ibid., p. 75.
Ibid., p. 126.
•и Cfr. ibid., pp. 125-126.
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in zijn eigenmachtig zoeken naar God van Hem af. Dit is de reden, waarom
ook de zendeling tegenover de andere godsdiensten de dialectische houding
van het bijbels realisme moet aannemen. Beide kanten van de dialectische
situatie, waarin de niet-christelijke godsdiensten verkeren, moeten serieus
worden genomen. De zendeling kan deze houding vinden in het eerste en
tweede hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Romeinen, in zijn rede op
de Areopaag; het is de houding ook van Petrus tegenover Cornelius. Ondanks alle waardering voor het godsdienstige leven van de niet-christenen
roepen Paulus en Petrus toch op tot bekering en al het voorafgaande als
verlies te beschouwen in vergelijking met het geloof in Jezus Christus154.
Wanneer de zendeling vanuit het bijbels realisme een benadering van de
andere godsdiensten zoekt, zal hij de perversie van de menselijke godsdienstigheid ontdekken. Maar dit geeft hem niet het recht op een gevoel van superioriteit155. De boodschap die hij verkondigt en het geloof daarin zijn
geen eigen prestatie, maar een gave van God.
Daarvan legt de zendeling getuigenis af en daarom kan hij de niet-christelijke mens onverschrokken oproepen tot bekering en verzoening, zoals dat
voor elke zondaar geldt. Hij moet alle menselijke godsdienstigheid, met
haar zondige verlangen zelf de verhouding tot God te willen herstellen, vragen zich open te stellen voor her-schepping en her-waardering in
Christus156.
'To decide for Christ and the world He stands for implies a break with one's
religious past, whether this past is 'Christian' in the qualified sense of the
word or non-Christian'157.
De benadering van de niet-christelijke godsdiensten kan ook niet meer gebeuren vanuit de gedachte, dat Christus en het Christendom de vervulling
en kroon daarvan is. Christus is niet de vervulling van het niet-christelijke
godsdienstige leven. Hij brengt er de juiste, zondige bedoeling van aan het
licht. Hij verwerkelijkt een nieuwe gemeenschap met God. Het is beter de
term vervulling los te laten en te spreken van wedergeboorte en bekering.
De zendeling kan met betrekking tot de verhouding tussen de openbaring in
Christus en de niet-christelijke godsdiensten niet van vervulling spreken,
wanneer daarmee wordt bedoeld dat Christus tot volmaaktheid brengt, wat in
een natuurlijke ontwikkeling reeds in zekere mate is toegegroeid naar het
leven en de waarheid, die in Christus wordt geopenbaard. De godsdienstige
intuïtie van de mensheid is geen voorbereidingsstadium op de volle openbaring in Christus. Wanneer de openbaring in Hem slechts de hoogste ontwikkeling is van de menselijke godsdienstigheid, verliest de openbaring haar sui
generis karakter158.
, и

Cfr. ibid., pp.
i 5 6 Cfr. ibid., pp.
158
Cfr. ibid., pp.
' « Ibid., p. 291.
»м Cfr. ibid., pp.

127-129.
301 en 110.
124 en 295.
123-124.
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'The Cross and its real meaning — reconciliation as God's initiative and act
— is antagonistic to all human religious aspirations and ends, for the tendency of all human religious striving is to possess or conquer God, to realize
our divine nature (theosis)'159.
De verhouding tussen de openbaring in Christus en de niet-christelijke
godsdiensten kan niet in de terminologie van een vervullingstheorie worden
omschreven160. Ook de gedachte aan de openbaring in Christus als de
kroon van het beste in de niet-christelijke godsdiensten is niet langer houdbaar. Zij ziet het radicale verschil tussen beide over het hoofd. De menselijke godsdienstigheid is immers fundamenteel doortrokken van zondigheid.
Hetzelfde geldt voor de methode, die naar overeenkomsten tussen het
Christendom en de andere godsdiensten zoekt om van daaruit een brug tussen beide te slaan.
'It will no more be permitted to call, as so often is done undiscemingly,
sublime religious and moral achievements the pure and unmistakable evidence of divine revelation of the same sort and quality as the revelation in
Jesus Christ'iei.
Daarom kan men, zo meent H. Kraemer, niet meer in de oude zin spreken
van algemene openbaring en natuurlijke theologie in verband met de problematiek van de theologie der godsdiensten. En dat niet, omdat de christen
de openbaring aan zichzelf wil voorbehouden of omdat hij zich niet zal willen verheugen over de tekenen van Gods openbaring in de niet-christelijke
godsdiensten. De werkelijke reden daarvoor is volgens het bijbels realisme
hierin gelegen, dat God zichzelf de beperking heeft opgelegd zijn oordeel
over de mens en Zijn plan van verlossing in Christus te openbaren162.
159
Ibid., p.123. H. Kraemer geeft hiervan een voorbeeld: Alle godsdiensten kennen
zoenoffers. De mens heeft het gevoel voor God tekort te schieten. Nu kan men zeggen, dat Christus de vervulling is van het verlangen naar verzoening. Maar bij nauwkeurig nagaan van de werkelijke betekenis van de zoenoffers in de andere godsdiensten, zal men zien dat zij voortkomen uit het gevoel van onmacht de bovennatuurlijke
krachten te beheersen. Het is een vorm van zelfbescherming en zelfbevestiging.
„There is no road from that to the reconciliation in Christ, which revolves around the
poles of radical divine judgment on sin as self-assertion, and of exclusive divine effort
to reclaim man. To talk here of fulfilment would mean to destroy all insight and discernment" (p. 124).
"o Cfr. ibid., pp. 336-353 over de conferentie van La Zoute (1926) en Dr. B. Gutmann (zie resp. voetnoot 145 in hoofdstuk III en voetnoot 47 in hoofdstuk II).
La Zoute heeft gesteld:
„The Gospel is the fulfilment of that towards which the African groped in the past,
for the Divine Logos who lighteth every man has shone in the souls of Africans; hence
no destruction but a systematic use of the African heritage is demanded" (p. 338).
H. Kraemer is daarentegen van mening, dat de gedachte van een voorbereiding op het
Evangelie in de niet-christelijke godsdiensten zowel de natuur van de christelijke openbaring als de natuur van het heidendom miskent. Zij staan niet in continuïteit met
elkaar.
ltt
Ibid., p. 122.
'« Cfr. loc. cit.
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In de discussie over de houding tegenover de niet-christelijke godsdiensten is aldus H. Kraemer telkens weer de vraag opgekomen, of daarin aanknopingspunten voor de boodschap van de bijbelse openbaring zijn gelegen.
K. Barth meent, dat er geen aanknopingspunten zijn. Hij zal natuurlijk
niet ontkennen, dat er tussen God en mens een relatie mogelijk is. De
openbaring van God in Christus en het geloof van de mens zijn er getuigen van. Maar K. Barth gaat er niet verder op in. Hij verzet zich tegen
een algemene openbaring en een natuurlijke theologie. Het is zijn grootste
zorg de bijbelse openbaring zuiver te houden als een daad van God. Voor
hem bestaat er geen brug tussen het menselijk godsdienstig bewustzijn en de
openbaringswerkelijkheid in Christus. Geloof is een exclusieve genade van
God, zonder menselijke godsdienstige voorbereiding. K. Barth kan niet aanvaarden, dat er aanknopingspunten zijn waarlangs het menselijk godsdienstig bewustzijn kan worden ontwikkeld tot geloof en bekering in Christus.
Openbaring, geloof en bekering zijn een souvereine daad van God 163 .
Terecht verwijt E. Brunner hem, naar de mening van H. Kraemer, dat hij
het werkelijke probleem uit de weg gaat uit bezorgdheid de verlossing van
de mens alleen van God zelf te laten uitgaan en niet van de mens. De mens
kan antwoord geven op de gave van verlossing en de oproep tot bekering.
Dat de mens dit kan behoeft ook volgens H. Kraemer niets af te doen aan
het feit, dat openbaring, geloof en verlossing een exclusieve daad van God
zijn164.
Dat er aanknopingspunten zijn voor de openbaringsboodschap blijkt volgens H. Kraemer uit het bijbels realisme zelf, waar God intens bij de mens
betrokken is. Hij zelf laat zien, dat er mogelijkheid tot contact met de mens
bestaat. Dat blijkt ook uit de dialectische situatie van de mens, die schepsel
van God is en in zondigheid van Hem staat afgekeerd165.
Juist daarom kan men niet uitgaan van een gelijkheid tussen het Christendom en de andere godsdiensten en van daaruit een lijst van aanknopingspunten gaan opstellen. De menselijke natuur en de niet-christelijke godsdiensten staan gespannen tussen genade en zonde. In het licht van de openbaring in Christus zullen de aanknopingspunten niet gelijkheden maar ongelijkheden moeten worden genoemd. Vanuit de dialectische houding van
het bijbels realisme moet men volgens H. Kraemer nee zeggen tegen de opvatting, dat de niet-christelijke godsdiensten zich over de aanknopingspunten heen naar de openbaring van de Bijbel zullen kunnen ontwikkelen.
Eveneens moet men vanuit het bijbels realisme ja zeggen tegen het in de
zondige menselijke godsdienstigheid uitgedrukte verlangen om kind van
God te zijn166. In deze problematiek moet de zendeling de dialectische
'M Cfr.
1M
Cfr.
«·» Cfr.
,M
Cfr.
punten:

ibid., pp. 131-133.
ibid., pp. 132-133.
ibid., p. 131.
ibid., p. 299. Hier zegt H. Kraemer over zijn opvatting van aanknopings-
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houding van de Bijbel aannemen167. Men kan echter alleen van aanknopingspunten spreken in de zin van antitheses. Dit is geen negatieve houding,
maar een positieve. Het is de enig juiste manier om de dialectische werkelijkheid van de niet-christelijke godsdiensten bijbels realistisch te verstaan.
H. Kraemer heeft geen bezwaar tegen het gebruik van de rijke godsdienstige en filosofische erfenis van de andere godsdiensten. Altijd zal de zending
zich moeten uitdrukken in de eigen en daarom te begrijpen taal van de nietchristen. Maar om uitdrukking te worden van het bijbels realisme zal zij altijd een bekering moeten ondergaan en met een nieuwe inhoud moeten worden gevuld. Het gevaar is niet denkbeeldig dat men, zoals verschillende
apologeten uit de eerste eeuwen van het Christendom, alle goede bedoelingen ten spijt blijft steken in de terminologie van een niet-christelijke godsdienst, zonder een werkelijke wedergeboorte daarvan in het christelijk geloof. De niet-christelijke erfenis moet uitdrukking worden van de christelijke waarheid en niet tot syncretisme vervallen168.
Het enige werkelijke aanknopingspunt is gelegen in de apostolische en
evangelische houding van de zendeling. H. Kraemer zegt hierover:
'No catalogue or vademecum can be made, but the great pathfinder is the
apostolic urge to pave the way for Christ and stimulate the growth of communities consisting of Christian men and women, who in the way they
express Christianity are not clumsy imitations of Western Christianities,
but have the flavour of their own environment'199.
De zendeling moet uit werkelijke belangstelling en apostolische zorg voor
de niet-christelijke mens diens diepste verlangens leren kennen en een
godsdienstige ontmoeting met hem aangaan. Op die manier kan hij een
wegbereider zijn van Christus.
7. Kritische reacties op H. Kraemer
„The Christian Message in a Non-Christian World" van H. Kraemer heeft
reeds voor de opening van de zendingsconferentie in Tambaram zeer uiteenlopende reacties opgeroepen. Het heeft sterke bijval gekregen, maar ook
zware kritiek. Binnen de opzet van het hier lopende onderzoek zal de analy„It delivers us from delusive endeavours as, for instance, that it is possible to find in
„higher" and seemingly kindred elements of other religions, taken as fragment detached from the total reality, the starting point of the road that leads to Christ and the
Christian truth. The practical monotheism and theism of the bhakti-religions, for
example, is in the proper sense of the word no real point of contact for the Christian
theism".
1,17
Cfr. ibid., pp. 137-138.
,<,e
Cfr. ibid., pp. 372 en 328, pp. 334-335 en pp. 379. „The real programme is not to
relate that thought of Christianity to the thought of India or China or another civilization, but to express it through these different heritages, and then see whether this in
various cases may be called relating or not" (p. 328).
··· Ibid., p. 324.
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se van de discussies over de studie van H. Kraemer beperkt blijven tot de
theologische grondslagen, die de houding van de zending tegenover de nietchristelijke godsdiensten hebben gefundeerd.
a. Waardering van Continentale zijde
H. Kraemer heeft vanuit Continentale zendingskringen veel bijval gekregen.
Men is het met hem eens, dat de theologie der godsdiensten de andere religies als totaliteiten moet beschouwen, waar je geen waarden uit mag nemen
zoals in Jerusalem is gebeurd170. Er moet een nieuwe poging worden ondernomen het heidendom te bezien in het licht van de openbaring van God
in Christus171. Verder is K. Hartenstein het eens met H. Kraemer, wanneer
deze zegt dat het vraagstuk van de andere godsdiensten een onderdeel van
de ontmoeting van de boodschap van Christus met de wereld is. De Bijbel
neemt ten aanzien van de wereld en het heidendom een dialectische houding aan, omdat wereld en heidendom een dialectisch karakter hebben. Dit
dubbele oordeel stemt in de Bijbel overeen met het dubbele oordeel over de
mens, die in dialectische zin wezenlijk moet worden verstaan als schepsel
van God, dat in zondigheid op zoek is naar Hem en juist daarin van Hem
wegvlucht172. K. Hartenstein wordt in dit laatste bijgevallen door J. Richter173. Het is voor beiden de belangrijkste reden om het categorisch
„Nein" van de dialectische theologie van K. Barth tegenover het heidendom
af te wijzen174.
Terecht wijst de dialectische theologie op het gevaar van relativisme en
syncretisme, wat in de ontmoeting met de andere godsdiensten moet worden vermeden175. Het gaat niet om het delen van waarden tussen Christendom en heidendom, het gaat om de waarheid van de christelijke boodschap.
De dialectische theologie is er daarbij van overtuigd, dat er geen natuurlijke
theologie kan zijn, dat er geen getuigenis van de christelijke God in het heidendom is.
„Es gibt nur einen einzigen Ort, an dem Gott sich offenbart, dass ist der
fleischgewordene Sohn Gottes, der der ganzen Welt gegenüber das Geheimnis
Gottes enthüllt, das, was keine Religion zu finden vermag, das, was keine
170

Cfr. K. Hartenstein, „Die missionarische Begegnung mit dem Heidentum", in:
N.A.M.Z., 15 (1938), p. 321; cfr. A. Pos, „„The Christian Message in a Non-Christian
World", door Prof. Dr. H. Kraemer", in: De Opwekker, 83 (1938), pp. 219-233.
171
Cfr. K. Hartenstein, a.c, p. 322; cfr. L. Adriaanse, „De Derde Wereld-zendingsconferentie te Tambaram", in: De Macedoniër, 43 (1939), p. 15, waar deze de stelling
van H. Kraemer kritiseert, dat de Bijbel getuigenis is en niet de openbaring zelf. Met
deze vergaande correctie wil de auteur met H. Kraemer uitgaan van de openbaring.
172
Cfr. ibid., pp. 326-328.
173
Cfr. J. Richter, „Christliche Begegnung mit dem Heidentum", in: N.A.M.Z., 15
(1938), p. 167.
174
Cfr. J. Richter, a.c, p. 162; cfr. K. Hartenstein, a.c, pp. 328-329.
175
Cfr. K. Hartenstein, a.c, p. 325; cfr. J. Richter, a.c, p. 164.
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Religion zu vollbringen vermag, weil in ihr nur Abfall von Gott, nur Irrtum
und Findsternis nur Sünde und Schuld enthalten ist"176.
K. Hartenstein heeft ten aanzien van deze benadering zijn bedenkingen.
„Aber eben an dieser Stelle werden wir zur Frage veranlasst. Entfaltet die
dialectische Theologie wirklich das ganze Verständnis des Heidentums,
wie es uns von der Schrift gegeben ist?" 177 .
J. Richter merkt in dit verband op dat de zendeling een andere houding zal
aannemen, dan iemand die de dialectische theologie aanhangt176.
Op twee punten krijgt H. Kraemer kritiek van de kant van W. Visser 't
Hooft, die overigens zeer waarderend over diens studie spreekt. Deze wijst
op twee gedachten van H. Kraemer, waarin verzet wordt aangetekend tegen
K. Barth. Op de eerste plaats verwijt H. Kraemer aan K. Barth wel te hebben
gesteld dát God ook buiten de bijbelse openbaring werkt, maar er niet op te
zijn ingegaan hóe dat gebeurt. Maar, zo zegt W. Visser 't Hooft, even later
geeft H. Kraemer nog sterker dan K. Barth aan dat het systematisch en concreet aanwijzen waar God zich openbaart in de niet-christelijke godsdiensten niet gemakkelijk is. K. Barth vindt het concreet aanwijzen daarentegen
niet zo moeilijk, meent W. Visser 't Hooft en verwijst daarbij naar Paulus
op de Areopaag. Het verwijt van H. Kraemer aan K. Barth slaat op hemzelf
terug179.
Op de tweede plaats verwijt H. Kraemer aan K. Barth, dat deze geen
aanknopingspunten aanvaardt. Maar in feite noemt K. Barth, evenzeer als
H. Kraemer, de instelling en houding van de zendeling het enige aanknopingspunt. W. Visser 't Hooft vindt de kritiek van H. Kraemer op K. Barth
verwarrend180.
Maar toch moet men vaststellen, dat het boek van H. Kraemer in Continentale theologische kringen met veel waardering is ontvangen.
b. Angelsaksische reacties
b. 1. Kritiek op het bijbels realisme en de theologie der godsdiensten van H.
Kraemer.
In Angelsaksische theologische kringen en met name in de zendingskringen
is men allesbehalve voldaan met „The Christian Message in a Non-Christian
World". Waardering voor het werk van H. Kraemer gaat gewoonlijk samen
met diepgaande kritiek161. A. P. van Dusen ondersteunt het streven van H.
"· K. Hartenstein, a.c, p. 324.
'" Ibid., loc. cit.
179
Cfr. J. Richter, a.c, p. 162.
^ Cfr. W. Visser 't Hooft, ¡n een recensie van het boek van H. Kraemer, in: S.W.,
31 (1938), p. 277.
ш
Cfr. W. Visser 't Hooft, loc. cit.; cfr. K. Barth, „Nein! Antwort an Emil Brun
ner", p. 61.
181
Cfr. D. S. Cairns, „The Christian Message in a Non-Christian World, Professor
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Kraemer het christelijk geloof en de zending opnieuw te funderen op het
geloof van de Bijbel'82. C. R. Watson is dezelfde mening toegedaan en is het
eens met de nadruk, die H. Kraemer legt op de uniciteit van de openbaring
van God in Christus183. Het hele denken van H. Kraemer is volgens J. F.
McFadyen hiervan doortrokken184. A. G. Hogg stemt in met datgene wat
in „The Christian Message" wordt gezegd over aanknopingspunten185. Maar
het zijn tevens deze mensen, die dit boek ook hebben bekritiseerd.
De Internationale Zendingsraad wordt gewaardeerd om zijn keuze een
dergelijke studie door een man als H. Kraemer te laten schrijven, maar
wordt er tevens door C. R. Watson voor gewaarschuwd deze ene visie niet
als de zijne te brengen186. W. Paton stemt hiermee in. De Internationale
Zendingsraad wil zich niet met de gedachten van H. Kraemer vereenzelvigen187. Hij hoopt echter, dat dit boek een discussie over fundamentele problemen en stellingnamen op gang zal zetten188. Daarom ook heeft hij A. P.
van Dusen gekozen als voorzitter van de groep, die in Tambaram over „The
Faith" zal discussiëren189. De Internationale Zendingsraad heeft echter
wel de behoefte gehad erop te wijzen, dat H. Kraemer niet het product is
van de Continentale theologische scholen, en dat hij blij is met diens bijbelse
visie van het Christendom op de wereld190.
De kritiek op H. Kraemer in de Angelsaksische theologie der godsdiensten betreft met name twee van diens fundamentele gedachten. Zij heeft op
de eerste plaats betrekking op zijn interpretatie van het christelijk geloof en
de openbaring, en op de tweede plaats op de onevenwichtige wijze waarop
H. Kraemer zijn dialectische visie op de niet-christelijke godsdiensten uitwerkt. A. P. van Dusen schrijft aan H. Kraemer, na enkele waarderende
opmerkingen te hebben gemaakt:
'And I am prompted to hasten at once to criticism because my most serious
difficulties are precisely at what I am sure you would regard as the two most
Kraemer's Great Book", in The South African Outlook, (September 1st, 1938), ρ 194,
cfr J F McFadyen, „The Christian Message in a Non-Christian World", in
N С С R , 58 (1938), p. 415.
192
Cfr A. P van Dusen, brief aan Η Kraemer, d d 28 juli, 1938 (W С С archives),
ρ 2, cfr A Ρ van Dusen, „The Authority of the Church's Faith" (W C.C archives),
ρ 16 (zie aantekening bij voetnoot 64 van dit hoofdstuk)
183
Cfr С R Watson, brief aan J Mott, d d. 4 september, 1938 (W С С archives), ρ 1
194
Cfr J F McFadyen, a.c , ρ 418
,es
Cfr A G. Hogg, „Towards Clarifying My Reactions to Dr Kraemer's Book"
(W С С archives), ρ 1.
1ββ
Cfr С. R Watson, epist cit, p. 3.
187
Cfr. W Paton, brief aan С R Watson, d d 5 oktober, 1938 (W С С archives), ρ 2
,β
" Cfr A L Warnshuis, bnef d d 13 september, 1938 (W.C С. archives).
,ю
Cfr W Paton, epist cit, p 2.
ie« w Paton, epist cit, pp 1 en 2 A G Hogg verwijt H Kraemer zeer sterk onder
invloed te zijn gekomen van К Barth (cfr A G Hogg, a с , p. 9) Hetzelfde gebeurt
in een recensie in Zions Herald (June 15, 1938), ρ 772.

315

vital matters — your reading of the essence of Christian faith, and your
interpretation of the relation of Christianity to other religions'191.
A. P. van Dusen stemt in met H. Kraemer, dat het wezen van de christelijke boodschap in het christelijk geloof van de Bijbel moet worden gezocht en
wordt gedefinieerd als „bijbels realisme".
'But at once the question must be faced, 'What is 'Biblical realism'? What is
Christian faith in the Bible?' That, I suggest, is the really crucial question
within Christianity today to which discussion among Christians must more
and more be directed'192.
Velen hebben opgeroepen terug te keren tot een bijbels Christendom, maar
hebben zich zo diep ingegraven in hun eigen visifi daarop, dat zij hun interpretatie aan iedereen hebben opgelegd. Men schijnt volgens A. P. van Dusen te zijn vergeten, dat het niet gaat om een bijbels, modernistisch of liberaal geloof, maar om een sterk verschillend verstaan van wat het geloof van
Jezus van Nazareth, onze Heer, werkelijk is. H. Kraemer hecht juist hieraan
in zijn studie en wel met name in het deel over het christelijk geloof naar
verhouding weinig betekenis. Het is een gevaarlijk tekort van hem, het leven en denken, maar vooral het geloof van Jezus Christus teveel onbesproken te hebben gelaten. Dit heeft nadelige invloed op het Gods- en mensbeeld
bij H. Kraemer, en op diens verstaan van de verhouding tussen God en
mens.
'For here is, by any possible test of Christian orthodoxy, our only determinative and authoritative norm. Here, supremely, climactically and definitively,
is God's Revelation; by it all other interpretations of revelation must finally
be judged'193.
Steunend op het geloof van Jezus van Nazareth moet God „de God en Vader van onze Heer Jezus Christus" worden genoemd. A. P. van Dusen kritiseert H. Kraemer, omdat deze dit beeld van God nauwelijks hanteert, maar
meer het Godsbeeld van de oudste gedeelten van het Oude Testament of
zelfs dat van de Islam kent. A. P. van Duscn meent, dat hiermee een fundamenteel gegeven van de christelijke theologie verloren is gegaan.
Ook het mensbeeld van H. Kraemer is volgens A. P. van Dusen daardoor
beïnvloed. Uit de parabel van de verloren zoon kan niet de conclusie worden getrokken, dat het kindschap van God geen geboorterecht is. Dat is het
juist wel en het is voor wat God betreft niet verloren gegaan, hoezeer de
lnl

A. P. van Dusen, brief aan H. Kraemer, d.d. 28 juli, 1938 (W.C.C, archives), p. 2.
A. P. van Dusen, epist. cit., p. 2; cfr. A. P. van Dusen, a.c, p. 16.
,9S
A. P. van Dusen, epist. cit., p. 3; cfr. A. P. van Dusen, a.c, p. 17: „For it is the
very care of Christian faith that here —in the faith of Jesus Christ — ii God's revelation, supremely, climactically and definitively; by it all other interpretations of revelation must finally be judged".
192
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mens dit ook kan afwijzen. Volgens de gehele Bijbel is de mens kind van
194
God, naar Zijn beeld geschapen . Op grond hiervan brengt A. P. van
Dusen vervolgens tegenover H. Kraemer naar voren, dat de breuk van een
bekeerling met zijn verleden niet absoluut is. Hij is op Christus voorbereid.
God heeft de openbaring van Zichzelf niet beperkt tot Christus. De waar
heid gebiedt A. P. van Dusen tot dit standpunt, zonder daarmee te ontken
nen dat Gods openbaring in Christus het hoogtepunt is, uniek is en absoluut
gezag bezit 195 .
Uit het denken van H. Kraemer en, volgens A. P. van Dusen, van bijna
de gehele Continentale theologie, volgt een onoverbrugbare breuk tussen
God en mens. Dit komt voort uit de fundamenteel foute gedachte, dat de
verhouding tussen God en mens in termen van „essentie" en niet in termen
van de verhouding tussen twee morele persoonlijkheden wordt gezien. H.
Kraemer denkt meer Grieks-christelijk dan Hebreeuws-christelijk. De Bijhel zal evenzeer de heiligheid van God en de zondigheid van de mens bena
drukken, maar nooit de persoonlijke verhouding tussen Vader en zoon op
heffen. Anders dan voor H. Kraemer zal openbaring en verlossing voor A.
P. van Dusen een gebeuren in ontmoeting tussen twee personen zijn, van
God en mens. Dat is het werkelijke realisme van de Bijbel, waarin, Jezus
Christus zowel „God-in-human-flesh" als werkelijk mens is.
Men mag stellen, dat de verschillende visies van H. Kraemer en van A.
P. van Dusen teruggaan op een wezenlijk anders verstaan van de incarnatie.
A. P. van Dusen zelf zegt:
O n e is tempted to wonder whether failure to give due weight to the actual
words, deeds and faith of Jesus may not spring from the fact that the under
lying Christological presuppositions forbid making earnest with true In
carnation, i.e. the actual presence of God in the concrete acts and thoughts
and inner certitudes of Jesus of Nazareth, rather than in His abstract 'es
sence' or 'being' ' 1 β β .
Vanuit een andere visie op het bijbels realisme, teruggaand naar het geloof
van Jezus van Nazareth, komt A. P. van Dusen tot een ander Gods- en
mensbeeld dan H. Kraemer. Zonder dat hij zelf uitvoerig ingaat op de con
clusies hiervan voor de verhouding van het Christendom tot de niet-christelijke godsdiensten, mag worden aangenomen, dat de uitwerking van ook een
andere theologie der godsdiensten in dit alles ligt besloten.
A. G. Hogg komt via een ander verstaan van de uniciteit en absoluutheid
van de openbaring van het christelijk Evangelie tot een even fundamentele
kritiek op H. Kraemer. Met name de visie van H. Kraemer op de andere
ш

Cfr. A. P. van Dusen, epist. cit., p. 4. A. P. van Dusen zegt hier te kunnen instem
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godsdiensten, voortkomend uit diens verstaan van het christelijk geloof in
de openbaring van het bijbels realisme, is onderwerp van kritiek.
Naar de mening van A. G. Hogg hangen de grootste tekorten van de studie van H. Kraemer samen met diens idee van de openbaring en met diens
angst een openbarende activiteit van God buiten de bijbelse godsdienst ie
aanvaarden197.
Ondanks enkele uitdrukkingen, die misschien een andere interpretatie
mogelijk maken, ontkomt men volgens A. G. Hogg nauwelijks aan de indruk, dat H. Kraemer de openbarende werkzaamheid van God beperkt tot
de hebreeuwse en christelijke godsdienst. H. Kraemer noemt de andere
godsdiensten overwegend een uitsluitend product van het menselijk godsdienstige bewustzijn. Het empirische Christendom en het christelijk geloof
als openbaring van God zijn volgens hem te onderscheiden, maar waarom
maakt hij niet ditzelfde onderscheid ten aanzien van de niet-christelijke
godsdiensten, vraagt A. G. Hogg zich af. Wanneer men van de overtuiging
kan uitgaan, dat God altijd de mogelijkheid zoekt zich aan ieder mens te
openbaren en het de schuld van de mens en niet van God is, dat deze openbaring gebrekkig doorbreekt, dan is het mogelijk tot een andere visie op de
niet-christelijke godsdiensten te komen dan H. Kraemer198.
De theologie der godsdiensten van A. G. Hogg berust op zijn geloof in de
goddelijke liefde, zoals die in Christus is geopenbaard. Ook de andere godsdiensten hebben hun ontstaan te danken aan de worsteling van God met de
mens om Zich aan hem te openbaren. Aan H. Kraemer, die de godsdiensten
producten van het menselijk godsdienstig bewustzijn noemt, stelt A. G.
Hogg de vraag:
'But in concrete fact is not the so-called 'universal religious consciousness'
just the universal manifesting of a human response (for the most part a
deplorably crude and rebelliously grudging response) to God's continuously
active endeavour to reveal Himself to man? And if so, is not every religion
founded on revelation — on a more or less effectually penetrative — even
if sometimes only microscopically penetrative — Divine effort of selfdisclosure?'199.
De uniciteit van de openbaring in het Christendom kan niet op de zelfopenbaring van God alleen teruggaan, want daarin verschilt het niet wezenlijk van de andere godsdiensten. Op dat terrein is er alleen een verschil in
de mate waarin Gods openbaring bij de mens is kunnen doorbreken. De
uniciteit en absoluutheid van de openbaring van het christelijk Evangelie is
1,7

Cfr. A. G Hogg, a.c, p. 6.
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niet gefundeerd op het feit van de openbaring daarin, maar op het feit dat
daarin het Woord vlees is geworden200.
'Jesus Christ is God's perfect expression of Himself to man in act and per
sonality, but our conceptual apprehension of that self-expression is inexact
and incomplete, and remains capable of indefinite progress'201.
Deze uniciteit en absoluutheid van het Christendom neemt niet weg, dat
God er gedeeltelijk in is geslaagd zichzelf te openbaren in een worsteling
met de verkeerde gerichtheid van de mens, zoals in India is gebeurd. Dit
zal, zo zegt A. G. Hogg, voor H. Kraemer volstrekt onaanvaardbaar zijn,
omdat dit afbreuk doet aan diens verstaan van Gods souvereiniteit in de
openbaring. Voor H. Kraemer is God niet primair pedagoog, die de mens
slechts bijstaat bij en garantie biedt voor de ontwikkeling van de menselijke
geest op het gebied van de religie. Gods openbaring schept volgens hem een
volledig nieuwe situatie. A. G. Hogg zal daar tegenover op grond van zijn
verstaan van de openbaring zeggen, dat God zelf betrokken is bij het tas
tend zoeken van de mens.
'Divine self-revealing initiative and human cultural evolution are thus not
antithetical but correlative and interpretative; and the idea of God as the
Teacher who draws out what is in man, while it does not amount to an
adequate account of the nature of 'revelation', is certainly not 'a complete
disavowal of revelation' ' 2 0 2 .
Op dit punt voert H. Kraemer het Barthiaanse dualisme in, wat diens theo
logie der godsdiensten verder geheel heeft doordrongen, zo meent A. G.
Hogg203. De bijbels gefundeerde overtuiging, dat God zich altijd en aan ie
der mens openbaart, maakt volgens de laatste de weg vrij voor een andere
theologie der godsdiensten.
A. G. Hogg is niet de enige geweest, die moeite heeft gehad de dialecti
sche houding van H. Kraemer tegenover de andere godsdiensten positief te
204
waarderen . J. F. McFadyen vraagt zich af of je in een dergelijke „zwart
wit" schildering over de godsdiensten kunt spreken, als H. Kraemer doet.
Moet men niet meer „in grijs" gaan denken? Maakt H. Kraemer het de zen
ding niet onnodig moeilijk, door een diepe ravijn te leggen tussen hen die in
205
het licht leven en hen die in het duister zijn ?
Scherper dan deze kritische vragen is de opmerking van D. S. Cairns, dat
H. Kraemer in zijn theologie der godsdiensten volgens hem voortdurend op
twee gedachten hinkt zonder deze met elkaar in een harmonisch geheel te
verwerken. Aan de ene kant aanvaardt H. Kraemer vanuit het bijbels realis«и
""
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Ibid., p. 8.
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me tenvolle, dat God zich in de natuur en het geweten van vele niet-christenen openbaart. Aan de andere kant noemt hij alle godsdiensten pogingen
van de mens zelf de totaliteit van het bestaan te begrijpen en de identiteit
van zichzelf met de goddelijke werkelijkheid tot stand te brengen. D. S.
Cairns vraagt zich af hoe deze twee visies samengaan. Noemt H. Kraemer
de andere godsdiensten terecht producten van de menselijke geest? Moet
men niet ook aanvaarden, dat in hen iets van boven de natuur aanwezig
issoe?
Wat betreft de opvatting, dat de godsdiensten mensenwerk zijn, heeft H.
Kraemer zich niet aan K. Barth kunnen onttrekken, hoewel hij zich bewust
is geweest van diens eenzijdigheid, en meer aansluiting heeft gezocht bij de
dialectische theologie van E. Brunner. D. S. Cairns zegt over bedoelde opvatting:
'It corresponds with what I have called the Barthian element in Dr. Kraemer's thinking which, as I understand it, implies that God has spoken no
direct word of revelation to any man of that vast massa perditionis, the
fallen human race, save in the direct revelation given in the Bible. But
it does not correspond nearly so well to that other and more 'generous
judgment' to which he also gives expression, which, as I have said, has
strong support in the New Testament writings and is quite explicit in the
Logos teaching of St. John' 207 .
Naar de mening van D. S. Cairns is het niet mogelijk dit conflict in de studie van H. Kraemer te ontlopen. H. Kraemer is niet ontkomen aan de problematiek die K. Barth heeft opgeroepen208. Daaraan ontkomt men volgens D. S. Cairns wel, wanneer men aanvaardt dat de Goddelijke Geest
werkzaam is m de met-christelijke godsdiensten. Iedereen, die God vreest
en gerechtigheid beoefent, wordt door Hem aangenomen. Wanneer de zending haar boodschap predikt, zal zij ervaren dat de Geest van God vóór
haar in de andere godsdiensten is geweest. D. S. Cairns is zich bewust, dat
er tegen deze achtergrond tussen hem en H. Kraemer ook verschil van mening zal bestaan over de interpretatie van aanknopingspunten209.
Op een andere wijze verwoordt С R. Watson de kritische gevoelens, die in
Angelsaksische zendingskringen bestaan ten aanzien van de dialectische
theologie der godsdiensten van H. Kraemer die het bijbels realisme steeds
tegenover het „naturalistisch monisme" van de andere godsdiensten plaatst.
С R. Watson vraagt zich met de anderen af, met welk recht H. Kraemer
ontkent, dat God openbarend werkzaam is in de geschiedenis van de nietchristelijke wereld 210 .
2M

Cfr D. S Cairns, а с , pp 195-196
Ibid , ρ. 197.
г
«в cfr ibid , ρ 198
г
»» Cfr ibid., ρ 199
2,0
Cfr. С R Watson, brief aan J Mott, d d 4 september, 1938 (W С С archives), ρ 3
M7

320

b. 2. Antwoord van H. Kraemer: Alleen bijbels realisme is bepalend.
H. Kraemer heeft zich verheugd getoond over de internationale discussie,
die door „The Christian Message in a Non-Christian World" is opgeroepen.
211
Hij hoopt dat het belang van de zending ermee is gediend .
In twee brieven van de hand van H. Kraemer kan men op indirecte wijze
diens antwoord vinden op de Angelsaksische kritiek. Het zijn brieven aan
N. Macnicol en D. S. Cairns, waarvan W. Paton aan H. Kraemer een uit
treksel heeft toegezonden 212 . H. Kraemer zelf vat hun kritiek op deze
manier samen:
'The kernel of their criticism after all is that I have not dealt satisfactorily
with the fundamental problem of the relation of the Christian revelation to
the non-Christian religions. Dr. Macnicol calls it one-sided and rather illbalanced in some respects. Dr. Cairns finds that I have been confused by
K. Barth' 2 1 3 .
Het is in wezen dezelfde kritiek als uit andere reacties van Angelsaksische
theologen naar voren is gekomen.
Het antwoord van H. Kraemer concentreert zich primair op diens alles
overheersende overtuiging, dat de christenen moeten terugkeren tot de bij
belse grondslagen 214 en alles onder het oordeel van de ultieme openbaring
in Christus moeten durven stellen 215 . Het belang hiervan wordt door de
kritieken onvoldoende gezien volgens H. Kraemer.
Op grond hiervan verwerpt hij de kritiek van D. S. Cairns, dat hij onder
invloed is gekomen van de „thundering absolutes" van К. Barth en radicaal
heeft willen breken met „Re-thinking Missions". Alleen het bijbels realisme
heeft hem tot uitgangspunt gediend 210 .
Dat hij, volgens N. Macnicol, de problematiek van de niet-christelijke
godsdiensten op niet bevredigende wijze heeft besproken, wijt hij aan het
feit dat de theologie nog slechts aan het begin staat van de weg terug naar
een meer bijbels verstaan van de openbaring in Christus en van een her
nieuwde waardering van de andere godsdiensten op basis daarvan.
Natuurlijk is H. Kraemer zelf er ook van overtuigd, dat God in veel men
sen in de niet-christelijke godsdiensten werkzaam is geweest. Maar spre
kend over de verhouding van het christelijk Evangelie tot die godsdiensten
mag men dit niet algemeen gaan toepassen, zoals in het vergelijken van
211

Cfr. W. Paton, brief aan H. Kraemer, d.d. 13 september, 1938 (W.C.C, archives);
cfr. H. Kraemer, brief aan W. Paton, d.d. 14 juli, 1938 (W.C.C, archives), p. 1; cfr. H.
Kraemer, brief aan N. Macnicol, d.d. 22 september, 1938 (W.C.C, archives), p. 1.
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Cfr. H. Kraemer, brief aan W. Paton, d.d. 14 juli, 1938, p. 1. De brieven zelf van
N. Macnicol en D. S. Cairns, en de uittreksels daarvan door W. Paton zijn hier niet
geraadpleegd kunnen worden.
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godsdienstige waarden is gebeurd. Men moet de moed hebben de gods
diensten onder het oordeel van Gods openbaring in Christus te stellen.
' . . . I repeat, we must have the courage to state that what I call biblical
realism is radically different from this natural world and means its crisis
and judgment. If we do not do this we always continue to try to make it a
kind of preamble, although at the same time we deny doing it' 2 1 7 .
Dat is primair de bedoeling van de studie van H. Kraemer geweest218. De
poging vanuit dit bijbels realisme te spreken over de andere godsdiensten
staat pas in haar beginfase. Hijzelf heeft in dit stadium geen andere moge
lijkheid gezien, dan de realiteit van de paradoxale houding van de Bijbel te
geven, zoals die daar ligt. Wanneer men daarna tegen deze achtergrond in
de theologie over de andere godsdiensten gaat spreken, moet men volgens
H. Kraemer niet tevreden zijn met de algemene verklaring, dat God zich
daarin heeft geopenbaard. Men moet dan ook aangeven waar en hoe Hij
zich heeft geopenbaard en dat zal niet zo eenvoudig zijn als wel lijkt. In elk
geval zal men de natuurlijke godsdienst geen algemene openbaring mogen
noemen in de zin van een voorbereiding op de zogeheten bijzondere open
baring. Ook op dit punt moet men de theologie der godsdiensten op een
nieuwe wijze gaan doordenken vanuit het bijbels realisme 219 .
c. Indiase christenen
с 1. Verstaan van Jezus Christus beslissend voor P. Chenchiah.
In India is de studie van H. Kraemer met bedenkingen ontvangen. „Re
thinking Christianity in India", dat hierboven reeds ter sprake is gekomen,
is als geheel geen directe reactie op H. Kraemer. Alleen P. Chenchiah geeft
in een appendix van genoemd werk van de Indiase christenen een uitvoerige
boekbespreking van „The Christian Message in a Non-Christian World".
De kritiek van P. Chenchiah op H. Kraemer steunt op dezelfde theologi
sche overwegingen, als hij reeds eerder in „Rethinking Christianity in In
dia" naar voren heeft gebracht, met name op zijn verstaan van Jezus
Christus.
Wat H. Kraemer onder bijbels realisme verstaat is typisch hebreeuws vol
gens P. Chenchiah. God, mens en universum zijn daardoor zover uit elkaar
gesteld, dat er tussen hen wel een relatie mogelijk is, maar geen diepere
eenheid. Het realisme van de Bijbel wordt daarmee geweld aangedaan.
'In St. John's conception of the tree and the branches, in St. Paul's en John's
idea of 'Living in us', in the symbolism of the Eucharist, we have the clearest
possible indication that Christianity does not affirm the dogma that God is
God with the absoluteness of Islam and Judaism' 2 2 0 .
217
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P. Chenchiah geeft hierin ook de mening van andere Indiase christenen
weer221. De Barthiaanse uitgangspunten van H. Kraemer zijn onaanvaardbaar voor een Indiase christen, die zich meer door de Indiase filosofie zal
laten leiden en door de immanentie-gedachte, die daarin een overwegende
rol heeft gespeeld.
K. Barth heeft onvoldoende recht gedaan aan het Evangelie van Johannes, dat over Gods voortdurend intreden in de schepping spreekt. Evenmin
is bij hem de plaats, die Paulus in het geheel van de evolutie aan de H.
Geest geeft, voldoende vastgehouden. Deze gedachten van Johannes en
Paulus zijn de Indiase christen juist zeer dierbaar en brengen hem tot een
andere theologie der godsdiensten222.
Jezus Christus heeft een revolutionaire verandering gebracht in de verhouding tussen God en mens, meent P. Chenchiah. In de hebreeuwse en
Barthiaanse opvatting is God iemand, die zijn verblijf heeft in de hemel, en
verticaal afdaalt naar de wereld om er Zijn oordeel uit te spreken. Maar in
Jezus Christus en de H. Geest is God een blijvende werkelijkheid in de
wereld geworden223.
De Vader, Jezus Christus en de Geest zijn volgens P. Chenchiah door een
eenzijdige interpretatie van de incarnatie ook door H. Kraemer teruggedrongen in de hemel, in een absolute distantie. Niet alleen H. Kraemer,
maar ook de hele leer van de Kerk heeft deze fout gemaakt224. De theologie van K. Barth is er naar de mening van P. Chenchiah de oorzaak van,
dat „The Christian Message in a Non-Christian World" geen duidelijke visie
geeft op Jezus of het Christendom. De beschrijving, die daarin van het
Christendom wordt gegeven, plaatst de verschillende benaderingen van het
christelijk geloof naast elkaar, zonder ze tot één geheel te brengen. Wat Jezus betreft, stelt P. Chenchiah vast, dat H. Kraemer wel iets zegt over de incarnatie en het Rijk Gods dat Jezus heeft verkondigd, maar de gedachten
daarover niet heeft toegepast op de verhouding tussen het Christendom en
de andere godsdiensten. Dit wordt veroorzaakt door de té eenzijdige en onvolledige Barthiaanse theologie over Jezus en het Rijk Gods.
De wijze waarop H. Kraemer het Christendom omschrijft vindt haar
grondslag in de juridische interpretatie van Jezus. Zij steunt op de verzoeningstheologie van wet, overtreding van de wet, straf en verzoening. Maar
dit is volgens P. Chenchiah niet de wereld van de Bijbel. Met een dergelijk
juridisch verstaan van Jezus, zal men nooit het werkelijke Christendom verstaan. De rechtvaardiging door het geloof of de verzoening, zoals H. Kraemer die hanteert, brengen de betekenis van Jezus terug tot de hersteller van
de oorspronkelijke situatie van de mens. Hij is iemand die uit de hemel is
"» Cfr. P. Chenchiah, a.c, p. 2.
Mt
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gekomen, een zoenoffer heeft gebracht en weer is teruggegaan naar de
Vader.
P. Chenchiah kan geen vrede nemen met een dergelijke, Barthiaanse,
verzoeningstheologie en een dergelijk verstaan van Jezus Christus.
'One should have thought that the Christian conception is something more
than this. The fact of Christ is the birth of a new order in creation. It is the
emergence of life — not bound by Karma; of man, not tainted by sin, not
humbled by death; of man triumphant, glorious, partaking the immortal
nature of God. If Jesus is not the incarnation of this, what else could he
be?' 2 2 5 .
Jezus Christus is de Emmanuel, God die voortdurend in de schepping aan
wezig is. Hij is het antwoord op de menselijke aspiraties.
Daarmee samenhangend brengt P. Chenchiah naar voren, dat het Rijk
Gods niet beschouwd moet worden als een werkelijkheid van de toekomst,
maar als een die nu reeds bestaat. In Jezus de Zoon van God is de mens
zoon van God, hier en nu.
'To be bom again is Christianity and the new-born is the son of God and
the order he evolves — the Kingdom of God. India longs to learn the secret
of this new birth which transcends Karma. If we cannot give it we are
offering her sand and ashes calling it loudly, divine food' 2 2 6 .
Dit verstaan van Jezus Christus en het Christendom ligt ten grondslag aan
de theologie der godsdiensten van P. Chenchiah, zoals hierboven bij de ana
lyse van „Rethinking Christianity in India" reeds is aangegeven. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat P. Chenchiah zijn kritiek op H. Kraemer en
diens theologie der godsdiensten juist op deze fundamentele gegevens van
het christelijk geloof aanzet: het verstaan van de incarnatie en Jezus Chris
tus, met alle gevolgen daarvan voor het verstaan van de niet-christelijke
godsdiensten.
Ρ Chenchiah is hier volgens hem zelf duidelijk beïnvloed door de in de
Indiase godsdienstige traditie sterk levende immanentie-gedachte. God leeft
in het menselijk hart, Hij is immanent. God en mens worden niet als identiek beschouwd. Waar over identiteit is gesproken, daar is niet de identiteit
van de mens met God, maar de identiteit van God met de mens bedoeld.
Dit is ook wat Johannes bedoelt met „Ik en de Vader zijn een" (Joh. 10,
30) en Paulus met „en toch leef ik, maar niet ikzelf, Christus is het die leeft
in mij" (Gal. 2, 20). Het zijn geen uitingen van een autonome opstelling
van de mens tegenover God, maar geven de werkelijkheid weer van de verhouding tussen God en mens227.
De voortdurende aanwezigheid van God in Zijn schepping, de nieuwe
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schepping die Jezus Christus heeft verwerkelijkt en de nieuwe kosmische
energie van de H. Geest zijn voor P. Chenchiah gegevens, die hij mede heeft
ontleend aan de Indiase religieuze traditie. Zij bieden naar zijn mening de
mogelijkheid Jezus Christus en, steunend daarop, de verhouding tussen het
Christendom en de andere godsdiensten, op een nieuwe, oorspronkelijk bij
belse wijze te benaderen 2 2 8 .
с 2. Discussie tussen A. J. Appasamy en H. Kraemer.
Er is in de directe voorbereiding op Tambaram weinig bekend van een
discussie van H. Kraemer met de Indiase christenen. Men vindt een aanwij
zing voor het antwoord van H. Kraemer op de bedenkingen van Indiase
kant in een brief van hem aan A. J. Appasamy 229 .
Deze heeft H. Kraemer verweten niet veel aandacht te hebben geschon
ken aan het diepe verlangen van sommige mensen naar een persoonlijke ge
meenschap met God. A. J. Appasamy noemt het een wezenlijk christelijk
verlangen.
Hiertegenover brengt H. Kraemer naar voren, dat
'it is a genuine human craving and the pecularity of the Christian revelation
is just this, that in many deeply important respects it reveals to man that this
craving as such, although it is one of the signs of the divine origin and destiny
of man, yet needs a drastic religious criticism in order, if I may say so, to
know its own mind' 2 3 0 .
Het is dan ook volgens H. Kraemer niet zo, dat de psalmisten, Johannes en
Paulus het menselijk streven naar God als uitgangspunt voor hun denken
hebben genomen. Het is juist omgekeerd zo, dat zij vanuit de werkelijkheid
van God en Diens betrokkenheid op de mens en de wereld zijn vertrokken.
Van daaruit hebben zij de verhouding tussen God en mens bezien. Dat
noemt H. Kraemer het theocentrisme van het bijbels realisme.
Hierin ligt het verschil in waardering van H. Kraemer en A. J. Appasamy
voor de Indiase mystiek en voor de noodzaak van een mystieke interpreta
tie van het Christendom in India.
Wat volgens H. Kraemer nodig is, is alleen een bijbels realistisch ver
staan van het Christendom. Van daaruit ook alleen kunnen christenen op
verantwoorde wijze over de niet-christelijke godsdiensten spreken.
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Cfr. P. Wandall, „Some Remarks on Dr. Kraemer's Book and Mr. P. Chenchiah's
Review of It", in: The Guardian (December 1st, 1938), pp. 757-758.
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Brief van H. Kraemer aan A. J. Appasamy, d.d. 22 september, 1938 (W.C.C, ar
chives). De brief van A. J. Appasamy zelf is hier niet gebruikt kunnen worden.
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Brief van H. Kraemer aan A. J. Appasamy, d.d. 22 september 1938, p. 2.
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С. ZENDINGSCONFERENTIE OVER DE NIET-CHRISTELIJKE GODSDIENSTEN
/. Inleiding
Het is te betreuren, dat er in de verschillende in verband met deze studie
onderzochte archieven bijna niets bewaard is gebleven, dat inzicht kan ge
ven in de discussies op de zendingsconferentie te Tambaram. Buiten de of
ficiële bevindingen van Sectie I, „The Faith by Which the Church Lives" en
van Sectie V, „The Witness of the Church in Relation to the Non-Christian
Religions, the New Paganisms, and the Cultural Heritage of the Nations",
zijn er verspreid in de verslagen van de andere secties slechts sporadisch
aanwijzingen te vinden over een theologie der godsdiensten. De discussies
na de conferentie wijzen erop, dat er scherpe tegenstellingen hebben bestaan over de verhouding van het Christendom tot de niet-christelijke godsdiensten. Door het ontbreken van voldoende gegevens is het echter niet mogelijk na te gaan hoe op de bijeenkomst van de Internationale Zendingsraad
zelf de verhoudingen precies hebben gelegen. Enige achtergrond-informatie
geven A. Pos en E. G. van Kekem. Sectie V heeft zich in de vier dagen van
discussies vooral bezig gehouden met de veranderingen die zich in de andere godsdiensten voltrekken door invloeden van het Christendom en het
Westen en hoe deze daarop reageren. Zo is er beslist onvoldoende tijd over
gebleven voor een reflectie op vragen als „de openbaring in de niet-christelijke godsdiensten". Het gesprek hierover is verwarrend verlopen; men kent
eikaars standpunt niet. De vraag naar „de openbaring in de andere religies"
is blijven steken in meningsverschillen. Er bestaat
„enerzijds de gedachte, dat er in deze godsdiensten openbaring is, ongeveer
gelijk als in het Evangelie, zooal niet in den godsdienst als zoodanig, dan
toch in vele personen, die Gods roepstem hebben gehoord en beantwoord;
anderzijds de gedachte, dat er alleen sprake is van Goddelijke, beter van Gods
openbaring in Bijbel en Christus; en dan voorts de gedachte, dat er in deze
godsdiensten iets is wat wij met den naam van algemeene openbaring kunnen aanduiden, waarvan negatief in elk geval te zeggen is, dat zij niet
Christus in zich bevat"( 23 i).
2,1

A. Pos, „De Internationale Zendingsconferentie van Tambaram", in: De Macedoniër, 43 (1939), p. 192 en in: De Opwekken, 84 (1939), p. 76; cfr. E. G. van Kekem,
„De Conferentie in Tambaram. Het Getuigenis van de Kerk met betrekking tot de
niet-christelijke godsdiensten", in: De Opwekker, 84 (1939), p. 199.
Men krijgt iels meer een indruk van de sfeer waarin de conferentie is verlopen uit het
volgende:
(a) „The World Missionary Conference", in: The Guardian (December 15, 1938), pp.
786-787;
(b) „Some Delegates to Tambaram Conference", in: The Guardian (December 29,
1938), pp. 825-826;
(c) „From Speeches and Discussion Groups at Tambaram", in: The Guardian (December 29, 1938), pp. 826-827;
(d) „World Missionary Conference, second week", in: The Guardian (December 29,
1938) p. 828;
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2. Zijn de andere godsdiensten een manifestatie van Gods openbaring?
De zending van de christelijke Kerken steunt op de opdracht van Christus
zijn Evangelie te verkondigen. Haar boodschap is, dat God in Christus de
wereld met Zichzelf heeft verzoend. In de openbaring aan Israël heeft God
de weg voor de volle openbaring in Jezus Christus voorbereid. Christus is
de Weg, de Waarheid en het Leven. Het is de opdracht van de zending de
mensen van alle godsdiensten op te roepen tot een leven in het Rijk van
God door het verlossend geloof in Christus232.
De mens is door God geschapen, maar heeft zich van Hem afgekeerd. Uit
deze situatie kan de mens zichzelf niet verlossen. Hij moet zich bekeren,
vergeving ontvangen en herboren worden. De verlossing is de mens door
God gegeven, die hij tot heil in geloof moet aanvaarden. De verlossing in
Jezus Christus is het hart van het christelijk Evangelie, voor het verstaan
waarvan de christenen moeten teruggaan naar de Bijbel233.
De conferentie erkent, dat er in de andere godsdiensten grote morele en
diep godsdienstige waarden zijn te vinden. Maar de niet-christenen worden
toch opgeroepen deze los te laten, omdat de volledige verlossing van de
mens alleen in Christus is gelegen.
'We do not think that God has left Himself without witness in the world at
any time. Men have been seeking Him all through the ages. Often this seeking
and longing have been misdirected. But we see glimpses of God's light in the
world of religions, showing that His yearning after His erring children has
not been without response'234.
Alle religies, ook het Christendom, moeten aan Christus worden getoetst.
(e) „World Missionary Conference, Notes from Reports and Groups", in- The Guardian (January 5, 1939), pp. 8-11, waarin samenvattend gedeelten van rapporten en resultaten van discussies worden weergegeven.
232
Cfr. I.M.C., Tambaram, 1938, Vol. I, p. 193, sectie V; cfr. I M.C., Tambaram,
1938, Vol. III, p. 390, sectie IV, „The Place of the Church in Evangelism"; cfr. A. R.
Wentz, „The New Testament Conception of the Church", in: I.M.C., Tambaram,
1938, Vol. VII, p. 34; cfr. Toyohiko Kagawa, „The Meaning of the Cross", in: I.M.C.,
Tambaram, 1938, Vol. VII, p. 23; cfr. Sectie VII, „Findings, The Church — Its Nature
and Function", in: I.M.C., Tambaram, 1938, Vol. II, p. 269.
233
Cfr. I.M.C., Tambaram, 1938, Vol. I, pp. 174-175, sectie I.
234
Cfr. I.M.C., Tambaram, 1938, Vol. I, pp. 184-185, sectie I en p. 194, sectie V; cfr.
H. Kraemer, „To the Officers of the Council", d.d. 29 december, 1938 (W.C.C, archives).
Op zijn voorstel is in de oorspronkelijke tekst van sectie V een kleine wijziging aangebracht. Er schijnt eerst te hebben gestaan, dat het verlangend zoeken naar God gedesoriënteerd is geraakt, maar dat er duidelijke tekenen zijn dat het zoeken van God
naar de mens niet onbeantwoord is gebleven. H. Kraemer heeft ervoor gepleit „Clear
evidences" te vervangen door „evidences" alleen, (cfr. brief van W. Paton aan H.
Kraemer, d.d. 6 februari, 1939, W.C.C, archives, waarin wordt gezegd, dat bij de
eindredactie de opmerkingen van H. Kraemer zijn verwerkt); cfr. „A Message to All
Peoples" (Adopted by the Council at its closing session), in: I.M.C., Tambaram, 1938,
Vol. VII, p. 170; cfr. I.M.C., Tambaram, 1938, Vol. IV, „The Life of the Church", p. 1.
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Hij brengt bekering en wedergeboorte. De mens die in Hem gelooft zal alles
wat hij voorheen als winst heeft beschouwd gaan zien als verlies.
Om het Evangelie te kunnen verkondigen moet de zending de niet-christelijke godsdiensten leren kennen. Waardevolle gegevens kunnen worden
overgenomen, maar op geen enkele manier mag daarbij aan de integriteit
van het Evangelie afbreuk worden gedaan. Zo mag de zending in haar
waardering voor de niet-christelijke religieuze erfenis niet zover gaan, dat
men de heilige geschriften daarvan in plaats stelt van het Oude Testament
als inleiding op het Evangelie. Ook de samenwerking met de niet-christenen
op sociaal-economisch terrein mag de christelijke boodschap niet ver
wateren.
Op een of andere wijze hebben de gedelegeerden elkaar in deze formule
ring kunnen vinden, maar op het meest fundamentele gegeven hebben zij
geen overeenstemming bereikt.
'As to whether the non-Christian religions as total systems of thought and
life may be regarded as in some sense or to some degree manifesting God's
revelation, Christians are not agreed. This is a matter urgently demanding
thought and united study. For we believe that all religious insight and ex
perience have to be fully tested before God in Christ; and we see that this
is true as well within as outside the Christian Church' 2 3 5 .
Vooral de Duitse delegatie heeft deze onenigheid uitdrukkelijk willen uit
spreken in een afzonderlijke verklaring. Het godsdienstig zoeken en tasten
van de niet-christenen moet volgens haar in het licht van de verlossing van
God op het kruis van Christus worden beschouwd als een poging zichzelf
van schuld en dood te verlossen. Dit is het demonisch karakter van de an
dere godsdiensten, ondanks het feit dat God zichzelf niet zonder getuigenis
heeft gelaten.
'Therefore, turning to Christ does not mean an evolutionary fulfilment but
a radical breaking with the bounds of one's religious past. Through his
jugment Christ offers His Grace and meets the deepest longings of souls' 2 3 6
De Duitse delegatie heeft met enkele andere leden van de conferentie geen
onduidelijkheid over haar eigen opvatting willen laten bestaan. Kennelijk
hebben „de bevindingen" van Sectie I en V daaraan niet voldaan.
De zendingsconferentie in Tambaram heeft geen gemeenschappelijk ant
woord kunnen geven op de vraag in hoeverre de andere godsdiensten open235

1.М.С., Tambaram, 1938, Vol. I, p. 194, sectie V; cfr. H. Kraemer, „To the Offi
cers of the Council", p. 2. De laatste zin begint met „for we believe". Aanvankelijk
schijnt er, volgens de zojuist genoemde brief van H. Kraemer, „nevertheless we believe"
te hebben gestaan. H. Kraemer heeft voorgesteld de tekst hier op te stellen, zoals
die nu is.
236
„A Statement by Some Members of the Meeting, Presented by the Chairman of
the German Delegation", in: I.M.C., Tambaram, 1938, pp. 170-171.
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baring van God zijn. De christelijke theologie der godsdiensten zal zich op
dit fundamentele probleem verder moeten bezinnen.
D. POST-TAMBARAM

1. Continuïteit en discontinuïteit, H. Kraemer
H. Kraemer heeft het ten zeerste betreurd, dat in de discussie over een theologie der godsdiensten in Tambaram geen vooruitgang is geboekt. Men is er
te zeer blijven steken in het opheffen van twijfels en het uit de weg ruimen
van meningsverschillen aangaande de stelhngname van H. Kraemer. Met
name toont H. Kraemer zich gepikeerd over de autoritaire wijze waarop J.
Mott op de laatste dagen van de bijeenkomst het ene stuk na het andere
door de algemene vergadering heeft gedreven. Ook anderen hebben zich
hierover ontevreden getoond237.
Wat dit laatste betreft, zegt W. Paton, is er ook tot ontevredenheid van J.
Mott zelf geen andere mogelijkheid geweest. Men heeft de voorkeur willen
geven aan de discussies in de secties.
Maar W. Paton geeft als een nog andere belangrijke verklaring voor het
feit dat theologische vragen niet naar tevredenheid zijn bediscussieerd aan,
dat de vergadering als geheel het aan de orde stellen van verdere theologische vragen niet meer heeft geduld. Niet alle gedelegeerden zijn geïnteresseerd geweest in theologische discussies238.
De mate van overeenstemming en wederzijds begrip is met betrekking tot
de problematiek van de andere godsdiensten volgens H. Kraemer zo klein
geweest, dat het allereerst noodzakelijk is eikaars uitgangspunten en vooronderstellingen te onderzoeken en te leren kennen.
Bij de voortzetting van de godsdiensttheologische discussie na de conferentie van Tambaram zal H. Kraemer zelf dan ook beginnen met nogmaals
duidelijk aan te geven vanuit welke grondgegevens hij denkt over de nietchnstelijke godsdiensten. Op de eerste plaats is het voor H. Kraemer een
fundamenteel gegeven, dat hij uitgaat van en geleid wordt door de christelijke openbaring, al is zijn verstaan daarvan nog zo gebrekkig en voor verdieping door de H. Geest vatbaar 2 ' 9 . Vervolgens is het naar zijn mening voor
een christelijke theologie der godsdiensten van beslissende betekenis naar
de Bijbel te luisteren240. En tenslotte heeft de vergelijkende godsdienstwetenschap zeer grote betekenis voor hem gehad, omdat het daardoor mogelijk is
op grond van de twee voorgaande fundamentele gegevens tot een betere
evaluatie te komen van de betekenis en functie van de religie voor het leven
van de mens241.
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Cfr brief van H Kraemer aan W Paton, d d 17 januari, 1939 (W С С archives)
Cfr brief van W Paton aan H Kraemer, d d 6 februari, 1939 (W С С archives)
23в
Cfr H Kraemer, „Continuity or Discontinuity", in I M C , Tambaram, 1938,
Vol. I, p. 7.
240
lií
Cfr H Kraemer, а с , ρ 8
Cfr. ibid , ρ 10.
гад
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H. Kraemer wijst erop, dat de belangrijkste stellingen van zijn studie alleen
tegen de achtergrond van deze drie fundamentele uitgangspunten goed kunnen worden verstaan. Dat geldt op de eerste plaats voor de stelling, dat de
christelijke openbaring als het verhaal van Gods openbaring in Jezus Christus absoluut sui generis is. De Bijbel spreekt over de daden van God en niet
over de godsdienstige ervaringen van de mens. Hiervoor gebruikt hij de
term „bijbels realisme" zolang er nog geen beter woord voor is gevonden242. Wanneer men vervolgens naar deze Bijbel luistert, zal men ontdekken, dat daarin de verhouding tussen de christelijke openbaring en de godsdienstige ervaring van de mensheid niet als continuïteit maar als discontinuïteit wordt getypeerd. Daarmee is de mogelijkheid uitgesloten te spreken
van een theologia naturalis, die meent dat er menselijke kennis over God en
mens bestaat die als een onvolmaakte vorm van openbaring moet worden
verstaan. Tevens is het dan niet meer mogelijk de menselijke godsdienstigheid te beoordelen als een voorbereiding op de openbaring in Christus. Deze godsdienstigheid wordt al evenmin in Christus tot vervulling gebracht.
Op grond van de discontinuïteitsgedachte van het bijbels realisme betekent
de christelijke openbaring een breuk met alle godsdienstigheid van de mens,
die alleen door bekering tot de openbaring in Christus kan worden overbrugd243.
Hiermee is echter nog niet het probleem opgelost, dat ontstaat wanneer
men aanneemt dat de Geest van God ook buiten de christelijke openbaring
werkzaam is. H. Kraemer is zich hiervan terdege bewust.
'The problem whether and, if so where, and in how far, God, i.e., the God
and Father of Jesus Christ, the only God we as Christians know — has been
and is working in the religious history of the world and in man in his quest
for goodness, truth and beauty, is a baffling and awful problem'244.
In de loop van de geschiedenis hebben christenen hierop een verschillend
antwoord gegeven. Sommigen zullen spreken van een continuïteit tussen de
wezenlijke godsdienstige aspiraties in de niet-christelijke religies en de
christelijke openbaring. Hier spreekt men over algemene openbaring, natuurlijke theologie en vervulling. Anderen staan de discontinuïteitsgedachte
voor, met verwerping van begrippen als algemene openbaring, natuurlijke
theologie en vervulling. Clemens van Alexandrie en K. Barth kunnen in zekere zin gelden als representanten van beide stromingen. Maar beide theologen hebben volgens H. Kraemer nog geen bevredigend antwoord gegeven
op het zojuist geformuleerde probleem245. Volgens hem moet er voor de
oplossing van dit probleem een keuze gemaakt worden tussen twee mogelijke uitgangspunten:
242

Cfr. ibid., pp. 1-2.
»» Cfr. ibid., p. 4.
2
" Ibid., p. 13.
» s Cfr. ibid., pp. 16 en 20.
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'to start, consciously or unconsciously, from a general idea about the essence
of religion and take that as our standard of reference, or derive our idea of
what religion really is or ought to be from the revelation in Christ, and
24
consistenly stick to this as the sole standard of reference' ·.
H. Kraemer laat er direct op volgen dat het laatste alternatief onontkoom
baar is. Alleen op basis daarvan kan naar zijn overtuiging in de periode na
Tambaram worden geprobeerd tot een verdere ontwikkeling van een chris
telijke theologie der godsdiensten te komen.
2. Continentale visie
a. Verdere bezinning op het christelijk geloof en het heidendom noodza
kelijk
In Continentale zendingskringen hebben met name de Duitsers uitvoerig ge
reageerd op de discussies over de theologie der godsdiensten op de confe
rentie van Tambaram. Men is zich in deze kringen bewust geweest, dat de
zendingsconferenties van Edinburgh (1910) en Jerusalem (1928), en de stu
dies over de verhouding tussen het Christendom en de andere godsdiensten
uiteindelijk zijn vastgelopen op de weg naar een gemeenschappelijke theolo
gie der godsdiensten. Men heeft tot dan weinig meer kunnen doen dan aan
de ene kant vast te houden aan de uniciteit van de openbaring in Jezus
Christus en aan de andere kant vast te houden aan het geloof dat God zich
zelf nergens zonder getuigenis heeft gelaten. De verhouding tussen beide
overtuigingen heeft men nog niet op een voor alle christenen aanvaardbare
formule kunnen brengen. Tambaram heeft voor de opgave gestaan dit
vraagstuk tot verdere duidelijkheid te brengen 2 4 7 .
Men is in Continentale kringen tevreden over de centrale plaats, die deze
problematiek in het geheel van de zendingsconferentie heeft ingeno
men 2 4 8 . Algemeen voert men de belangrijkheid van dit onderwerp terug
op „die Wahrheitsfrage". De christelijke boodschap is de ware boodschap
voor iedereen of ze is het niet. Ze is de ultieme oproep van God tot bekering
of ze is een van de vele waarheden, die nog op weg zijn naar de volle waar
heid 249 . Het gaat hier uiteindelijk om de grondslag van de zending, die staat
of valt met de uniciteit van de openbaring in Christus en de christelijke
boodschap 250 .
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Ibid, pp 21.
" Cfr M Schlunk, „Die Wahrheitsfrage und die Religionen in Tambaram", in
Ν Α Μ Ζ., 16 (1939), pp 218-221.
248
Cfr G Stahlin, „Die weltgeschichtliche Stunde von Tambaram", in E M.M , 84
(1940), ρ 25.
249
Cfr M Schlunk, a с , pp 217 en 221
" 0 Cfr S Knak, „Das religiose Leben der Gegenwart und die christliche Verkündigung", in „Das Wunder der Kirche unter den Volkern der Erde, Bericht über die
Weltmissionskonferenz in Tambaram (Sudindien) 1938", Berlin, 1939, herausgegeben
von M Schlunk, ρ 79, cfr. S Knak, „Die Weltmissionskonferenz in Tambaram"
г
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De Continentale theologen hebben dit temeer als van wezenlijke beteke
nis ervaren, omdat het antwoord op de vraag naar de waarheid van het
christelijk geloof ook in de zendingsgebieden en in de Angelsaksische zen251
dingskrmgen van beslissende betekenis is voor het bestaan van de zending
De Duitse reacties op Tambaram wijzen met tevredenheid op de mate
van eenstemmigheid over de inhoud van de christelijke boodschap K. Har
tenstein, die deel heeft uitgemaakt van Sectie I, die heeft gediscussieerd
over „The Faith by Which the Church Lives", wijst erop dat men elkaar met
252
zonder moeite, geduld en gebed heeft kunnen vinden . Maar de op de
conferentie aanwezige christenen, komend uit de meest verschillende Ker
ken en de meest verschillende theologische stromingen vertegenwoordigend,
hebben in Jezus Christus de eenheid met elkaar ontdekt en willen vast2Γ> ,
houden ' In Tambaram heeft men de noodzaak ervaren terug te moeten
254
gaan naar de Bijbel, zegt S Knak
Gerhard Brennecke en К Hartenstein
vallen hem bij en vinden de kern van de eenheid op de conferentie uitge
drukt in dit stuk van de algemene verklaring der gedelegeerden
'God saves, through Jesus Christ our Lord 'God so loved the world that He
gave His only begotten son that whosoever beheveth on Him should not
perish but have everlasting life' This is the heart of the Christian Gospel,
255
the Gospel which we proclaim'
(W С С archives), ρ 9, cfr К Hartenstein, „ „Servitium Sacrum", Romer 15, 14-21",
in Lose Hefte der Arbeitskreises fur Mission, Heft 57 (März, 1939) ρ 3
251
Cfr К Hartenstein, „Vom Ringen um die missionarische Botschaft in Tamba
ram", in Ε Μ Μ , 83 (1939), ρ 151 Dit artikel is onder een andere titel ook nog el
ders gepubliceerd Zie, К Hartenstein, „Der Kampf um die Botschaft", in „Das Wun
der der Kirche", pp 37-45 Verderop zal alleen naar de eerste publicatie worden verwe
zen, cfr G Stahlin, а с , ρ 26
2,2
Cfr Κ Hartenstein, „Vom Ringen um die missionarische Botschaft", in E M M ,
83 (1939), ρ 145, cfr M Schlunk, „Die Bedeutung der Konferenz in Tambaram fur
die Wehmission ', in Ν Α Μ Ζ , 16 (1939), ρ 189
" ' Cfr Κ Hartenstein, а с , ρ 147, cfr Ε G Van Kekem, „Tambaram - 1938', in
Mededeelingen, 83 (1939), ρ 280 Deze eenheid geldt voor de auteur ook ten aanzien
van Andrews and Stanly Jones, „die, ik geef het grif toe, nog wel eens kettersche
ideeën verkondigen, die ons Continentale theologische hoofd doen schudden"
2,4
Cfr S Knak, „Die Weltmissionskonferenz in Tambaram" (WC С archives), ρ 3,
cfr К Hartenstein, а с , ρ 149, cfr G Stahlin, a с , ρ 23
255
I M C , Tambaram, 1938, Vol Ι, ρ 174, cfr G Brennecke, „Eindrucke von der
Weltmissionskonferenz in Tambaram", in Lose Hefte des Arbeitskreises fur Mission,
Heft 57 (März, 1939), ρ 13, cfr К Hartenstein, „Was haben wir von Tambaram zu
lernen", in „Das Wunder der Kirche", pp 196-197, cfr J Richter, „Die christliche
Botschaft in einer nichtchnstlichen Welt", in Lose Hefte des Arbeitskreises fur Missi
on, Heft 57 (März, 1939), ρ 18 „Über den wesentliche Inhalt der von ihr auszurichtenden Heilsbotschaft war sich fur die protestantische Weitmission von jeher klar, sie
hat ihn auf der Jerusalemer Konferenz 1928 unmisverstandhch zum Ausdruck gebracht Es ist das Heilswirken Gottes zur Erlösung der gefallenen Menschheit von der
Schöpfung der Welt bis zu ihrer Vollendung in der Parusie mit der Menschwerdung
des Sohnes Gottes, seinem Suhneleiden und seiner Auferstehung als dem Mittel - und
Höhepunkte"
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Daarin is de uniciteit van de openbaring in Jezus Christus gelegen en op
grond van dit geloof wordt volgens M. Schlunk in Tambaram de christelijke
boodschap als dé waarheid beschouwd256. Hierover hebben de gedelegeerden overeenstemming kunnen bereiken.
Maar in de discussies over de niet-christelijke godsdiensten is toch ook
de verscheidenheid in theologische uitgangspunten duidelijk tot uitdrukking
gekomen257. S. Knak en K. Hartenstein vertellen, dat er soms zeer fel is
gediscussieerd over de problematiek van de theologie der godsdiensten258.
Het niveau van de discussies wordt in de Continentale reacties op Tambaram niet hoog aangeslagen. K. Hartenstein, M. Schlunk en S. Knak zeggen
zonder meer, dat veel gedelegeerden het boek van H. Kraemer niet hebben
bestudeerd en indien dat wel het geval is geweest hebben de meesten van
hen het zwaar theologisch werk nauwelijks begrepen259. De discussies in
Sectie V over de andere godsdiensten zijn daarom vaak als doelloos overgekomen, temeer omdat nogal wat leden van deze groep niet ter zake kundig
zijn geweest. De aanwezigheid van H. Kraemer bij enkele discussies heeft
daaraan niets kunnen veranderen. Zijn deskundigheid is zo groot geweest,
dat de meesten er maar het zwijgen toe hebben gedaan280. Tenslotte verwijt M. Schlunk aan de Chinese voorzitter van deze sectie, dat hij niet in
staat is geweest de scherpe tegenstellingen te overbruggen, omdat deze zich
niet voldoende heeft kunnen losmaken van de liberale theologie en het evolutionistische denken261.
In Tambaram hebben de Aziatische christenen en de Angelsaksische
christenen zich zeer kritisch opgesteld tegenover de theologie der godsdiensten van H. Kraemer262. Maar wanneer men er in de studiegroep niet
in slaagt een verslag op te stellen, dat voor de algemene vergadering als geheel aanvaardbaar is, moet toch H. Kraemer zelf erbij worden gehaald om
25e

Cfr. M. Schlunk, „Die Wahrheitsfrage und die Religionen in Tambaram", in·
N.A.M.Z., 16 (1939), p. 226.
257
Cfr. S. Knak, a.c, p. 5; cfr. M. Schlunck, „Die Bedeutung der Konferenz in Tambaram für die Weltmission'*, in: N.A.M Z., 16 (1939), p. 189.
258
Cfr. S. Knak, a.c, p. 4; cfr. S. Knak, „Some Theological Problems Arising from
the Tambaram Conference", in: The Gospel Witness, (March, 1939), p. 286; cfr. S.
Knak, „Das religióse Leben der Gegenwart und die christliche Verkündigung", in:
„Das Wunder der Kirche", p. 79; cfr. K. Hartenstein, „Tambaram 1938", in: E.M.M.,
83 (1939), p. 41.
259
Cfr. K. Hartenstein, „Was haben wir von Tambaram zu lernen", in: „Das Wunder der Kirche", p. 199; cfr. M. Schlunk, „Die Wahrheitsfrage und die Religionen in
Tambaram", in: N A.M.Z., 16 (1939), p. 222; cfr. S. Knak, a.c, p. 72.
2e
» Cfr. M. Schlunk, a.c, p. 222.
261
Cfr. M. Schlunk, „Die Bedeutung der Konferenz in Tambaram für die Weltmission", in: N.A.M.Z., 16 (1939), p. 188.
282
Cfr. M. Schlunk, a.c, p. 189; cfr. S. Knak, „Die Weltmissionskonferenz in Tambaram" (W.C.C, archives), p. 4; cfr. J. Richter, a.c, pp. 21-22; cfr. M. Schlunk, „Die
Wahrheitsfrage und die Religionen in Tambaram", in: N.A.M.Z., 16 (1939), pp. 224-225.

333

de tekst mee te herschrijven263. Naar aanleiding hiervan merkt H. Hartenstem op, dat in Tambaram herhaaldelijk naar voren is gekomen, dat christenen uit de jonge Kerken erg bevreesd zijn geweest in het keurslijf van de
strakke Westerse theologie te worden gedwongen. Met de andere gedelegeerden zijn ook zij terug willen gaan naar de Bijbel. Maar wanneer het
erop aan komt een vanuit de Bijbel gewonnen overtuiging te formuleren,
vallen de Aziatische christenen toch weer terug op de kracht van de Westerse theologie.
„Besonders eindrücklich war dies der Fall, wie die Leser wissen, in Abteilung
5, in dieser schwierigsten Frage des Verhältnisses des Evangeliums zu den
Fremdreligionen. Der junge Chinese und der junge Inder, die die Abteilung
vorstanden, mussten sich einfach dazu bereit erklaren, und sie taten es auch,
dass zu der Neufassung ihrer Berichte die besten Kopfe abendlandischer
Theologie hinzugezogen wurden, um diesem Bericht die Tiefe und den Ernst
zu geben, dessen er bedürfte'264.
De Duitse reacties op Tambaram stellen met instemming vast, dat men ten
aanzien van de theologie der godsdiensten niet aan de verleiding heeft toegegeven een tekst samen te stellen, die zodanig naar alle kanten kan worden
uitgelegd, dat iedereen ermee kan instemmen. De punten van overeenstemming en verschil zijn duidelijk geformuleerd.265.
Volgens J. Richter en S. Knak heeft de conferentie de opvatting, dat het
Oude Testament door andere „voor-christelijke" boeken kan worden vervangen, met beslistheid afgewezen. Zij heeft ook afwijzend gestaan tegenover de methode in de niet-chnstelijke godsdiensten elementen van gemeenschappelijkheid met het Christendom aan te wijzen, aangezien deze elementen alleen binnen het geheel van de religie waarbinnen ze thuishoren kunnen worden verklaard. Genoemde schrijvers zijn van mening, dat Tambaram daarmee ook elke vorm van syncretisme en de theologie van de „vervulling" heeft afgewezen. Tenslotte is ook de gedachte afgewezen, dat er
een overgang van een niet-christelijke godsdienst naar het Christendom mogelijk is zonder te breken met het verleden en zich te bekeren tot Jezus
Christus26«.
2

" Cfr M Schlunk, „Die Bedeutung der Konferenz in Tambaram fur die Weltmission", in N A M . Z , 16 (1939), ρ 189, cfr S Knak, „Das religiose Leben der Gegenwart
und die christliche Verkündigung", in „Das Wunder der Kirche", ρ 73, cfr К Har
tenstein, „Tambaram, 1938", in· Ε M M , 83 (1939), p. 41.
2 4
· Κ. Hartenstein, а с , ρ 200, cfr S Knak, a.c, ρ 73, cfr M Schlunk, „Die Wahr
heitsfrage und die Religionen in Tambaram", in Ν Α Μ Ζ , 16 (1939), p. 228
!β5
Cfr S. Knak, a с, ρ 73, cfr S Knak, „Die Weltmissionskonferenz in Tamba
ram" (W C.C. archives), p. 4.
" · Cfr J Richter, а с , pp 22-23, cfr S Knak, а с , ρ 4, cfr S Knak, „Das religiose
Leben der Gegenwart und die christliche Verkündigung", in „Das Wunder der Kirche", ρ 82, cfr. G Stahlin, а с , ρ 26; cfr Α Streckeisen, „Was bedeutet die Konfe
renz fur die indische Kirche 9 ", in „Das Wunder der Kirche", ρ 185, cfr M Schlunk,
a c , ρ 189
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Maar als kernvraag van de theologie der godsdiensten is het probleem in
welke zin en in hoeverre de met-christelijke religies een openbaring van
God kunnen worden genoemd blijven bestaan. Men heeft hierop geen eens
gezind antwoord kunnen geven. Verdere studie is nodig. M. Schlunk zegt:
„Das, was weiterem Forschen vorbehalten bleiben muss, ist nicht eine Frage,
die den Offenbarungswert des Christentums herabmindert, sondern nur die
Frage, ob der Wahrheitsgehalt des Evangeliums sich mit der Anerkennung
vertragt, auch in den nichtchristlichen Religionen sei Wahrheit zu finden"287.
Ook andere Continentale reacties op Tambaram brengen naar voren, dat
het verstaan van de openbaring verder bestudeerd moet worden. E. Keilerhals is van mening, dat de vraag naar de algemene en bijzondere openba
ring verdere aandacht moet hebben268. Men is in Tambaram volgens S.
Knak niet tot een gemeenschappelijke opvatting van de betekenis van het
woord openbaring gekomen2·9.
Vanuit deze kernvraag zal in de jaren na Tambaram moeten worden ge
probeerd vanuit de Bijbel tot een diepergaande bezinning te komen op de
met-chnstelijke godsdiensten270. Naar de mening van K. Hartenstein staat
men nog slechts aan het begin van de opgave om vanuit de openbaring en
het Evangelie de godsdiensten te verstaan en een „Theologie der Religionsgeschichte" te ontwikkelen. De theologische discussie is nu goed op gang
gekomen. Er is nog geen theologie die het geheim van het heidendom vatten
kan271. M. Schlunk stelt, dat hier een belangrijke opdracht ligt voor de
„theologischen Rehgionsvergleichung"272.
K. Hartenstein en M. Schlunk maken tenslotte nog enkele opmerkingen
over de geest waarin de christenen de studie van de theologie der gods
diensten moeten voortzetten. Zij zijn de mening toegedaan, dat men van de
267

M Schlunk, „Die Bedeutung der Konferenz in Tambaram fur die Mission", in
Ν Α Μ Ζ , 16 (1939), p. 189.
гее cf r Ε. Kellerhals, „Die Fortsetzung des theologischen Gesprächs von Tambaram", in. Ε M M , 84 (1940), ρ 44.
ïee
Cfr S Knak, a с , p. 82, cfr M Schlunk, „Die Wahrheitsfrage und die Religionen
in Tambaram", in N A.M Z., 16 (1939), pp 226-227.
270
In dit verband is het interessant te verwijzen naar een opmerking van J Richter
over de juistheid van ons verstaan van de Bijbel. Zie, S Richter, a.c , ρ 20: „Es erfor
dert gerade heute wieder ernsteste theologische Arbeit, zu unterscheiden, ob ζ В in
dem chnstologischen und trinitarischen Dogma des vierten und fünften Jahrhunderts
— wie Harnack will — eine durchgehende Hellemsierung des christlichen Geistes
stattgefunden hat, oder ob wir — wie Remhold Seeberg lehrt — dann eine echte Entfaltung des Wahrheitsgehaltes der biblischen Botschaft zu sehen haben". Het is de
vraag of men werkelijk bijbels is in de benadering van de met-christelijke godsdiensten
of dat men uitgaat van een hellenistische intepretatie van de Bijbel
271
Cfr К Hartenstein, „Was haben wir von Tambaram zu lernen?", in „Das Wun
der der Kirche", pp 201-202
272
Cfr M Schlunk, „Die Bedeutung der Konferenz in Tambaram für die Weitmission", in Ν Α Μ Ζ , 16 (1939), p. 190

335

ernst waarmee Continentalen, Amerikanen, Engelsen en Aziatische chris
tenen hebben geprobeerd „die Wahrheitsfrage" te beantwoorden moet le
ren. Christenen uit de Reformatie moeten meer naar elkaar gaan luisteren.
Jezus Christus en de Bijbel zijn groter dan de theologie en de kerkelijke tra
ditie van de Gereformeerden, de Hervormden, de Lutheranen en de Anglikanen. Ieder van hen moet leren afstand te doen van de aanspraak alleen de
christelijke waarheid te bezitten. Het gelovige verstaan van de Bijbel door
de niet-Westerse christenen dient ook als zodanig te worden benaderd. Over
de verschillende theologische en kerkelijke tradities heen moeten de chris
tenen elkaar trachten te verstaan door gemeenschappelijk in gehoorzaam
heid naar het Woord van God te luisteren 273 .
b. De Bijbel over de heidenen, voortzetting van de discussie
De wereldzendingsconferentie van Tambaram heeft onomwonden verklaard,
dat er geen overeenstemming heeft bestaan over de vraag:
'As to whether the non-Christian religions as total systems of thought and
life may be regarded as in some sense or to some degree manifesting God's
revelations, . . . This is a matter urgently demanding thought and united
study'"«.
In Continentale zendingskringen heeft men deze oproep ernstig genomen.
Men heeft in de reacties op de conferentie de discussie met name trachten
voort te zetten door te zoeken naar een bijbelse en theologische verdieping
van de theologie der godsdiensten die men voorstond.
H. Kraemer zelf heeft in zijn „The Christian Message in a Non-Christian
World" niet de ruimte gehad om zijn aan de Bijbel ontleende theologie der
godsdiensten verder exegetisch te verantwoorden. K. Hartenstein heeft ge
probeerd dit tekort aan te vullen vanuit de vraag:
'What is the attitude of the Bible in dealing with the non-Christian religions
275
in the light of the revelation of God in Christ?' .
Op de eerste plaats constateert К. Hartenstein, dat de Bijbel het woord re
ligie niet gebruikt. Zij spreekt aan de ene kant over „het volk van God" en
aan de andere kant over „naties" en „heidenen". Wat is de betekenis hier
van voor een bijbelse studie van de godsdiensten of voor een theologische
visie op de geschiedenis der godsdiensten?
Wanneer men hierop een antwoord wil geven moet men volgens K. Har2,3

Cfr. K. Hartenstein, „Vom Ringen um die missionarische Botschaft in Tamba
ram", in: E.M.M., 83 (1939), p. 151; cfr. M. Schlunk, „Die Wahrheitsfrage und die
Religionen in Tambaram", in: N.A.M.Z., 16 (1939), pp. 230-231.
" 4 I.M.C., Tambaram, 1938, Vol. I, p. 194.
5
" K. Hartenstein, „The Biblical View of Religion", in: I.M.C., Tambaram, 1938,
Vol. I, p. 118.
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tenstein eerst verstaan wat de Bijbel bedoelt, wanneer zij over „naties" en
„heidenen" spreekt. Daarvoor dient men terug te gaan naar datgene wat de
Bijbel leert over de houding van God tot de mens en over de mens zelf.
De Bijbel laat zien, dat er van een dialectische houding ten aanzien van
de positie van de mens tegenover God moet worden gesproken. Omdat de
mens als God heeft willen zijn (Gen. 3 en 11), is de mens in opstand gekomen tegen God. Maar de mens is volgens de Bijbel toch ook nooit los gekomen van de wetenschap dat er een God is; hij heeft altijd naar Hem gezocht (Hand. 17; Rom. 2, 1; 1 Cor. 1, 21 - 24; Hebr. 2, 15).
'To be man means to be in disharmony with God and with oneself. So men
are always running away from God and in the same moment driven back to
Him, their original home and holy order. That is the fundamental biblical
view of humanity, or rather of the religious position of humanity before
God'276.
Samen met deze dialectische visie op de mens spreekt de Bijbel eveneens
van een dialectische houding van God tegenover de mens. Aan de ene kant
toont Hij Zijn geduld en medelijden, en blijft Hij een God van mensen. Aan
de andere kant stelt Hij de mens onder Zijn oordeel (Hand. 17, 27 en 28).
Van hieruit wordt volgens K. Hartenstein duidelijk wat de Bijbel bedoelt
met „naties" en „heidenen". De menselijke religie steunt op de zondige vergoddelijking van de mens zelf en van de schepping (Rom. 1, 21 - 25). De
gehele wereld van de religies staat onder het oordeel van God. „Naties" en
„heidenen" worden veroordeeld als onderworpen aan zonde en dood (Is.
25, 7), maar tegelijkertijd staan zij als de mens onder het geduld en
de belofte van God. Zij wachten op het uur, dat Christus tot hen zal komen tot verlossing (Rom. 2, 29 en 11, 25). De bijbelse visie op de nietchristelijke godsdiensten moet worden verstaan binnen en vanuit haar visie
op de verhouding tussen God en mens277. Een bijbelse studie over de nietchristelijke godsdiensten moet naar de mening van K. Hartenstein uitgaan
van de geschetste grondvisie van de Bijbel op „naties" en „heidenen". Van
daaruit zal het mogelijk zijn een theologische visie op de geschiedenis der
godsdiensten te ontwikkelen.
Juist op grond van de Bijbel meent K. Heim, dat het noodzakelijk en mogelijk is op een nog dieper gelegen fundament van de niet-christelijke godsdiensten te wijzen dan H. Kraemer heeft gedaan, met wiens studie hij evenals K. Hartenstein van harte kan instemmen. Volgens K. Heim heeft H.
Kraemer het bijbels realisme op dit punt nog niet geheel geraakt. Want
wanneer men naar 1 Kor. 10, 19 en 1 Kor. 12, 2 luistert, wordt duidelijk
dat de heidenen aan de boze geesten offeren en gemeenschap met de demonen aangaan. Het wezen van het heidendom is dus niet gelegen in de zondige, op zichzelf gerichte afstand van de mens tegen God.
278
2

K. Hartenstein, a.c, p. 126.
" Cfr. ibid , pp. 129 en 133.
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„Wir können offenbar die Struktur des Heidentums nur dann verstehen,
wenn wir hinter die Selbstliebe des Gottsuchenden Menschenherzens auf eine
noch tiefer liegende Wurzel zurückgehen, wenn wir, wie es das Neue Testament tut, ganz ernsthaft rechnen mit der Wirklichkeit der satanischen Macht,
die sich gegen Gottes Alleinherschaft auflehnt, und der Gewalt ihrer Dämonen"278.
Deze satanische macht is realiteit in de schepping. Zij probeert de gehele
schepping tegen God op te zetten. Ook in de mens is deze macht aanwezig
en karakteriseert mede diens godsdienstigheid. De niet-christelijke godsdiensten zijn pas goed te verstaan tegen deze achtergrond. Dit is de volle visie van het bijbels realisme volgens K. Heim279. Pas van hieruit kan men
de gehele diepte van Rom. 1, 18 w. verstaan; in de vergoddelijking van de
schepping door de mens incarneert zich de satanische macht uit kracht waarvan de mens tegen God kan opstaan260. De duivelse macht is volgens K.
Heim de eigenlijke en diepste achtergrond van de zelfbevestiging van de
mens tegenover God, waarvan H. Kraemer heeft gesproken281.
Een verdere voortzetting van de godsdiensttheologische discussie van
Tambaram bestaat uit kritische overwegingen van de Nederlander J. H. Bavinck bij enkele kerngedachten uit de studie van H. Kraemer. Deze criticus
geeft zelf niet aan wat de betekenis van zijn opmerking is voor de theologie
der godsdiensten. Maar hij laat duidelijk merken, dat hij een andere visie op
het Christendom, het bijbels realisme en het voluntaristisch karakter van
het heidendom heeft dan H. Kraemer.
H. Kraemer heeft in zijn boek een onderscheid gemaakt tussen Gods
openbaring in Jezus Christus en het Christendom. Hoewel het empirisch en
historisch Christendom wel op andere fundamenten berust, moet het als uitdrukking van menselijke religiositeit op één lijn met de niet-christelijke
godsdiensten worden gesteld. J. H. Bavinck wil aanvaarden, dat een dergelijk onderscheid verhelderend kan werken voor de theologie der godsdiensten. Hij meent echter, dat de wijze waarop H. Kraemer dat uitwerkt naar
twee kanten onbevredigend is. Men kan niet over de openbaring van God in
Christus spreken, zonder daarbij direct te erkennen dat deze naast een goddelijk ook een historisch karakter heeft. Vervolgens kan men evenmin van
een empirisch en historisch Christendom spreken, zonder daarbij tegelijkertijd te aanvaarden dat de Geest van Christus daarin werkzaam is. Volgens
J. H. Bavinck heeft H. Kraemer het historisch karakter van de openbaring
in Christus en het goddelijk karakter van het Christendom onvoldoende tot
hun recht laten komen282.
"• K. Heim, „Die Struktur des Heidentums", in: E.M.M., 83 (1939), p. 17.
«· Cfr. K. Heim, a.c, p. 15.
*» Cfr. ibid., pp. 18-19.
^ 1 Cfr. ibid., p. 20.
282
Cfr. J. H. Bavinck, „De boodschap van Christus en de niet-christelijke religies;
een analyse en beoordeling van het boek van Dr. Kraemer: „The Christian Message in
a Non-Christian World" ", Kampen, 1940, pp. 89-93.
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De kritische opmerkingen van J. H. Bavinck ten aanzien van het bijbels
realisme van H. Kraemer komen in wezen uit dezelfde theologische overwegingen voort als hierboven zijn aangegeven. De Bijbel is in zijn radicaal
religieus karakter tegelijkertijd ook wereldbeschouwelijk en filosofisch, zoals in de proloog van het Evangelie van Johannes. De Bijbel geeft een visie
op de wereld waarin de levende God Zijn plan verwerkelijkt. Bovendien bezit de Bijbel, als een realiteit die de totale mens wil aanspreken, ook een redelijk en filosofisch karakter. Hij spreekt ook de menselijke rede aan283.
Naar de overtuiging van J. H. Bavinck is het bijbels realisme van H. Kraemer op genoemde punten niet voldoende reëel284.
Tenslotte staat J. H. Bavinck kritisch tegenover de opvatting van H.
Kraemer, dat de niet-christelijke godsdiensten een ontologische godsopvatting hebben en dat het bijbels realisme een voluntaristische godsbeschouwing heeft. De Bijbel kent volgens H. Kraemer geen bespiegelingen over het
Wezen van God, zoals in de andere godsdiensten gebeurt; hij is wijsgerig en
ontologisch niet geïnteresseerd, maar staat gehoorzaam onder de Wil van
God. J. H. Bavinck staat hier kritisch tegenover en is de opvatting toegedaan, dat de Bijbel ook ontologische waarheden geeft, zoals die over het
ontstaan van de mens door de scheppende macht van God en die over de
schepping vaa de mens naar het beeld van God. Het onderscheid tussen
een naturalistische religie en die van het bijbels realisme op grond van een
scherp onderscheid tussen de ontologische godsopvatting van de een en de
voluntaristische godsopvatting van de ander stemt volgens J. H. Bavinck
niet overeen met het geheel van het bijbels realisme285.
Ondanks zijn kritische opmerkingen bij deze drie kerngedachten van de
studie van H. Kraemer blijft J. H. Bavinck toch van mening, dat in „The
Christian Message in a Non-Christian World" enkele fundamentele stellingen voor een christelijke theologie der godsdiensten worden aangedragen,
die van blijvende waarde zullen zijn voor de discussies in de periode van
Tambaram.
Zoals reeds eerder is aangeduid, neemt K. L. Reichelt, een Noors zendeling, een scherp afwijzende houding aan tegenover de theologie der godsdiensten van H. Kraemer. In gesprekken met niet-christenen, in zijn christelijke ashram bij Honkong, heeft hij ervaren, dat Christus door de eeuwen
heen overal werkzaam is geweest. Naar de mening van K. L. Reichelt zal
het van grote betekenis voor de zending zijn, wanneer zij steunend op het
Evangelie van Johannes kan uitgaan van de allesomvattende activiteit van
Jezus Christus, zowel vóór als ná diens incarnatie286. Het zal voor de Westerse theologie niet gemakkelijk zijn uit te gaan van Jezus Christus als de
893

Cfr. J. H. Bavinck, o.e., p. 97.
"" Cfr. ibid., p. 101.
5
" Cfr. ibid., p. 105.
28
· Cfr. K. L. Reichelt, „The Johannine Approach", in: I.M.C., Tambaram, 1938, Vol.
I, pp. 92 en 93.
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Heer, het Woord van God, dat alles omvat en alles doordringt, zoals Johannes doet en ook door Paulus in de praktijk van de zending is gedaan, ondanks zijn soms scherpe veroordeling van niet-christelijke religieuze tradities.
'The truth is that, in spite of all the superstitions and perversities which often
characterize the non-Christian religions grains of truth and beams of light
are to be found, sometimes overgrown and entangled to such an extent that
it is difficult to distinguish truth from error, sometimes sparkling in genuine
splendor and richness'287.
K. L. Reichelt fundeert zijn theologie der godsdiensten vooral op de proloog van het Evangelie van Johannes (Joh. 1, 1 - 18). De betrokkenheid van
God bij de mens heeft vanaf het begin van de schepping bestaan. De Logos
is de oorsprong van al het ware, goede en edele in de andere godsdiensten.
Maar de mens heeft Hem niet willen ontvangen. Wedergeboorte uit de duisternis is mogelijk door geloof in de van God gezonden Logos, Leven en
Licht. In Hem is het Woord, is God tenvolle geopenbaard en niet meer
slechts als een zwakke lichtstraal aanwezig. Dat het Woord vlees is geworden is de volmaakt unieke christelijke boodschap. Daarom kan er niemand
met Jezus Christus worden vergeleken288.
Volgens K. L. Reichelt vindt men deze gedachte van Johannes aan de alles omvattende Jezus Christus terug bij Paulus. De verrezen Heer heeft
weer de plaats ingenomen, die Hij vóór de incarnatie heeft bezeten (Cfr.
Cor. 5, 16; Col. 1, 14 - 18; 1 Cor. 10, 4). In de rede op de Areopaag gebruikt Paulus de gedachte aan een universele Schepper en aan een Vader
voor alle mensen. Hij hanteert het niet-christelijke denken als een aanknopingspunt, omdat hij gelooft dat God zich daarin niet zonder getuigenis
heeft gelaten. K. L. Reichelt wijst deze visie op Gods werkzaamheid
door de Logos ook aan bij Melkisedek en de Drie Koningen en besluit
aldus:
'Let us also remember that the faculty of being able to grope, search and feel
for God, is not something which we have from ourselves. It is given us from
God, yea it is the great reality behind the expression, that we are 'created in
the image of God'. It belongs to our innermost God-given structure. Compare
the deep words of St. James, in the fourth chapter, fifth verse: 'He yearns
jealously for the spirit He set within us' ' 289 .
Het zal tegen de achtergrond van de gehele analyse van de theologie der
godsdiensten vlak voor, tijdens en na de conferentie in Tambaram duidelijk
zijn, dat K. L. Reichelt een uitzonderingspositie inneemt temidden van de
Continentale theologische beschouwingen over de verhouding van het
287

K. L. Reichelt, a.c, p. 85.
Ibid., p. 88; К. L. Reichelt verwijst voor deze leer van Johannes verder nog naar:
Joh. 10, 16; 11,52; 18,37.
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K. L. Reichelt, a.c, p. 91.
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Christendom tot de met-christelijke godsdiensten Hoewel ook andere Con
tinentale reacties kritisch staan ten aanzien van H. Kraemer en Tambaram,
vertegenwoordigt de visie van К L Reichelt een geheel andere theologie
der godsdiensten, dan in Continentale kringen gangbaar is
3 Angelsaksische kritiek op theologische vooronderstellingen van
H Kraemer
De theologie der godsdiensten van Tambaram heeft in de Angelsaksische
zendingswereld veel reacties opgeroepen Ondanks het feit dat er op de con
ferentie zelf te weinig gelegenheid tot discussie is geweest 290 en er in de
laatste paar dagen van de bijeenkomst teveel in een te hoog tempo is behan
deld 291 , is de theologische verscheidenheid van opvattingen tussen met na
me de Continentale en Angelsaksische gedelegeerden goed tot uitdrukking
gekomen 292 . Eigenlijk is men in het opheffen van deze verdeeldheid niet
veel verder gekomen dan in Jerusalem (1928) 2 9 3 De gedelegeerden in
Tambaram zijn veel meer geïnteresseerd geweest in allerlei praktische problemen van de zending dan in een theologische discussie294 Maar hoe dit
ook zij, in elk geval is het als verhelderend ervaren, dat de tegenstellingen
duidelijker zijn geformuleerd295
In de discussie over de theologie der godsdiensten in Tambaram heeft de
studie van H Kraemer, „The Christian Message in a Non-Christian World"
een overheersende plaats ingenomen Met name Westerse gedelegeerden
hebben onder de invloed van dit boek gestaan, wat niet van de gedelegeerden uit de jonge Kerken kan worden gezegd296
De studie van H Kraemer en zijn na de conferentie geschreven artikel,
„Continuity or Discontinuity", hebben op verschillende punten onder diepgaande kritiek gestaan vanuit de Angelsaksische theologie der godsdiensten
Volgens P. J Braisted heeft de gedeeltelijk geslaagde poging van H Kraemer, om de Amerikaanse gedelegeerden meer begrip voor zijn standpunt bij
^ 0 Cfr I MacCausland, „Introcluclion to Madras, Side light and Impressions by One
Who was There', in J С Q , 14 (1939), ρ 111 Om een betere algemene indruk te krij
gen van de manier waarop in Angelsaksische kringen de conferentie van Tambaram is
beoordeeld, wordt men verwezen naar, W Paton, „The Meeting of the International
Missionary Council al Tambaram, Madras", in I R M, 28 (1939), pp 161 173 en naar,
А С Craig, „Impressions of the Tambaram Meeting", in I R M , 28 (1939), pp 185
190
281
Cfr Ρ J Braisted, „Madras Takes Its Stand", in The Christian Century, (Febru
ary 15, 1939), ρ 214, cfr „A British Point of View on „Madras" " (W С С archives),
pp 5 6 Op ρ 1 van dit stuk wordt er nog op gewezen, dat de Britse delegatie op de
conferentie minder eensgezind is opgetreden, omdat zij niet in de gelegenheid is ge
weest van te voren lot een gemeenschappelijke standpuntbepaling te komen
'! " Cfr H W Hobson, „The Birth at Madras ', in I R M , 28 (1939), ρ 339
·» Cfr Η Η Farmer, „The Faith by Which the Church Lives ', m I R Μ, 28
(1939), ρ 180
2M
Zie tekst bij voetnoot 238
285
Cfr Η W Horton, a с , ρ 339, cfr Η Η Farmer, а с , pp 180, 181 en 182
289
Cfr ,A Bntsh Point of View on „Madras" " (W С С archives), ρ 9
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te brengen, alleen maar doen begrijpen, dat hij wel aanvaardt dat God in de
wereld werkzaam is, maar niet wil aannemen dat de andere godsdiensten
een „praeparatio evangelica" worden genoemd, zonder daarmee in een intollerante houding te vervallen. H. Kraemer heeft het standpunt van hen,
die op een of andere wijze met K. L. Reichelt spreken van een goddelijke
„Logos Spermatikos" en van Gods getuigenis onder de mensen, niet
kunnen delen297.
De Angelsaksische kritiek op H. Kraemer komt vooral hierop neer, dat
men het niet eens is met de theologische vooronderstellingen van diens theologie der godsdiensten. Zijn bijbels realisme is niet door iedereen aanvaard kunnen worden, wat zeker ook geldt voor de conclusies die hij daaraan ontleent ten aanzien van de niet-christelijke godsdiensten298. Het bijbels realisme van H. Kraemer steunt op een bepaalde interpretatie van wat
openbaring is. Het is juist op dit punt dat verschillende Angelsaksische critici met hem van mening verschillen299.
H. H. Farmer verwijt H. Kraemer een zeer eng begrip van openbaring te
gebruiken door het uitsluitend te reserveren voor de unieke openbaring van
God aan de mens in Jezus Christus. Op die manier is het onmogelijk om
nog te spreken van Gods openbarende werkzaamheid in de andere godsdiensten. Dit komt doordat bij voorbaat elk menselijk element in het begrip
openbaring wordt uitgesloten300. H. H. Farmer wordt op dit punt bijgevallen door W. H. Horton en H. F. Rail, die H. Kraemer hierin een volgeling
van K. Barth noemen301.
In Angelsaksische kringen is men meer de mening toegedaan, dat openbaring aan de ene kant een daad van God naar de mens toe is, maar aan de
andere kant ook het menselijk antwoord daarop inhoudt, hoe gebrekkig dat
dan ook moge zijn302. H. Kraemer wordt verweten het menselijk element
in de openbaring volledig te hebben teruggedrongen. Dat is de reden waarom
hij tot een theologie der godsdiensten is gekomen, waarin de niet-christelijke religies van elk goddelijk karakter worden ontdaan en volledig eigenzinnig werk van de mens worden genoemd.
Wanneer de theologie der godsdiensten het menselijk element in de openbaring aanvaardt, is een andere theologische benadering van de niet-christelijke godsdiensten mogelijk.
'Perhaps we shall then be more ready to find in non-Christian religions and
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P. J. Braisted, „Madras Settles Down to Work", in: The Christian Century, (January 15, 1939), p. 119.
"" Cfr. H. F. Rail, „The Authority of Our Faith", in: I.R.M., 29 (1940), p. 136.
"» Cfr. H. H. Farmer, a.c, p. 181.
800
Cfr. H. H. Farmer, „The Authority of the Faith", in: I.M.C., Tambaram, 1938,
Vol. I, p. 161.
501
Cfr. W. M. Horton, „Between Hocking and Kraemer", in: I.M.C., Tambaram,
1938, Vol. I, p. 147; cfr. H. F. Rail, a.c, p. 136.
»<* Cfr. H. H. Farmer, a.c, p. 163; cfr. H. F. Rail, a.c, p. 131.
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in the lives of saints in non-Christian environment, together with the human
and errant and sinful, some working of God seen in truth and righteousness.
Then we shall be more ready to agree that wherever there is truth and love,
wherever men tum from evil and seek good, wherever men in true aspiration
seek for God, there in so far forth God is present; these are His gifts and the
303
work of His Spirit' .
H. H. Farmer is het hierin met H. F. Rail eens. Ook hij meent dat een an
der openbaringsbegrip, waarvan het menselijk antwoord op de gave van
God een wezenlijk onderdeel uitmaakt, het mogelijk maakt te aanvaarden,
dat God zich ook in het leven van niet-christenen openbaart304. Zich min
der uitdrukkelijk baserend op een ander verstaan van het begrip openba
ring, spreken ook N. Macnicol en W. M. Horton de overtuiging uit te gelo
ven, dat er in de andere godsdiensten van een openbaring van God kan
worden gesproken. W. M. Horton beroept zich zonder verdere uitleg op „de
progressieve openbaring", waarover de liberale Protestanten volgens hem
spreken305. N. Macnicol pleit er met H. Kraemer voor de uniciteit van de
christelijke boodschap vast te houden, maar dat heeft voor hem niet tot ge
volg, dat God zich dus ergens anders niet openbaart306. De godsdienst
van Zoroaster kan ook volgens N. Macnicol niet naast de christelijke bood
schap worden geplaatst, maar daaruit kun je nog niet de gevolgtrekking ma
ken, dat God er dus ook niet in heeft gesproken307.
Niet alleen een ander openbaringsbegrip heeft in Angelsaksische kringen
geleid tot kritiek op H. Kraemer. Een ander beeld van God, en van de ver
houding tussen God en mens heeft daar eveneens toe geleid. Godsbegrip en
openbaringsbegrip hangen ten nauwste met elkaar samen in de Angelsaksi
sche theologie der godsdiensten, die stelling neemt tegen H. Kraemer.
De almachtige God is een Vader, die ernaar verlangt op een kameraadschappelijke manier met de mens om te gaan en daartoe steeds het initiatief
neemt. Deze gedachte loopt volgens A. G. Hogg als een rode draad door de
308
hele Bijbel heen . Het is volgens hem en H. F. Rail een centraal gegeven
uit de bijbelse openbaring, dat verloren gaat wanneer men de souvereiniteit
van God zo sterk benadrukt, dat er voor een werkelijk wederzijdse verhou
ding tussen God en mens geen plaats meer is. Tussen God en mens bestaat
volgens hen een persoonlijke betrokkenheid.
'In this personally conceived relation there is room for those seeming contraы» H. F. Rail, a.c, p. 137.
' M Cfr. H. H. Farmer, a.c, p. 163.
s 5
» Cfr. W. M. Horton, a.c, pp. 147-148.
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Cfr. N. Macnicol, „Report of the Madras Conference" (recensie van I.M.C.,
Tambaram, 1938, Vol. I), in: British Weekly, (14th December, 1939).
»<» Cfr. N. Macnicol, „The Revelation of the World Church, The Message of Tamba
ram", in: The Expository Times, (February, 1940), p. 228.
ws Cfr. A. G. Hogg, „The Christian Attitude to Non-Christian Faith", in: I.M.C.,
Tambaram, 1938, Vol. I, pp. 107-108, en p. 114.
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dictions which make up the Chnstian faith, for a God who is other and yet
akin, who is transcendent and yet draws near, who is the ultimate and yet
the intimate, in whose relation with man there is both discontinuity and
continuity'309.
Alleen binnen de wederkerige persoonlijke verhouding van God en mens
kan er van openbaring worden gesproken Mag het getuigenis van God in
de loop van de gehele geschiedenis, hoe gebrekkig ook door de mens verstaan en beantwoord, niet openbaring worden genoemd9 Dat de grote godsdienstige systemen in India en China zich inderdaad van de God, die zich in
Jezus Christus heeft geopenbaard, hebben afgekeerd en niet via hun eigen
weg tot Hem kunnen komen, betekent ook volgens N Macmcol nog met
dat er van een discontinuïteit tussen God de Vader en de gevallen mens
moet worden gesproken Ook de gevallen mens is schepsel en kind van God
en zal de Vader zijn verlangend roepen niet hebben gehoord en beantwoord3109 Uitgaande van God als Vader komen verschillende Angelsaksische reacties met H. F Rail tot deze conclusie
'Believing in this God we do not wonder that in His mercy He has sought
everywhere and at all times to speak to men, or that, despite sin and darkness, there has been m all lands and even in the ages before Christ some
response of man to God and something of divine truth and life'311.
3011

H F Rail, а с , pp 138-139
3 1 0 Cfr N Macmcol, „Report of the Madras Conference" (recensie van Ι M С,
Tambaram, 1938, Vol I), in British Weekly, (14th December, 1939)
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H F Rail, a с, ρ 139, cfr Adlons, „The Holy Flame, Christian Revelation and
Non-Christian Religions", lezing op een conferentie te Clifton Springs, 21 22 novem
ber, 1939, over het thema „The World Mission of the Church and Today s Preacher,
Discussion of the Preaching Values in the Messages from the Madras Conference of
the International Missionary Council, Madras, India, December 12-29, 1938 ' (W С С
archives) Op ρ 2 verklaart Adkins met „The Holy Flame" het licht van God, dat ie
der mens verlicht, te bedoelen Hij zegt daarvan „It is a quality given by the Father
to His children by the nature of his love", en gaat verder „All religious living has its
basis in man's God given capacity to respond to the Father", cfr H H Farmer, „The
Faith by Which the Church Lives', in I R M , 28 (1939), ρ 181 Sprekend over men
sen die vanuit het hier bedoelde Godsbeeld de niet christelijke godsdiensten benade
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faiths and man's response to that activity They pictured, that is to say, God seeking
all the time to break through the clouds of man's darkness and sin and not altogether
failing, something, however little, gets through from God's side because God is active"
(p 181), cfr A G Hogg, а с , pp 109-110 Opvallend is dat A G Hogg zijn me
ning veelvuldig in de vraagvorm stelt Zoals „And when the apprehension which the
Heavenly Father helps the human soul to reach of the meaning of what He does, and
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imply that the World did not come to India at all — that there was there no revela
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De uniciteit van het christelijk geloof gaat daarmee niet verloren, maar ligt
volgens A. G. Hogg ergens anders dan bij H. Kraemer. De uniciteit van het
Christendom ligt niet hierin dat het is ontstaan door de gebeurtenis van de
openbaring op zich. Zonder Gods openbaring is geen enkele godsdienst ontstaan. Het unieke van het Christendom is in de inhoud van de openbaring gelegen, dat in Christus het menselijke wantrouwen in de Vader is opgeheven.
En voor de mens, die dit wil aanvaarden, is er inderdaad in niemand anders
meer verlossing dan in Jezus Christus312. Maar dit wil niet zeggen, dat er
buiten Hem niemand tot de Vader kan komen313.
De zendingsopdracht is daarmee niet ontkracht en teniet gedaan. Christenen blijven de opdracht houden getuigenis af te leggen van Jezus Christus.
De verhouding van de niet-christenen tot God is precair. Het gevaar is
groot dat zij steeds meer in hun gebrekkig verstaan van Hem worden opgesloten. Bovendien ontbreekt er nog veel aan hun verhouding tot God, wat
wij christenen als Zijn wil kennen. Christenen kunnen de verhouding tussen God en de niet-christenen helpen verdiepen door de verkondiging van
de bijbelse openbaring314.
Vanuit dit anders verstaan van de openbaring en van de verhouding tussen God en mens is men in de Angelsaksische theologie der godsdiensten
tot een andere visie gekomen op de manier waarop de verhouding van het
christelijk geloof tot de niet-christelijke godsdiensten moet worden benaderd. Het andere uitgangspunt heeft ook geleid tot een andere opvatting
over de godsdiensten dan H. Kraemer heeft voorgestaan.
W. M. Horton vraagt zich af hoe H. Kraemer er toe kan komen de grote
Oosterse godsdiensten vormen van menselijke zelfvergoddelijking te noemen, terwijl hij toch erkent, dat er ook buiten de bijbelse openbaring zo nu
en dan, hier en daar zoiets als een mogelijke uiting van God zelf te zien is.
Bovendien heeft ook het historische Christendom de zonde van de zelf-vergoddelijking gekend.
'How then is it possible to draw so sharp a distinction as Kraemer draws
between the prophetic religion of biblical revelation and all other religions,
as though the former alone represented God's word to man, and the latter
were simply man's vain and presumptuous attempt to scale the heavens?'315.
De stelling van H. Kraemer, dat de niet-christelijke godsdiensten wezenlijk
het resultaat zijn van de eigenmachtige menselijke poging het geheel van het
bestaan te verstaan en zichzelf op die manier tot „God" te verheffen, roept
ook het verzet van H. H. Farmer op. Hij verwijt H. Kraemer hier vanuit een
gebrekkige theologische vooronderstelling te zijn vertrokken. H. Kraemer
beziet de verhouding tussen God en mens geheel eenzijdig vanuit Gods sou•>12 Cfr.
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Cfr.
3.4
Cfr.
3.5
Cfr.

A. G. Hogg, a.c, pp. 113-115.
ibid., pp. 103-106.
ibid., p. 115.
W. M. Horton, a.c, p. 146.
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vereiniteit naar de mens toe, en ziet met dat Gods liefde aan de mens, ook
aan de met-chnsten, de vraag voorlegt een persoonlijke verhouding met
Hem aan te gaan, op welke vraag de mens vanuit zichzelf kan antwoorden.
Het oordeel van H Kraemer steunt op een theologisch а рпоп, dat noch
door W M. Horton, noch door H H Farmer kan worden aanvaard, zich
alle dne toch evenzeer beroepend op het bijbels realisme Volgens H. H
Farmer zijn de met-christelijke godsdiensten met alle menselijke en zondige
gebrekkigheden tevens ook ontstaan door de openbarende en werkzame aan
wezigheid van de Vader onder de met-christenen 316 Ook A G. Hogg
is deze memng toegedaan. Hij wijst erop, dat H. Kraemer uitgaat van
een Barthiaans openbaringsbegnp en zo komt tot een zuiver humanistisch
verstaan van de andere godsdiensten 317 Uit de kritische reacties op de stu
die van H Kraemer moet apart verwezen worden naar een gedachte van
A. G Hogg, waann ervoor wordt gepleit het onderscheid dat H Kraemer
en anderen maken tussen Christendom en christelijk geloof ook toe te
passen op de andere godsdiensten, en eveneens te spreken van een metchnstehjk geloof
'To draw it in the concrete would mean setting down on one side the content
and on the other the ideas and concepts denved from apprehension of this
revelation' 318
De openbaring van het bijbelse realisme bevat tevens de gebrekkige mense
lijke verwoording, zij wordt ook op menselijke wijze verstaan. Dit werkt
steeds verduisterend ten aanzien van de goddelijke openbaring Waar dit al
het geval is m het Christendom, moet men er volgens A G Hogg rekening
mee houden hetzelfde zeker ook in de niet-chnstehjke godsdiensten tegen te
komen Men mag uit de gebrekkige verwoording van het niet-chnstelijk ge
loof met besluiten, dat God er zich dus ook met heeft geopenbaard Dat
doet men ook met ten aanzien van het Christendom De christenen moeten
bereid zijn te aanvaarden, dat er m en onder de andere godsdiensten een
goddelijke openbaring is gelegen. De met-chnsten verstaat deze op een ge
brekkige wijze en drukt zijn geloof op onvolmaakte wijze uit Men moet van
niet-chnstehjke godsdiensten en niet-chnstelijk geloof spreken om dezelfde re
denen als men dat doet ten aanzien van Christendom en christelijk geloof
De theologie der godsdiensten moet dit onderscheid naar de kant van het
Christendom en de andere godsdiensten consequent doorvoeren Zij moet
zich volgens A G. Hogg primair bezinnen op de verhouding tussen het
319
christelijk en niet-chnstelijk geloof
Welke kntiek men in de Angelsaksische theologie der godsdiensten ook
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heeft op H. Kramer en op degenen die zich bij hem kunnen aansluiten.
Men constateert toch met tevredenheid, dat de verschillen in theologische
uitgangspunten in elk geval duidelijker zijn geworden. De meningsverschillen over het christelijk verstaan van de niet-christelijke godsdiensten moeten worden teruggevoerd op een verschillend interpreteren van de christelijke openbaring en het bijbels realisme. H. F. Rail en H. H. Farmer formuleren dit uitdrukkelijk als het kernprobleem in de gehele discussie.
'Must not the basic question be raised as to how we are to think of God and
of His way with man in revelation and redemption'320?
'It is clear that for a Christian thinker in the sphere of religion the interpretative principles must derive ultimately from his experience and understanding
of the Christian revelation, so that we have to ask concerning any theory
offered by such a thinker: first, does he cover the ostensible data? and,
secondly, what are his interpretative principles — are they satisfactory and
the only ones open to a Christian?'321.
Het begrip openbaring wordt in de theologie der godsdiensten telkens anders verstaan en leidt daardoor tot verscheidenheid van opvattingen. De
christelijke theologie is ondanks al de discussies vóór Tambaram nog lang
niet toe aan een bevredigende definitie van openbaring. Men zal zich daarop grondig moeten gaan bezinnen volgens H. H. Farmer322. Met vooruitziende blik pleit P. J. Braisted er zelfs voor dat de studiecommissie van de
„World Council" voorzieningen zal treffen om het onderzoek naar de verhouding tussen het Christendom en de andere godsdiensten voort te
zetten323.
4. Gevoel van onbehagen over H. Kraemer bij Japanse christenen
Voorzover is na te gaan zijn er in Japan slechts zeer weinig reacties geweest
op de theologie der godsdiensten van de zendingsconferentie van Tambaram. Dank zij С W. Iglehart krijgt men wel enkele algemene indrukken
daarover.
De reacties in Japan zijn niet voorbij gegaan aan de tegenstellingen die de
studie van H. Kraemer heeft opgeroepen met zijn dialectische benadering
324
van de andere godsdiensten . С W. Iglehart brengt naar voren, dat H.
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Kraemer op veel leiders van de jonge Kerken, die vaak zelf bekeerlingen
zijn, vreemd is overgekomen in zijn theologie der godsdiensten.
'These men and women with generations of culture and religious tradition
know in their deepest being that God has through this precious heritage led
them to the fuller revelation in Christ. Not once in the entire dicussion did
a single representative of any of the younger churches take any position other
than one of gratitude and appreciation of the 'Schoolmaster' that had pre
pared him for Christ's coming to him, which was both fulfilment and revolu
tion' 3 2 5 .
Theologisch zijn deze kerkelijke leiders volgens C. W. Iglehart verdeeld
over de verhouding van het Christendom tot de andere godsdiensten. Maar
opvallend genoeg is er in de praktijk van de zending geen tegenspraak. Daar
worden de waarden van de niet-christelijke religies erkend en heeft God
hen gebruikt als „school-masters" om de niet-christenen tot Christus te
leiden32«.
Alle verdeeldheid op dit terrein mag naar de mening van С W. Iglehart
niet wegnemen, dat de christenen zijn uitgedaagd tot een nieuwe benadering
van de oude culturele waarden en de godsdienstige krachten die daarin zijn
gelegen. Er is een hernieuwde studie nodig 327 , waarbij God, wiens licht in
Jezus Christus heeft geschenen, voor een christen wezenlijk centraal blijft
staan 3 2 8 .
5. Openbaringsbegrip van H. Kraemer moeilijk aanvaardbaar voor Chinese
christenen
De problematiek van de theologie der godsdiensten na Tambaram heeft in
China uitvoeriger aandacht gekregen dan in Japan. Er zijn enkele kritische
reacties van T. C. Chao, waarin deze afstand neemt van de beperkte visie
van H. Kraemer op de openbaring.
De Chinese gedelegeerden in Tambaram hebben volgens Т. C. Chao, die
329
in die tijd steeds meer de christelijke leider van China is geworden , gro
te moeite gehad H. Kraemer te begrijpen. Na uitleg van hem zelf te hebben
gekregen, hebben de Chinese afgevaardigden in Tambaram hun instemming
Religions", in: J.C.Q., 14 (1939), p. 120; cfr. Yugoro Chiba, „The Significance of the
Madras Conference", in: J.C.Q., 14 (1939), p. 16.
Met W. Paton (zie tekst bij voetnoot 238) wijst hij erop, dat Tambaram veel meer naar
het nemen van beslissingen voor de praktijk van de zending heeft gestreefd, dan wel
theologische vraagstukken heeft willen bespreken.
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348

betuigd met de gedachte, dat God het initiatief neemt in de openbaring, en
dat de mens door genade daarop een antwoord moet geven. Maar ze heb
ben moeilijkheden met de exclusiviteit van de openbaring in Christus.
'To them the difficulty lies in the exclusiveness of such divine revelation in
Christ and in the immeasurable distance between God's word through their
own sages and heroes and God's Word Incarnate in Jesus. To a few it would
be even more acceptable to go to the Limbo with such ignorant celebrities
as Confucius, Mencius, Socrates, Plato, and others, than to believe and to live
eternally in celestial bliss' 330 .
Niet alleen bij de Chinezen heeft H. Kraemer verzet opgeroepen. In alle
discussies in Tambaram zijn telkens weer de verschillen tussen de Europese
en Amerikaanse visie, met de Engelse daar tussenin, tot uitdrukking geko
men meent T. C. Chao 3 3 1 . Niet iedereen heeft zijn instemming kunnen be
tuigen met het bijbels realisme van H. Kraemer, dat door deze in dogmati
sche affirmaties zonder voldoende uitleg wordt geponeerd. Het gecompli
ceerde Westerse theologische denken heeft de leden van de jonge Kerken
verbaasd. Het heeft hen niet weerhouden hun eigen opvattingen weer te ge
ven. Tegen de achtergrond hiervan zijn de compromissen in de verklaringen
van Tambaram, ook in die over de niet-christelijke godsdiensten te ver
staan 332 .
Het meest belangrijke vraagstuk in de gehele theologie van die tijd, zeker
ook in de theologie der godsdiensten, is volgens T. C. Chao dat van de
openbaring. Juist daarin verschilt hij van mening met H. Kraemer, en juist
op grond daarvan zal hij tot een andere visie op de andere godsdiensten ko
men. De visie van Т. C. Chao is:
'The almighty and all-loving God being the Creator of the universe, we can
safely say that nature and man, in different but progressive orders, reveal
God and His divine character and power. Nature reveals his power and
intelligence while humanity reveals, especially in the lives of sages and
prophets, His love and righteousness. All the nations, with their various
religions, have seen God more or less clearly, although the forms in which
their visions have been clothed are incomplete, insufficient and unsatis
factory. In them and in Jesus Christ, God has been revealing Himself, the
same self, to mankind' 3 3 3 .
Hiermee neemt Т. С. Chao duidelijk afstand van het openbaringsbegrip van
H. Kraemer. In zijn ogen is dat geen onpartijdige en onbevooroordeelde in330
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terpretatie van de Bijbel. Het is niet bijbels te zeggen, dat openbaring in de
meest eigenlijke betekenis van het woord datgene is wat van nature ontoe
gankelijk is en dat blijft, ook wanneer het is geopenbaard. De zelfopenba
ring van God in Jezus Christus moet door de mens verstaan kunnen wor
den en is ook verstaanbaar in geloof doordat „het-beeld-van-God" in de
mens een antwoord geeft op de goddelijke daad van de openbaring334. T.
C. Chao wil proberen deze beperkte visie op de openbaring te verbreden en
te corrigeren en trekt daaruit verdergaande conclusies ten aanzien van de
andere godsdiensten dan H. Kraemer vanuit zijn opvatting heeft kunnen
doen.
God heeft de wereld geschapen en heeft zich daarin ook tot op zekere
hoogte aan de wereld gegeven. De gehele schepping mag in die zin een
openbaring van God worden genoemd. T. C. Chao verwijst in dit verband
naar Rom. 8, 22, Rom. 1, 20 en Ps. 29, 1. Hemel en aarde verkondigen
God. Dit is een eerste niveau van openbaring. Verschillend daarvan, won
derlijker en op een hoger niveau staat Gods openbaring in de mens, die
naar het beeld van God is geschapen. Het goddelijke in de mens zet de
mens aan op zoek te gaan naar de godheid, die hij door zijn morele val
heeft verloren. Tastend in de duisternis zoekt hij naar God; vrijwillig tegen
Hem rebellerend verlangt hij naar Hem. Maar altijd door heeft God profe
ten en zieners doen opstaan en door hun diepe ervaring van God tot de
voorouders gesproken (Gen. 3, 9; Hand. 17, 24 - 28; Hebr. 1, 1). Dit
toont aan dat er een progressieve openbaring is. De openbaring is doorge
gaan; de verhouding van God tot de mens is niet afgebroken335.
Vanuit de scheppingsgedachte komt Т. С Chao tot Gods voortdurende
openbaring in de scheppingsgeschiedenis. Het is volgens hem een onmoge
lijk te aanvaarden gedachte, dat God zijn schepping aan haar lot heeft over
gelaten, dat Hij slechts op enkele momenten en dan met name in Jezus
Christus de geschiedenis van zijn schepping is binnengetreden. De Bijbel
spreekt van Gods voortdurende betrokkenheid en intreden in de menselijke
336
geschiedenis . Omdat God de wereld heeft geschapen kan zijn wezenlijke
natuur alleen volledig in de geschiedenis en in de loop van de ontwikkeling
van de mensheid worden gevonden337.
T. C. Chao wijst, wat hij noemt, de pessimistische moderne theologie af
als foutief, omdat zij vanwege de zondige schuld van de mens Gods werkelij
ke betrokkenheid bij de geschiedenis van de mens geen plaats weet te ge
ven. Volgens haar is God slechts eens in de verlossende openbaring in Jezus
Christus in de geschiedenis binnengetreden.
Hiertegenover stelt T. C. Chao dat verlossing in de loop van de geschie8M

Cfr. Т. С Chao, a.c, p. 31.
»" Cfr. Т. С. Chao, a.c, pp. 32-36; cfr. T. C. Chao, „The Heart of the Christian
Faith" (W.C.C, archives), p. 1.
« · Cfr. Т. С. Chao, „Revelation", in: I.M.C., Tambaram, 1938, Vol. I, p. 37.
' " Cfr Т. С Chao, a.c, p. 40.
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dénis plaats vindt, daar gebeurt heil. Hoe duister Gods getuigenis soms ook
is geweest, Hij is steeds aanwezig geweest. Een reeks van wijzen, leraren en
helden heeft Hem in de godsdienstige traditie van China ergens op een of
andere wijze werkelijk ontmoet. Confucius en Mencius zijn als sommige profeten van het Oude Testament. Hebben zij niet onder de inspiratie van de
Geest van onze God, de God van onze Heer Jezus Christus gestaan? Wie
durft te beweren, dat zij er slechts in zonde op uit waren als God te zijn?
'And who can blaspheme the Holy Spirit by intimating that because in some
cases their greatness serves as a hindrance to people's approach to Christ,
they have really been possessed by 'demonic influences'' S38 .
God heeft zich in de geschiedenis nergens zonder getuigenis gelaten, daarvan is ook Jezus overtuigd.
Op de vraag wat dan incarnatie nog te betekenen heeft, antwoord Т. C.
Chao, dat juist daarin duidelijk wordt dat de wereld ondanks alle contingen

tie de tempel van God is. De God die reeds vóór Jezus in de wereld is gekomen openbaart zich tenvolle in Jezus Christus. Hij staat in de lijn van de
openbaring van de wijzen en profeten, die aan Hem vooraf zijn gegaan. Zijn
uniciteit is niet gelegen in het feit dat hetgeen Hij openbaart nieuw is. Zijn
persoon is uniek. Hij is de Zoon van God, Diens volle openbaring. Jezus
heeft dit unieke karakter van Hemzelf ook moeten ontdekken.
'That which was of God dwelt in Him and formed the essential character
which He was, full of holiness and love. And putting His finger on it, so to
speak, He came to the consciousness in a moment of spiritual penetration
that that character was nothing short of the glory of God. He was indeed
the Son of God. It is a unique discovery, Jesus seeing in Himself the full
splendor of the image of the holy and loving God, the full revelation of what
God is' 3îe .
Overeenkomstig dit karakter heeft Jezus ook op een unieke wijze geleefd.
Zo is Hij voor hen die Hem gehoorzamen de bewerker van eeuwige verlossing geworden. De goddelijke lichtstraal in de mens moet in volmaaktheid
worden geleefd, zoals Jezus het heeft gedaan.
De unieke volmaaktheid van de openbaring van God in Jezus Christus
betekent tevens de ultimiteit van deze openbaring. Niemand zal deze volmaaktheid nog ooit overtreffen. De openbaring in Jezus is volledig, vol-

M* Ibid., p. 43.
M» Ibid., p. 46; cfr. Т. С. Chao, „The Heart of the Christian Faith" (W.C.C, archives),
p. 1: „Our faith is centered around lesus Christ, the Holy and loving Father,
Creator and moral judge of the world, as Jesus Christ, the word incarnate, has revealed
Him to us. This revelation shows that while God is transcendent and the tremen
dous Reality beyond our ken. He works in history and has a moral purpose to realize
in the world".
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maakt, absoluut, wezenlijk, universeel en ultiem. Alleen in Hem is verlos
sing gelegen, wat ook van de Kerk als het Lichaam van Christus kan wor
den gezegd, omdat de openbaring van Jezus Christus zich daarin
voortzet340.
Op deze wijze komt T. C. Chao tot een andere theologie der godsdiens
ten dan H. Kraemer. Dit gegeven, dat op grond van dezelfde bijbelse reali
teit twee dergelijk verschillende visies op de christelijke openbaring en de
openbaring in de met-christelijke godsdiensten mogelijk zijn, betekent vol
gens 1. C. Chao de opdracht voor alle christenen zich diepergaand te bezin
nen op de fundamentele waarheden van het christelijk geloof en te komen
tot een meer onbevooroordeelde interpretatie van de Bijbel341.
6. Indiase christenen gaan door met ontwikkeling van hun theologie der
godsdiensten
De interesse voor de conterentie in Tambaram is in India erg groot geweest.
De jonge Kerk van India heeft de ervaring gehad een eigen en meer zelf
standige plaats te zijn gaan innemen onder de andere christelijke Kerken.
Maar niet alleen daarom is haar interesse zo groot geweest. Als minderheid
temidden van een met-christelijke wereld wordt zij steeds weer geconfron
teerd met de andere godsdiensten. Zijzelf is steeds meer tot de overtuiging
gekomen, dat God openbarend werkzaam is geweest in de godsdienstige
traditie van India. Zij heeft vooral uitgekeken naar een discussie met de
Continentale theologen, die de Aziatische christenen en met name de India
se christenen hebben gewaarschuwd voor hun tot het syncretisme overhel
lende theologie der godsdiensten. „The Christian Message in a Non-Chris
tian World" van H. Kraemer is voor haar een uitdaging geworden nog uit
drukkelijker aandacht te schenken aan de ontwikkeling van een eigen India
342
se theologie der godsdiensten .
Het is de Indiase gedelegeerden in Tambaram niet gelukt een duidelijke af
druk van hun visie op de problematiek van de niet-christelijke godsdiensten
na te laten in de verklaringen van Tambaram. Zij moeten zelf toegeven dat
343
deze conferentie is overheerst door de oude Kerken .
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Т. С Cliao, „Revelation", in LM С, Tambaram, 1938, Vol Ι, ρ 54, cfr Τ С Chao,
„The Heart of the Christian Faith" ( W C C archives), ρ 1· „In and through Christ,
God comes to reveal both His compassionate love for man and His terrible righteous
ness, offering His grace by which man may have faith and be justified in His sight
There is only one way of redemption and that way God has given in the suffering lo
ve and vicarious death of Jesus Christ" „God's redemptive activities are in the histori
cal process, wherein its organ is the Church, the Body of Chnsl"
341
Cfr Τ С Chao, „Revelation", I M C , Tambaram, 1938, Vol. I, pp 30-31
342
Cfr „The Tambaram Conference II, Some Impressions", in- The Guardian, (Ja
nuary 26, 1939), ρ 35
343
Cfr Ρ D Devanandan, „After Tambaram — What? An Indian Christian Lay
men's Point of View", in The Guardian (January 26, 1939), ρ 43, cfr Η Holland,
„The Tambaram Conference", in Lahore Diocesan Magazine, (April, 1939), ρ 194,
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Deze gang van zaken houdt voor de Indiase christenen de uitdaging in
hun eigen denken over de precíese verhouding tussen het christelijk geloof en
de andere godsdiensten achteraf te verhelderen.
'Except in the case of a very few present at Tambaram, it was evident that
no coherent and convincing exposition of the distinctive Indian Christian
understanding of Christian fundamentals with reference to their national
heritage and in relation to non-Christian faiths had been formulated'344.
In India zijn sommigen teleurgesteld, omdat de verwachtingen die in 1928
in Jerusalem zijn gewekt, in de periode daarna en in Tambaram niet zijn
uitgekomen. Op de zendingsconferentie van 1928 heeft de gedachte van het
delen („sharing") van godsdienstige ervaringen tussen christenen en nietchristenen een zeer grote rol gespeeld. Men heeft toen veel van deze benadering verwacht, maar in feite is men nog geen stap verder gekomen, ook in
Tambaram niet. Het tegendeel lijkt waar te zijn. De oude benadering van de
andere godsdiensten door middel van vergelijking van waarden ten voordele van het Christendom lijkt te zijn teruggekeerd345.
P. D. Devanandan is minder teleurgesteld. Volgens hem zijn de Indiërs,
die de weg van „sharing" zijn gegaan, in een impasse geraakt. Delen houdt
geven en nemen in. Dit heeft zowel naar de kant van de christenen als naar
de kant van de niet-christenen verwarring gebracht. Wat kan een christen
van de andere godsdiensten aannemen? Hoe kan hetgeen het Christendom
geeft zijn eigen en verlossende waarde blijven behouden, wanneer het in andere godsdiensten wordt opgenomen? Door deze impasse is langzaam de
noodzaak duidelijk geworden het Evangelie en de rijkdom in Jezus Christus
te verkondigen („proclaim") als een gave van God aan alle mensen. Niet de
menselijke ervaring van het Evangelie, maar het Evangelie zelf dient te
worden gedeeld met de niet-christenen. Naar de mening van P. D. Devavandan heeft Tambaram bij wijze van correctie het accent op de verkondiging gelegd. Hij formuleert zijn opvatting uitdrukkelijk op deze manier, omdat Tambaram geen conciliaire uitspraken voor altijd geldend heeft willen
doen. De zendingsconferentie van 1938 heeft de té eenzijdige aandacht voor
„sharing" willen rechttrekken door het accent op „proclaim" te leggen340.
Door het overwicht van de Westerse christenen is de inbreng van de Indiase christenen in de verklaringen van Tambaram, die vaak een compromis
zijn geweest347, onvoldoende tot uitdrukking gekomen. Het theologisch
waar hij deze opvatting van P. D. Devanandan aanhaalt; cfr.
Kingkom of God, vs. The Church at Tambaram Conference", in:
6, 1939), p. 172.
^ 4 P. D. Devanandan, a.c, p. 43.
345
Cfr. „The Tambaram Conference II, Some Impressions", in:
uary 26, 1939), p. 47.
" e Cfr. P. D. Devanandan, a.c, p. 42.
3
" B. L. Rallia Ram, „The Tambaram Meeting", in: Lahore
(February, 1939), p. 98.
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werk van de auteurs van „Rethinking Christianity in India" zal duidelijker
naar voren moeten komen. Tambaram houdt voor de Indiase christenen de
opdracht in hun eigen verstaan van het christelijk geloof in verhouding tot
de andere godsdiensten voor de toekomst te verhelderen en uit te dragen
naar de christenen van het Westen.
Een eerste bijdrage in deze zin is na Tambaram door D. G. Moses geleverd. Hij is gelukkig met sommige gedachten van H. Kraemer ten aanzien
van de theologie der godsdiensten. Om tot een juiste bepaling van de verhouding van het Christendom en de andere godsdiensten te komen is het
van wezenlijk belang terug te gaan naar het oorspronkelijke Evangelie en
daar de betekenis van het christelijk geloof te ontdekken. Volgens D. G.
Moses heeft H. Kraemer terecht stelling genomen tegen de theologie der
godsdiensten van „Re-thinking Missions", omdat dit rapport de zekerheid
van de openbaring in Christus over God en mens ontoelaatbaar relativeert.
Maar vooral het feit, dat H. Kraemer het voor het Christendom fundamentele probleem van de waarheid in de godsdienst zo doordringend aan de orde heeft gesteld, wordt door D. G. Moses gewaardeerd en juist daarop wil
hij doordenken348.
De godsdienstige waarheid moet volgens hem omschreven worden als de
waarheid van het godsdienstig geloof, met dien verstande dat rede en wil in
het geloof een rol spelen. Maar zodra dit is gezegd, stelt zich de vraag welk
kriterium je kunt hanteren om een oordeel uit te spreken over de waarheid
van de godsdienstige kennis. Het kriterium kan niet buiten de wezenlijke
natuur van de godsdienst liggen, maar moet juist in die natuur zelf zijn gelegen. Zo komt D. G. Moses ertoe te stellen, dat een godsdienstige waarheid
waar is, wanneer zij aan de fundamentele godsdienstige vragen of behoeften
van de mens voldoet349.
Het leveren van een bewijs voor de waarheid van een godsdienstige waarheid is echter een veel groter probleem. Een wetenschappelijk of filosofisch
bewijs is hier niet ter zake. Een bewijs in die zin is niet mogelijk.
'Therefore all that one can do in the way of proving a religious truth to an
unbeliever is to educate him or introduce him into that state of moral
preparedness of inner receptivity, in the wake of which, or in response to
which, the intuition of the truth would follow'380.
Na deze algemene beschouwing over de godsdienstige waarheid komt D. G.
Moses vervolgens tot een kritiek op het antwoord van H. Kraemer op de
vraag van de rechtvaardiging van de waarheid van het christelijk geloof.
Beiden zijn het in zoverre met elkaar eens, dat zij een volledige rechtvaardiging van het geloof door de rede onmogelijk achten. Maar de persoonlijke
348

Cfr. D. G. Moses, „The Problem of Truth in Religion", in: I.M.C., Tambaram,
1938, Vol. I, p. 59.
349
Cfr. D. G. Moses, a.c, pp. 72 en 73.
•s° Ibid., pp. 76-77.
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hoop en overtuiging, dat het geloof op het einde der tijden door God zal
worden gerechtvaardigd, en het persoonlijk vertrouwen in het getuigenis van
de Geest met betrekking tot de waarheid van het geloof, zoals H. Kraemer
dat heeft gesteld, zijn voor D. G. Moses onvoldoende objectieve grondslag
voor de verkondiging van de objectieve daad van God in Jezus Christus.
Zonder de rede tot laatste grond van de waarheid van het geloof te verheffen, en zonder te vervallen in alleen maar subjectieve zekerheid, pleit D.
G. Moses voor een redelijk geloof. Hij maakt daarbij onderscheid tussen de
rede die voorafgaat aan de historische openbaring in Jezus Christus en de
rede die deze openbaring kent. Zonder de openbaring in Christus is de rede
hulpeloos op zichzelf aangewezen en verdraait zij de waarheid. De rede die
de openbaring kent en daarover nadenkt, stelt zichzelf niet meer als kriterium voor de waarheid van het geloof, maar wil tot een redelijke uitleg en
verklaring komen van de gave van God in Jezus Christus. Een redelijke
rechtvaardiging van het geloof in deze zin is voor D. G. Moses alleszins
aanvaardbaar en juist. Hij beroept zich daarbij op 1 Cor. 1, 23 - 24, waar
Paulus tegenover de Grieken en de Joden de gelovige en redelijke overtuiging uitspreekt, dat de wijsheid en kracht van God geopenbaard is in de gekruisigde Christus. Gelovend in de openbaring kan de rede aantonen, dat
God alleen het initiatief kan nemen de mens te verlossen en dat Hij dat in
Jezus Christus heeft gedaan.
In de verkondiging van het christelijk geloof moet deze rechtvaardiging
door de rede kunnen doorklinken. Dat wil voor D. G. Moses nogmaals niet
zeggen, dat de rede aan de niet-christen het geloof kan geven. Geloven blijft
een gave van God. Maar eveneens steunend op de bijbelse realiteit (1 Cor.
1,23- 24) laat hij, anders dan H. Kraemer, de menselijke rede een rol spelen bij de voorbereiding van de niet-christen op de aanvaarding van de
waarheid van het christelijk geloof. De menselijke rede kan na de openbaring te hebben ontvangen laten zien, dat de enige weg tot verlossing in Jezus
Christus is gelegen. Op die manier kan de christen de niet-christen, wiens
rede uit zichzelf niet in staat is God te leren kennen, helpen de absoluutheid
van de waarheid van het christelijk geloof als de volle openbaring van God
te geloven351. Hoewel D. G. Moses niet aangeeft wat hiervan de betekenis
is voor de theologie der godsdiensten, betekent zijn opvatting wel een kritiek op een van de fundamentele theologische vooronderstellingen van de
theologie der godsdiensten van H. Kraemer.

E. SAMENVATTING

a. Bij de bestudering van de Continentale bijdrage in de internationale discussie over een theologie der godsdiensten, tijdens de periode van voorbe·»· Cfr. ibid., pp. 80-81.
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reiding op Tambaram, blijkt de dringende vraag naar een bezinning op het
wezen van de boodschap van het Christendom daarin centraal te hebben
gestaan. Het Woord van God in de Bijbel zal bij deze bezinning het fundamentele uitgangspunt moeten zijn.
Wanneer men daarvan uitgaat, en dat moet volgens S. Knak de Continentale bijdrage aan Tambaram zijn, dan moet men Jezus Christus plaatsen
tegenover alle godsdiensten, ook het Christendom. Hij heeft in zijn verlossende dood op het kruis laten zien, dat de mens van God afgekeerd staat in
zondige gerichtheid op zichzelf. Het heidendom wil de mens zelf tot God
maken. S. Knak zal het hierin met J. Richter en J. H. Bavinck eens zijn,
maar zal sterker dan zij uitdrukken dat de niet-christelijke mens in zijn zondigheid kind van God blijft. De niet-christelijke godsdiensten zijn zodoende
volgens de Bijbel paradoxale werkelijkheden.
De Duitse zendelingen volgen in hun theologisch denken in overgrote
meerderheid de reformatorische traditie van het „sola gratia, sola fides, solus Christus". Daarbinnen zijn sommigen van hen ervan overtuigd, dat
God zelf de niet-christenen op de boodschap van Christus heeft voorbereid.
Anderen kunnen deze opvatting niet delen. Maar al bestaan er onder hen
van hieruit meningsverschillen over de vraag of er in het heidendom al dan
niet aanknopingspunten zijn gelegen, zij leven allen in de gelovige overtuiging, dat er alleen in het Woord van God verlossing is gelegen.
Wanneer H. Kraemer in „The Christian Message in a Non-Christian
World" zijn theologie der godsdiensten gaat uitwerken, is hij er zich terdege
van bewust te moeten beginnen met uit te spreken wat het christelijk geloof
voor hem betekent. Bij de benadering van de niet-christelijke godsdiensten
blijken vanuit een verschillend verstaan van het Christendom uiteenlopende
visies te zijn ontstaan. H. Kraemer meent nu, dat men uit deze verdeeldheid
kan geraken door zich opnieuw te bezinnen op de Bijbel. Het bijbels realisme kan de grondslag zijn voor het uitwerken van een christelijke theologie der
godsdiensten.
Naar de gelovige overtuiging van H. Kraemer is de Bijbel radicaal religieus en theocentrisch. De openbaring in de Bijbel is een daad van God, die
de door Hem geschapen en tot zonde vervallen mens door de genade van de
verlossing rechtvaardigt. Uitgaande van dit bijbels realisme kan het christelijk geloof op verschillende manieren worden omschreven. Het kan worden
geduid als de godsdienst van de incarnatie, waar God verlossend intreedt in
de geschiedenis. Het Christendom kan rechtvaardiging door geloof of godsdienst van de verzoening worden genoemd. Het is verder de boodschap
over het Rijks Gods en een nieuwe manier van leven. Het meest wezenlijke
voor het christelijk geloof is volgens de Bijbel de goddelijke vergeving en de
menselijke bekering. De christelijke theologie der godsdiensten zal naar de
overtuiging van H. Kraemer moeten uitgaan van dit bijbels realisme over
het christelijk geloof.
Juist op grond van het bijbels realisme staat H. Kraemer afwijzend tegen356

over de aanvaarding van een algemene openbaring en een natuurlijke theologie, zoals St. Thomas volgens hem heeft gedaan. Het radicaal religieus en
vastgehouden. Daar tegenover staat K. Barth, die de verlossende openbaring
van de souvereine God in de Bijbel verdedigt. Hij is zozeer bezeten door
deze overtuiging, dat hij niet verder wil ingaan op de ook door hem zelf
opengehouden mogelijkheid dat God buiten de bijbelse openbaring werkzaam is. Volgens H. Kraemer zal men in de theologie der godsdiensten
daarop echter moeten durven ingaan. Hij voelt zich op dit punt gesteund
door E. Brunner, die vanuit de Bijbel stelt dat God de zondige mens nooit
heeft losgelaten. Het is dringend noodzakelijk, dat de theologie der godsdiensten zich tegen deze achtergrond vanuit het bijbels realisme opnieuw
gaat bezinnen op de in zonde gevallen mens en de niet-christelijke godsdiensten.
In het licht van de openbaring in Jezus Christus moet men stellen, dat er
in de mens van een fundamentele en demonische disharmonie moeten worden gesproken. De mens leeft in de contradictorische situatie aan de ene
kant schepsel van God te zijn en aan de andere kant door zijn zonde schuldig te staan tegenover God. Deze dialectische spanning tekent ook de nietchristelijke godsdiensten. H. Kraemer ontleent deze visie op de andere
godsdiensten aan het bijbels realisme. De openbaring in Jezus Christus, met
de verlossing op het kruis, getuigen van Gods oordeel over de godsdienst
van de zondige mens. Zij getuigen ook van de verzoening door Gods genade. Alleen daardoor kan de fundamentele zondigheid van de mens, die
nooit door God is losgelaten, worden opgeheven.
Bij de benadering van de niet-christelijke godsdiensten moet de zendeling
deze dialectische houding van het bijbels realisme overnemen. Elke vorm
van superioriteitsgevoel moet worden losgelaten, omdat de zendeling zelf
niets anders heeft te verkondigen als de genade van God, die oproept tot een
radicale bekering. Het zal vervolgens op basis van het bijbels realisme
noodzakelijk zijn de vervullings-theorie in de theologie der godsdiensten los
te laten. Jezus Christus roept op tot wedergeboorte en bekering. Hij is niet
de vervulling van de totaal zondige godsdienstigheid van de niet-christelijke
mens, die uit eigen kracht verlossing wil bereiken en als God wil zijn.
Om dezelfde redenen kan naar de mening van H. Kraemer het Christendom evenmin de kroon van het Hindoeïsme worden genoemd. Tenslotte is
het onmogelijk op grond van bepaalde overeenkomsten een brug te slaan
tussen het Christendom en de andere godsdiensten, omdat er vanwege het
dialectisch karakter van de laatste niet van werkelijke overeenkomsten kan
worden gesproken.
H. Kraemer zal elke opvatting over een algemene openbaring en een natuurlijke theologie afwijzen, die het „sui generis" karakter van Gods openbaring in Jezus Christus, waarover het bijbels realisme spreekt, aantast.
Wanneer men de dialectische visie van het bijbels realisme ten aanzien
van de niet-christelijke godsdiensten vasthoudt, zal men alleen nog maar in
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de zin van antitheses over aanknopingspunten in die religies kunnen spreken. Zij zullen binnen het christelijk geloof met een nieuwe inhoud moeten
worden gevuld. Indien men toch van een werkelijk aanknopingspunt wil
spreken, zal dat gelegen zijn in de zendeling, die de wegbereider is voor de
genade van Christus.
Deze theologie der godsdiensten van H. Kraemer heeft internationaal
veel aandacht getrokken en veel kritiek opgeroepen. Zij heeft uit Continentale theologische kringen bijval ontvangen, omdat ook daar aan het heidendom een dialectisch karakter is toegekend. K. Hartenstein en J. Richter wijzen met H. Kraemer het categorisch „Nein" van de dialectische theologie
van K. Barth tegenover de niet-christelijke godsdiensten af. Men vraagt zich
af of de dialectische theologie van bepaalde theologen werkelijk het gehele
bijbelse verstaan van het heidendom geeft. Dit houdt een kritiek op K.
Barth in, zoals die ook bij H. Kraemer is te vinden. Het dient te worden opgemerkt, dat W. Visser 't Hooft aan H. Kraemer het verwijt maakt in zijn kritiek op K. Barth onduidelijk te zijn gebleven. In feite wijst K. Barth aan
waar God zich in het heidendom openbaart. Hij is met H. Kraemer van mening, dat de zendeling het enige aanknopingspunt is. Waarom kritiseert H.
Kraemer dan toch de opvattingen van K. Barth op deze punten?
Tijdens de conferentie in Tambaram blijkt de Duitse afvaardiging er behoefte aan te hebben uitdrukkelijk haar eigen mening te geven. Dit ondanks
de tekst van de officiële bevindingen van de gehele vergadering. Deze delegatie spreekt in niet mis te verstane woorden uit, dat zij nog duidelijker en
radicaler nadruk wil leggen op het fundamenteel demonisch karakter van
de andere godsdiensten, dan in de verklaring van de conferentie is gebeurd.
Christen worden betekent voor haar totaal en radicaal breken met de zondige menselijke godsdienstigheid.
Na de conferentie zal H. Kraemer, teleurgesteld over de discussies in
Tambaram, precies de open gebleven vragen opnemen. De gedelegeerden
zijn niet primair in theologische vraagstukken geïnteresseerd geweest. Toch
ligt het probleem er nog en H. Kraemer ziet voorlopig nog geen ander antwoord dan dat van het bijbels realisme. Hij is het niet eens met de continuïteitsgedachte in de theologie der godsdiensten van Clemens van Alexandrie,
en evenmin kan hij instemmen met de manier waarop K. Barth de discontinuïteitsgedachte heeft uitgewerkt. H. Kraemer zelf blijft vasthouden aan het
idee van een dialectische discontinuïteit tussen de christelijke openbaring en
de niet-christelijke godsdiensten, zoals het Bijbels realisme dit aanreikt.
In Continentale kringen is men erover tevreden, dat de gedelegeerden in
Tambaram gezamenlijk in de overtuiging hebben geleefd terug te moeten
gaan naar de Bijbel en van daaruit tot een hernieuwde bezinning op het
christelijk geloof te moeten komen. De christenen daar aanwezig hebben elkaar in Jezus Christus kunnen vinden. Toch zijn er duidelijk theologische
meningsverschillen naar voren gekomen in de discussies over de theologie
der godsdiensten. De Continentale reacties op de conferentie betreuren het
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ten zeerste, dat er theologisch niet op een evenwaardig niveau gediscussieerd is kunnen worden, wat hen met name bij de Aziatische christenen is
opgevallen.
Zich ervan bewust, dat het godsdiensttheologisch kernprobleem van
Tambaram, in welke zin de andere godsdiensten een openbaring van God
kunnen worden genoemd, is blijven liggen, wil men in Continentale kringen
de bezinning daarop voortzetten met een verdere bestudering naar het verstaan van de openbaring. De „Theologie der Religionsgeschichte" staat volgens K. Hartenstein pas aan het begin van een antwoord op de vraag, die
in Tambaram geen gemeenschappelijk antwoord heeft gekregen. Het zal
daarbij nodig zijn, dat de christenen uit de verschillende tradities in gehoorzaamheid aan de Bijbel samen op zoek durven gaan naar een gemeenschappelijk verstaan van het christelijk geloof, dat de bestaande verscheidenheid
van interpretaties zal overstijgen.
De voortzetting van de discussie na Tambaram begint in de Continentale
wereld met een kritisch doordenken op de gedachten van H. Kraemer. Aangezien deze geen kans heeft gezien zijn visie ook exegetisch te verantwoorden, probeert K. Hartenstein hierin te voorzien. Een exegese van de bijbelse
houding tegenover de „naties" en „de heidenen" laat zien, dat de Bijbel
vanuit een dialectische visie op de mens ook een dialectische benadering
van „de naties" en „de heidenen" kent. De theologie der godsdiensten van
H. Kraemer kan daarmee bijbels worden genoemd. K. Heim vindt echter,
dat H. Kraemer het bijbels realisme nog niet helemaal heeft geraakt. Want
het wezen van het heidendom is niet gelegen in de zondige opstand van de
mens tegen God, maar ligt in de demonische macht die de mens tot die zonde heeft gebracht.
De kritische reactie van J. H. Bavinck is niet direct gericht op de theologie der godsdiensten van H. Kraemer. Zij raakt echter de wezenlijke
grondslagen van diens visie en heeft daarom indirect betekenis voor een
christelijke benadering van de niet-christelijke religies. J. H. Bavinck meent,
dat H. Kraemer het Christendom te eenzijdig als een alleen maar historische werkelijkheid heeft gezien. Bovendien is de Bijbel te eenzijdig als radicaal religieus geduid, om welke reden zijn bijbels realisme niet zonder meer
kan worden aanvaard.
De Noorse zendeling, K. L. Reichelt gaat een geheel andere kant uit in
zijn theologie der godsdiensten, steunend op de proloog van het Evangelie
van Johannes en op de houding van Paulus. De Logos is van de schepping
af in de wereld en de mens aanwezig geweest. Daarin gelovend heeft Paulus
in zijn rede op de Areopaag in de niet-christelijke godsdienstigheid in Athene een aanknopingspunt gevonden voor zijn prediking over de gekruisigde
en verrezen Heer.
Uit het voorgaande blijkt, dat ten tijde van de zendingsconferentie te
Tambaram de radicaal dialectische stroming in de Continentale theologie
der godsdiensten, zoals die op het einde van het vorige hoofdstuk is weerge359

geven en waarvan К. Barth de belangrijkste vertegenwoordiger is geweest,
geen directe invloed op de toenmalige discussies heeft uitgeoefend. On
danks alle kritiek van Angelsaksische en Aziatische zijde over te hellen
naar het Barthianisme, hebben H. Kraemer en met hem andere Continenta
le theologen, uitgezonderd de zendeling K. L. Reichelt, zich voorstanders
getoond van een eigen dialectische benadering van de problematiek van de
niet-christelijke godsdiensten.
b. In de Angelsaksische theologie der godsdiensten worden in de voorbe
reidingsperiode op Tambaram de bestaande meningsverschillen over de
niet-christelijke godsdiensten door A. P. van Dusen en O. C. Quick terugge
voerd op een verschillend verstaan van het christelijk geloof zelf. A. P. van
Dusen wijst erop, dat het zoeken naar een „bijbels Christendom" nog geen
oplossing is, zolang christenen het geloof van de Bijbel, het geloof van Je
zus Christus, verschillend verstaan. Dus ook in Angelsaksische kringen is
een bezinning op het geloof van het Christendom van cruciale betekenis ge
acht voor de theologie der godsdiensten.
Wijzend op het bestaan van aan de ene kant de continuïteitsgedachte ten
aanzien van de verhouding van het Christendom tot de andere godsdiensten, en aan de andere kant op de discontinuïteitsgedachte, geeft A. P. van
Dusen als zijn eigen mening, dat God overal openbarend werkzaam is in de
geschiedenis. De niet-christelijke mens is drager van het beeld van God gebleven. Ook buiten de unieke openbaring in Jezus Christus heeft God openbarend met de zondige mens meegeleefd. Men mag stellen, dat hij op deze
wijze in feite met O. C. Quick de middenweg tussen de hellenistische en
hebreeuwse interpretatie wil gaan. De genoemde verschillen in interpretatie
zijn ten diepste de oorzaak van de meningsverschillen in de theologie der
godsdiensten, meent O. C. Quick. De Continentale theologen van zijn tijd
willen over de Reformatie heen op een radicale wijze terug naar de hebreeuwse interpretatie van het christelijk geloof. Tegenover de hellenistische
interpretatie, dat de Logos immanent in alles aanwezig is, met alle gevolgen
van dien voor het verstaan van de openbaring, de verlossing en de andere
godsdiensten, gelooft men in Continentale kringen dat het Woord in genade
vanuit God in de geschiedenis wordt uitgesproken. O. C. Quick noemt dit
uitersten, ook in de theologie der godsdiensten. Hij wil de middenweg bewandelen. De openbaring in Jezus Christus is definitief, maar ook daarbuiten zijn er tekenen te vinden, dat de mens God heeft gekend. Dit betekent
volgens H. Cunliffe - Jones, dat de God van de christelijke openbaring
werkzaam is in de niet-christelijke godsdiensten, ondanks de menselijke
zondigheid en de afwezigheid van de verlossing in Jezus Christus.
Evenzeer als in Continentale kringen stemt men in de Angelsaksische wereld in met de overtuiging van H. Kraemer, uitgewerkt in „The Christian
Message in a Non-Christian World", dat het christelijk geloof opnieuw
moet worden doordacht en dat van daaruit aan een christelijke theologie
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der godsdiensten moet worden gewerkt. Maar men heeft kritiek op diens
verstaan van het christelijk geloof vanuit het bijbels realisme. A. P. van
Dusen merkt op de eerste plaats op, dat H. Kraemer zijn visie op het bijbels
Christendom dreigt te verabsoluteren. Op de tweede plaats heeft H. Kraemer
volgens hem het bijbels Christendom te weinig bekeken vanuit het geloof van
Jezus van Nazareth. Dit is temeer jammer, omdat de verschillende opvattingen over het christelijk geloof in diepste wezen voortkomen uit een telkens anders verstaan van het geloof van Jezus, de Heer. Daardoor is het kunnen gebeuren, dat H. Kraemer bij een Oud-Testamentisch en Grieks-christelijk
Godsbeeld is blijven staan en niet heeft gesproken over God als de Vader van
Jezus Christus. Uitgaande van de persoonlijke verhouding tussen de Vader en
de mens, wiens kindschap van God nooit verloren is gegaan, gelooft A. P.
van Dusen dat Gods openbaring niet tot Christus beperkt is gebleven. Dit
verschil van mening met de dialectische Continentale theologie der godsdiensten, berust volgens hem op een verschil van interpretatie van de incarnatie, die naar zijn mening personalistisch en volgens de dialectische theologie essentialistisch moet worden verstaan.
Vanuit de Angelsaksische theologie der godsdiensten krijgt H. Kraemer
ook nog het verwijt wel een onderscheid te maken tussen het Christendom
en het christelijk geloof, maar dit niet te doen ten aanzien van de andere
godsdiensten. Naar de mening van A. G. Hogg komt dit, omdat H. Kraemer
de openbaring alleen tot de hebreeuws-christelijke godsdienst beperkt. Op
grond van Gods liefde, openbaar in Christus, moet men in de theologie der
godsdiensten aanvaarden, dat God zichzelf, worstelend tegen de menselijke zondigheid, altijd heeft geopenbaard. De christelijke openbaring is alleen
„sui generis", omdat zij berust op het Woord, dat mens is geworden. Het
feit zelf van de openbaring van God ligt echter voor alle godsdiensten gelijk. De gestalte die dit in de menselijke godsdienstigheid heeft gekregen is
overal gebrekkig gebleven. A. G. Hogg ziet langs deze weg nieuwe mogelijkheden voor een christelijke theologie der godsdiensten liggen.
Men heeft in Angelsaksische kringen de indruk, dat H. Kraemer zich niet
aan het radicale dualisme van de theologie van K. Barth heeft weten te onttrekken. Dat komt volgens D. S. Cairns tot uitdrukking, wanneer H. Kraemer aan de ene kant stelt, dat God zich aan de niet-christenen openbaart,
en aan de andere kant de niet-christelijke godsdiensten menselijke pogingen
tot zelfvergoddelijking noemt, zonder de twee opvattingen tot een geheel te
verwerken. Men vraagt zich af op welke gronden H. Kraemer Gods werkzaamheid onder de niet-christenen verder onbesproken kan laten.
H. Kraemer zal in antwoord daarop pertinent ontkennen onder de invloed van K. Barth te staan. Het bijbels realisme is voor hem het enige uitgangspunt voor zijn theologie der godsdiensten en dat zal het ook voor anderen moeten zijn. Tot dan toe is niet voldoende vastgehouden aan het bijbels realisme. Hijzelf heeft een begin gemaakt met het ontwikkelen van een
bijbels-christelijke theologie der godsdiensten en heeft met de Bijbel een pa361

radoxale houding tegenover de andere godsdiensten aangenomen. Er is
voor hem voorlopig geen ander antwoord mogelijk op de vraag naar de verhouding van de christelijke openbaring tot de niet-christelijke religies.
Ook in Angelsaksische kringen is men niet onverdeeld gelukkig geweest
met het verloop van de conferentie van Tambaram. Hoe dit ook zij, men
constateert met tevredenheid dat de meningsverschillen tussen met name de
Continentale en Angelsaksische theologie der godsdiensten duidelijk zijn
geworden. De kritiek op H. Kraemer raakt vooral diens theologische uitgangspunten voor zijn visie op de niet-christelijke godsdiensten. H. H. Farmer, H. F. Rail en A. G. Hogg kunnen niet instemmen met het volgens hen
te eng beperkte openbaringsbegrip van H. Kraemer, die daarin naar hun
mening K. Barth volgt. Het bijbels realisme van H. Kraemer is onaf en oefent daardoor een negatieve invloed uit op diens theologie der godsdiensten.
Wanneer men het menselijk aspect van de christelijke openbaring tenvolle
tot zijn recht laat komen, kan men de openbaring niet langer beperken tot
die in Jezus Christus. Men kan dan het openbaringsbegrip verbreden tot
Gods werkzaamheid in de niet-christelijke godsdiensten. De Angelsaksische
reacties op H. Kraemer stemmen hierin met elkaar overeen.
Nauw samenhangend met dit verschil in verstaan van de openbaring, bestaat er eveneens een verschillende visie op de verhouding tussen God en
mens, met alle gevolgen van dien voor de theologie der godsdiensten die
men voorstaat. Men legt in Angelsaksische kringen meer nadruk op het Vaderschap van God, dan op diens souvereiniteit. De persoonlijke verhouding
tussen de Vader en de mens is nooit geheel teniet gedaan door de menselijke zondigheid. Vanuit deze Godsopvatting mogen de niet-christelijke godsdienstige tradities als een omgaan van de Vader met de mens en als het
menselijk antwoord daarop worden beschouwd. A. G. Hogg concludeert
hieruit, zoals hij reeds eerder heeft gedaan, dat het op grond van de zojuist
geformuleerde theologische uitgangspunten noodzakelijk wordt in de theologie der godsdiensten op dezelfde wijze over niet-christelijke godsdiensten
en niet-christelijk geloof te spreken, als men dat doet ten aanzien van het
Christendom en het christelijk geloof. Zich evenals H. Kraemer baserend
op de Bijbel komt men in Angelsaksische kringen toch tot een ander verstaan van de openbaring, tot een ander Godsbeeld en van daaruit tot andere
mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van een hernieuwde theologie
der godsdiensten. Maar men is er zich van bewust, dat er in de periode na
Tambaram nog uitvoerig en diepgaand overleg onder de christenen nodig
zal zijn, voordat men de in Tambaram open gebleven vraag met meer gemeenschappelijkheid kan beantwoorden.
Het is na het voorafgaande opvallend te noemen, dat de fundamentalistische visie op de theologie der godsdiensten, zoals die in de voorafgaande
periode met name door R. Speer is verdedigd, geen directe, merkbare invloed op de discussies ten tijde van de zendingsconferentie van Tambaram
heeft gehad. Ook de godsdiensttheologische benadering, zoals die in 1932
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door „Re-thinking Missions" naar voren is gebracht, heeft toen geen directe
rol gespeeld in de theologie der godsdiensten. Het hier gebruikte onder
zoeksmateriaal geeft daar althans geen blijk van. De Angelsaksische inbreng
blijkt vooral te zijn bepaald door die stroming, die een openbaring van God
in de niet-christelijke godsdiensten aanvaardt, zoals op het einde van het vo
rige hoofdstuk kort is gesteld. Daarbinnen blijkt de theologie der godsdiens
ten van A. G. Hogg haar eigen karakter te hebben behouden.
с Voorzover de beschikbare gegevens dat toelaten, moet worden gesteld,
dat de inbreng van Japanse christenen in de discussies over de theologie der
godsdiensten ten tijde van de bijeenkomst in Tambaram van zeer geringe
betekenis is geweest. C. W. Iglehart vertelt na afloop van de conferentie,
dat de theologie der godsdiensten van H. Kraemer aan christenen van de
jonge Kerken in Japan vreemd aandoet. Deze christenen leven in de over
tuiging, dat God hen in de godsdienstige tradities van Japan heeft voorbe
reid op de openbaring in Jezus Christus.
In Chinese zendingskringen heeft men in de periode van voorbereiding
op de zendingsconferentie te Tambaram, voorzover bekend, nauwelijks aan
dacht geschonken aan het probleem van de theologie der godsdiensten. Uit
de weinige gegevens is wel duidelijk geworden, dat er in die tijd theologisch
scherpe tegenstellingen hebben bestaan.
Na afloop van de conferentie wordt door T. C. Chao duidelijk, dat de
Chinese gedelegeerden die in Tambaram zijn geweest niet hebben kunnen
instemmen met het openbaringsbegrip van H. Kraemer. Daarom precies is
men het ook niet eens met diens visie op de niet-christelijke godsdiensten.
Volgens T. C. Chao is God de schepper van de wereld en wordt Hij daarin
openbaar. Hij is ook de schepper van de mens en Hij heeft zich steeds aan
de mens geopenbaard, ondanks diens rebellie tegen Hem. God openbaart
zich voortdurend in de scheppingsgeschiedenis. Gods openbaring is niet tot
Jezus Christus beperkt gebleven. Ook de niet-christelijke mens heeft onder
de inspiratie van Gods Geest gestaan.
De uniciteit van de openbaring in Jezus Christus is hierin gelegen, dat
Hij tenvolle Gods openbaring is. De openbaring in Hem is volmaakt en ul
tiem, maar dit moet gezien worden in de lijn van de openbaring in de nietchristelijke godsdiensten. T. C. Chao blijkt het met vele anderen niet eens
te zijn met de wijze waarop H. Kraemer het bijbels realisme heeft verstaan
en komt tengevolge daarvan tot een andere, eveneens op de Bijbel gefun
deerde theologie der godsdiensten. Juist omdat men samen uitgaande van
de Bijbel toch tot een verschillend verstaan van het christelijk geloof en de
andere godsdiensten komt, zal het dringend noodzakelijk zijn zich juist
daarop in de periode na Tambaram gezamenlijk te blijven bezinnen.
De bijdragen uit India tijdens de voorbereiding op Tambaram tonen aan,
dat men daar zeer intensief heeft geworsteld om een theologie der gods
diensten met een eigen karakter op te bouwen. Men is zich hier, evenals in
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China, terdege bewust geweest, dat een hernieuwde bezinning op het christelijk geloof van wezenlijk belang zal zijn voor het gesprek op de zendingsconferentie te Tambaram. Het is echter niet nodig weer een verklaring op
te stellen, zoals in Jerusalem (1928) is gebeurd.
Zendingskringen in India zijn bereid de goede elementen in de niet-christelijke godsdiensten te aanvaarden, maar willen daarbij de uniciteit van het
Christendom niet loslaten. In de brochures, die na de „Nilgiri Conference"
verschijnen, brengen Indiase christenen naar voren, dat de theologie der
godsdiensten moet aanvaarden, dat de Indiase godsdienstige erfenis niet
vernietigd, maar vervuld moet worden, zoals Jezus Christus met het Oude
Testament heeft gedaan. Bij deze benadering dreigt men steeds weer het gevaar te lopen in syncretisme te vervallen. De christenen zullen daarom
steeds de uniciteit van het Christendom, die in de verlossing door Jezus
Christus is gelegen, moeten vasthouden. Maar men mag niet doen alsof dit
alleen maar kan gebeuren door te ontkennen, dat er buiten de bijzondere
openbaring in Jezus Christus ook nog een algemene openbaring van God
bestaat.
Een bijzondere bijdrage aan de conferentie van Tambaram is neergelegd
in „Rethinking Christianity in India". G. V. Job herhaalt daarin de theologie der godsdiensten zoals hij die reeds na de „Nilgiri Conference" heeft gepubliceerd. P. Chenchiah en V. Chakkarai gaan beiden wat dieper in op
hun opvattingen, zoals zij die in de periode na Jerusalem hebben ontwikkeld.
Het is voor P. Chenchiah duidelijk, dat de theologie der godsdiensten
moet beginnen met een hernieuwde bezinning op Jezus Christus. Zijn diepste betekenis is in de heersende christologie verloren gegaan. Volgens P.
Chenchiah moet Jezus Christus worden beschouwd als een nieuwe schepping. De christologie is deze betekenis vergeten en is eenzijdig bij de joodsromeinse interpretatie van verlosser van de zonde blijven staan. Dat in
Christus een nieuwe kosmische kracht in de schepping is gekomen betekent
voor de theologie der godsdiensten, dat Jezus Christus een nieuwe schepping is ten opzichte van de oude schepping van de niet-christelijke godsdiensten. Men moet goed zien, dat ook hier een onderscheid wordt gemaakt
tussen het Christendom als godsdienst en als geloof in Jezus Christus. Ook
V. Chakkarai houdt hieraan vast in zijn theologie der godsdiensten. De genade van God, openbaar geworden in Jezus Christus, heeft ook los van deze
historische openbaring verlossend gewerkt in het Hindoeïsme.
Ook in India heeft de indruk bestaan, dat H. Kraemer in zijn boek ter
voorbereiding op Tambaram sterk onder invloed van K. Barth heeft gestaan. Hij stelt God en mens zo radicaal tegenover elkaar — een typisch
hebreeuwse benadering volgens P. Chenchiah — dat het bijbels realisme
geweld wordt aangedaan. Het is een fout die algemeen door de christelijke
theologie is gemaakt. Het is on-bijbels Jezus Christus te interpreteren met
een juridische terminologie van wetsovertreding, straf en verzoening, zoals
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in de verzoeningstheologie gebeurt. P. Chenchiah verwijt H. Kraemer voorbij te zijn gegaan aan de Bijbel, wanneer daarin wordt gesproken over
„Christus levend in ons". De Indiase immanentie-gedachte speelt een grote
rol in de theologie der godsdiensten van P. Chenchiah. God is aanwezig in
de schepping, die in Jezus Christus tot een nieuwe schepping is geworden
en waarin de H. Geest een nieuwe kosmische energie heett gelegd. Dit is de
realiteit van de Bijbel, aldus P. Chenchiah, waarin nieuwe mogelijkheden
voor een christelijke theologie der godsdiensten liggen. H. Kraemer stelt
hier tegenover bevreesd te zijn, dat in een dergelijke visie op de godsdienstige erfenis van India, waaruit een duidelijk verlangen naar God spreekt, volgens A. J. Appasamy, toch weer de menselijke godsdienstigheid en niet het
radicaal theocentrisme van het bijbels realisme als uitgangspunt van de theologie der godsdiensten is genomen.
In India heeft men met veel belangstelling de conferentie te Tambaram gevolgd. Uit de reacties van Indiase christenen na afloop van de bijeenkomst
blijkt, dat men teleurgesteld is over het feit dat zij geen duidelijk stempel
op de conferentie hebben kunnen drukken. Zij ervaren het als een uitdaging
in de periode na Tambaram voort te gaan met de bezinning op de theologie
der godsdiensten en hun visie te verhelderen voor de westerse christenen.
Een eerste voortzetting van de bezinning over de verhouding tussen het
Christendom en de niet-christelijkc godsdiensten wordt gegeven door D. G.
Moses. Hij bekritiseert de opvatting van H. Kraemer, dal de absolute waarheid van het christelijk geloof op geen enkele wijze door de rede, maar door
het geloof alleen kan worden verstaan. H. Kraemer steunt hierbij op het radicaal religieus en theocentrisch karakter van het bijbels realisme. D. G. Moses zal hier eveneens vanuit de Bijbel tegenover stellen, dat de rede op zich
God inderdaad niet kan leren kennen, maar dat zij wel in geloof aan de
openbaring kan laten zien, dat in Jezus Christus de enige weg tot verlossing
is gelegen. Wat hiervan precies de betekenis is voor de theologie der godsdiensten werkt D. G. Moses niet uit. Maar in elk geval betekent het een kritiek op de wijze waarop H. Kraemer het christelijk geloof vanuit het bijbels
realisme heeft gezien. Daarmee raakt D. G. Moses een van de fundamentele
theologische uitgangspunten van de theologie der godsdiensten van H.
Kraemer.
De Aziatische christenen hebben intensief deelgenomen aan de godsdiensttheologische discussies, zoals die rondom de zendingsconferentie te
Tambaram hebben plaats gevonden. Voorzover de gegevens van Japanse en
Chinese christenen dat toelaten, kan worden vastgesteld, dat zij in hun theologie der godsdiensten sterk zijn overgeheld naar die stroming, die op een
dominante wijze door de gedelegeerden uit de Angelsaksische wereld in
Tambaram is verdedigd. In de niet-christelijke tradities heeft God zelf de
niet-christenen voorbereid op Jezus Christus. Wat de Indiase christenen betreft kan dat ook wel van G. V. Job en R. B. Manikam worden gezegd. V.
Chakkarai en P. Chenchiah zijn met de ontwikkeling van een eigen theolo365

gie der godsdiensten doorgegaan. Zij hebben de indruk gekregen, dat zij
met hun theologie maar weinig invloed op de discussies in Tambaram hebben kunnen uitoefenen. Dat zet hen ertoe aan nog intensiever door te gaan
met hun bezinning op de verhouding tussen het Christendom en de nietchristelijke godsdiensten.
d. Alhoewel niet precies is aan te geven hoe al deze verschillende theologische visies op de niet-christelijke godsdiensten op de zendingsconferentie
van Tambaram met elkaar een discussie zijn aangegaan, is uit de beschikbare gegevens toch duidelijk dat ze fundamenteel van mening blijven verschillen.
Teruggaande naar de Bijbel moet volgens de conferentie worden gesteld,
dat het wezen van het christelijk geloof is gelegen in Gods openbaring en
verzoenende verlossing in Jezus Christus. Hij is Gods heil voor de mens.
Daarom precies moet de zending de niet-christelijke mens toch blijven
oproepen tot bekering en wedergeboorte in Jezus Christus, ondanks het feit
dat Gods nooit aflatend getuigenis in de wereld gebroken doorbreekt in de
godsdienstige waarden van de niet-christelijke godsdiensten. Hieruit blijkt
dat de christenen elkaar in Tambaram ondanks een bepaalde mate van
overeenstemming in feite niet hebben kunnen vinden ten aanzien van het
meest wezenlijke probleem van de theologie der godsdiensten. Zij hebben
geen gemeenschappelijk antwoord kunnen geven op de vraag of de nietchristelijke godsdiensten in zekere zin of in zekere mate een openbaring
van God kunnen worden genoemd.
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Besluit

De protestantse zendingsorganisaties zijn er in de periode 1910-1938 niet in
geslaagd tot een gemeenschappelijke missionaire benadering van de nietchristelijke godsdiensten te komen. Zij hebben elkaar daarin vooral niet
kunnen vinden, omdat het hen niet is gelukt aan deze benadering een eensgezinde visie in de theologie der godsdiensten ten grondslag te leggen. Maar
deze vastgelopen ontwikkeling heeft de zendingsorganisaties niet uit elkaar
kunnen drijven. Integendeel, zij hebben daarin steeds de uitdaging ervaren
vanuit oecumenische betrokkenheid op elkaar tot een gemeenschappelijk
antwoord te komen op de godsdiensttheologische vragen die ook in Tambaram nog zijn blijven liggen.
Wat kan nu de betekenis van deze periode zijn voor het tegenwoordige
oecumenische streven vanuit de Wereldraad van Kerken om tot een eensgezinde visie te komen op de dialoog met aanhangers van de levende godsdiensten en voor zijn poging een gemeenschappelijk antwoord te geven op
de fundamentele vragen waarvoor men zich in verband met deze dialoog
nog steeds geplaatst ziet? Als een besluit op deze studie zal worden geprobeerd uit het voorafgaande onderzoek één aspect te doen oplichten, dat van
wezenlijk belang kan zijn voor de hedendaagse theologie der godsdiensten.
Het aspect, dat hier wordt bedoeld, kan men het beste aan het licht laten
treden door na te gaan welke verschuiving zich tussen Edinburgh en Tambaram heeft voorgedaan in de centrale godsdiensttheologische probleemstelling. In Edinburgh heeft de vraag naar de verhouding van de christelijke
verkondiger ten opzichte van de godsdienst van het volk temidden waarvan
hij werkt centraal gestaan1. In Jerusalem komt daarentegen de christelijke
boodschap en het christelijke leven zelf in verhouding tot de niet-christelijke godsdiensten meer op de voorgrond te staan. Na de vraag op welke wijze
de christelijke openbaring de inzichten gegeven door andere geloofsovertuigingen verdiept, verrijkt en aanvult, wordt vooral gevraagd wat de kenmerkende waarden zijn van de openbaring van God in Christus in tegenstelling
tot die van andere systemen van denken en leven2. Op de zendingsconferentie
van Tambaram blijkt deze verschuiving zich te hebben doorgezet. De eerste
vraag is daar of de afgevaardigden zich herkennen in de verklaring over de
1

Zie in hoofdstuk I van deze studie op p. 7.
' Zie in hoofdstuk lil van deze studie op p. 117.
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christelijke boodschap, zoals die in Jerusalem is opgesteld. Is dat naar hun
overtuiging een adekwate voorstelling van het Evangelie? Kennelijk ver
wacht de Internationale Zendingsraad met, dat iedereen daar positief op zal
kunnen reageren Daarom volgt toch weer de vraag wat in het Christendom
van wezenlijke betekenis is, en wat wordt bedoeld met het „Woord van
God" Pas hierna worden de vragen gesteld, die in de praktijk van de zen
ding naar de andere godsdiensten toe steeds meer centraal zijn komen
staan Gelooft u dat God zichzelf gedeeltelijk heeft geopenbaard in de nietchnstelijke godsdiensten 7 Hoe stelt u zich de verhouding voor tussen de
godsvruchtige vroomheid of het zoeken naar God in de niet-chnstehjke
godsdiensten en de openbaring van God in Christus 3 9
Uit deze pogingen om bij het zoeken naar een gemeenschappelijke theo
logie der godsdiensten tot een zuivere probleemstelling te komen blijkt, dat
voor de afgevaardigden naar Edinburgh, Jerusalem en Tambaram de vraag
naar eikaars verstaan van het christelijk geloof zelf steeds meer centraal is
komen te staan De visie die christenen hebben op hun eigen christelijke
boodschap blijkt van beslissende betekenis te zijn voor hun verstaan van de
niet-chnstehjke godsdiensten en de missionaire benadering daarvan Het
oecumenisch streven naar een eensgezind standpunt ten aanzien van deze
gehele problematiek voert de christenen kennelijk onontkoombaar terug
naar hun eigen geloof m de bijbelse boodschap van Gods openbaring in
Jezus Christus
Uit het voorafgaande onderzoek nu blijkt, dat de christenen in de jaren
1910-1938 juist ten aanzien van deze bijbelse boodschap in onzekerheid en
verwarring verkeren, zoals H Kraemer op de zendingsconferentie in Jeru
salem heeft gesteld4 Dat klinkt ook door in de opmerkingen van R Speer
en О С Quick, wanneer zij nog voor het begin van de bijeenkomst in Je
rusalem opmerken, dat er een nieuwe leer over de openbaring nodig is om
5
de bestaande onzekerheid te doorbreken Daarop wijst ook Τ С Chao,
die na afloop van de conferentie in Tambaram schrijft, dat de christenen
moeten doorgaan met zich diepgaand te bezinnen op de fundamentele
waarheden van het christelijk geloof0 De verwarring onder de christenen
over het wezen van hun eigen geloofsovertuiging moet worden opgeheven,
maar wat dat betreft staat men m die jaren nog maar pas aan het begin van
het zoeken naar een nieuwe christelijke visie op God, het leven en de we
reld, zoals H Kraemer en H H Farmer na Tambaram zullen opmerken 7
Maar hoe dit ook zij, de christenen zullen eerst moeten terugkeren naar
de grondslag van hun geloof, naar de goddelijke werkelijkheid van de Bij
bel, voordat zij van daaruit tot een werkelijk gemeenschappelijke verklaring
3

Zie in hoofdstuk V van deze studie op ρ 280
Zie m hoofdstuk IH van deze studie op ρ 151
5
Zie in hoofdstuk lil van deze studie op ρ 124
' Zie hoofdstuk V van deze studie op ρ 352
7
Zie hoofdstuk V van deze studie op pp 329 331 en 347
4
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over de christelijke openbaring kunnen komen en een eensgezinde visie in
de theologie der godsdiensten kunnen ontwikkelen. De discussies tussen E.
Brunner en K. Barth, de scherp afwijzende reacties op „Re-thinking Missions" en de kritiek op „The Christian Message in a Non-Christian World"
van H. Kraemer maken duidelijk, dat de christenen juist ten aanzien van de
grondslag van het christelijk geloof fundamentele meningsverschillen met
elkaar hebben.
Deze verschillen van mening blijken echter ten diepste te moeten worden
teruggevoerd op de verscheidenheid in het verstaan van Jezus Christus, in
de christologie. Zo stelt A. P. van Dusen, dat de werkelijke strijd in het
christelijk denken van zijn tijd zich niet afspeelt tussen het bijbels geloof en
het modernistisch geloof of het liberaal geloof, maar zich afspeelt tussen
twee of meer even oprechte en scherp tegenover elkaar staande lezingen
van wat het geloof van de Bijbel, dat wil zeggen het geloof van Jezus Christus, onze Heer, werkelijk is9. De christenen verschillen met elkaar van mening over de persoon van Jezus van Nazareth. Des te bedenkelijker is het
daarom voor A. P. van Dusen, dat H. Kraemer met name in dat deel van
zijn voorbereidende studie op Tambaram dat handelt over het christelijk
geloof juist aan de verschillende interpretaties van Jezus van Nazareth weinig aandacht schenkt. Dit verleidt A. P. van Dusen ertoe zich af te vragen of
het feit dat H. Kraemer niet de nodige aandacht schenkt aan de woorden,
daden en het geloof van Jezus niet daaruit voortkomt, dat de onder zijn opvattingen liggende christologische vooronderstellingen het hem niet toestaan meer ernst te maken met de ware incarnatie, dat wil zeggen met de
werkelijke tegenwoordigheid van God in het concrete handelen en in het
denken van Jezus van Nazareth, dan met Gods tegenwoordigheid in Diens
abstracte essentie of wezen. A. P. van Dusen meent voor dit vermoeden een
bevestiging te vinden in het feit, dat H. Kraemer de verhouding tussen God
en mens beschrijft in termen van essentie en niet in termen van een existentiële verhouding. Volgens hem denkt H. Kraemer meer Grieks-chrislelijk
dan hebreeuws-christelijk9.
Met deze laatste opmerking geeft A. P. van Dusen aan waar volgens hem
de oorsprong is gelegen van de verscheidenheid die de christenen kennen
ten aanzien van het verstaan van Jezus van Nazareth. Hierin wordt hij door
andere christenen, die sterk bij het streven naar een gemeenschappelijke
theologie der godsdiensten betrokken zijn geweest, bijgevallen. Zo voert O.
C. Quick in de voorbereidende fase op Tambaram de verschillende interpretaties van het christelijk geloof in Jezus Christus en ook van de Bijbel terug op een hellenistische benadering daarvan aan de ene kant en een hebreeuwse benadering aan de andere kant. De Reformatie heeft nu juist over
de hellenisering van het christelijk geloof in de Middeleeuwen heen terug
willen grijpen naar de Bijbel zelf en heeft zo het hebreeuws verstaan van de
8
9

Zie hoofdstuk V van deze studie op pp. 287 en 316.
Zie hoofdstuk V van deze studie op pp. 249-250.
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christelijke boodschap weer laten opleven. Daarbij stelt hij vast, dat in zijn
tijd christenen op het Europese vasteland naar een radicaal hebreeuwse in
terpretatie van het christelijk geloof streven. In het liberale Christendom
daarentegen helt men over naar een hellenistische interpretatie van het
christelijk geloof en van Jezus Christus. O. C. Quick zelf kiest voor een in
terpretatie tussen beide in 10 .
Ook P. Chenchiah stelt in de voorbereidingsperiode op Tambaram, dat
het verstaan van Jezus Christus in de hele discussie centraal moet worden
geplaatst. Wat Jezus Christus betreft zijn in zijn tijd de eeuwenoude contro
versen in een nieuwe vorm weer teruggebracht. Is Christus de Zoon van
God of de mensenzoon, of de Zoon van God die mensenzoon is geworden,
of de mensenzoon die de Zoon van God is geworden, of is Hij een
verlossende God, die terzijde staande van de geschiedenis en de mens
heid, ons aan deze wereld van verderf heeft ontrukt en ons heeft ge
bracht in een paradijs van zekerheid? P. Chenchiah zelf is ervan overtuigd,
dat de christenen in hun geloof in Jezus Christus de diepste betekenis van
Jezus van Nazareth uit het oog hebben verloren. Hij zegt, dat de Vader en
de Zoon bij de incarnatie duidelijk van elkaar zijn gescheiden. Maar de
apostelen, en later de Kerk, zijn in Hem de Zoon van God gaan zien. P.
Chenchiah is er niet op uit de leer van Jezus als Zoon van God te bestrij
den, maar hij betreurt de ontwikkeling, dat Jezus in een kerkelijke christo
logie verloren is gegaan11. Deze leer zal weer plaats moeten maken voor Jezus
zelf. Volgens P. Chenchiah is dat voor het uitwerken van een gemeenschap
pelijke theologie der godsdiensten van wezenlijk belang.
Van Continentale zijde is ook opgemerkt, dat de verschillende interpreta
ties van Jezus Christus in dit streven een probleem zijn. J. Richter stelt na
afloop van de conferentie in Tambaram, dat er juist in zijn tijd weer zeer
ernstige theologische arbeid vereist is om te kunnen vaststellen, of zich bij
voorbeeld in het christologische en trinitarische dogma van de vierde en de
vijfde eeuw — zoals Hamack meent — een voortgaande hellenisering „des
christlichen Geistes" heeft plaatsgevonden, of dat we — zoals Reinhold
Seeberg leert — daarin een zuivere ontwikkeling van de waarheid van de
inhoud van de bijbelse boodschap hebben te zien. Van daaruit zal duidelij
ker kunnen worden of de christenen bij het uitwerken van een theologie der
godsdiensten werkelijk van de Bijbel zelf uitgaan of daarbij vertrekken vanuit
12
een hellenistische interpretatie van de bijbel .
A. P. van Dusen, О. С Quick, P. Chenchiah en J. Richter hebben niet
alleen gestaan met hun mening, dat het verstaan van Jezus Christus uitein
delijk van beslissende betekenis is voor de theologie der godsdiensten en
voor een gemeenschappelijke visie van de protestantse zending op de theo
logische interpretatie van de niet-christelijke godsdiensten. Hun stellingna10
11
11

Zie hoofdstuk V van deze studie op pp. 223-224.
Zie hoofdstuk V van deze studie op pp. 230-231.
Zie hoofdstuk V van deze studie onder voetnoot 270, p. 335.
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me is een weerspiegeling van ontwikkelingen, die zich in de godsdiensttheologische discussies van die tijd hebben voltrokken. Het eigene van hun op
merkingen echter is, dat zij zich daarin afvragen of de nu eens meer he
breeuwse en dan weer meer hellenistische interpretaties van Jezus Christus,
zoals die in de theologie der godsdiensten van de verschillende christenen
telkens weer als vooronderstellingen naar boven komen, over het ontstaan
van „het christologische en trinitarische dogma van de vierde en vijfde
eeuw" heen een zuiver verstaan van Jezus van Nazareth zelf geven, zoals
deze in de Bijbel ter sprake komt.
Deze ontwikkelingen in de protestantse theologie der godsdiensten uit de
periode 1910-1938 kunnen van betekenis zijn voor het hedendaagse streven
vanuit de Wereldraad van Kerken om tot een eensgezinde visie te komen op
de dialoog met aanhangers van andere godsdiensten en van zijn poging een
gemeenschappelijk antwoord te geven op de fundamentele vragen, waar
voor men zich in verband met deze dialoog gesteld ziet.
Wat is de betekenis van het verlossingswerk van God in Christus en van
de aan iedereen aangeboden verlossing door Zijn kruis en verrijzenis? Wat
is de verhouding van Gods verlossing in Jezus Christus tot Zijn tegenwoor
digheid en werkzaamheid in de hele wereld, en in het bijzonder in het leven
en de tradities van mensen van levende godsdiensten? Dit zijn de levensgro
te vragen waarop de christenen nog geen eensgezind antwoord hebben kun
nen geven13. Daarom zijn zij nog niet tot een gemeenschappelijke visie op
de dialoog met aanhangers van andere godsdiensten kunnen komen. Men
kan stellen, dat de ontwikkelingen in de theologie der godsdiensten uit het
begin van deze eeuw er op wijzen, dat dit streven wel eens ten diepste be
lemmerd zal blijken te worden door een verschillend verstaan van het chris
telijk geloof en van Jezus Christus bij de christenen, die zich bij dit streven
vanuit de Wereldraad van Kerken betrokken voelen. Het is daarom drin
gend noodzakelijk dat binnen de vragen, waarvoor christenen zich in hun
gezamenlijke theologische reflectie op de niet-christelijke geloofsovertuigin
gen nog steeds geplaatst zien, het accent primair op het verstaan van Jezus
van Nazareth wordt gelegd. Juist wanneer er tegenwoordig naar wordt ge
streefd in de theologie der godsdiensten alle aspecten van de trinitarische
14
Godsbelijdenis te betrekken, is het nodig dat accent te leggen . Zolang dit
niet gebeurd zullen de pogingen om tot een gemeenschappelijk antwoord te
komen tot niemands volle tevredenheid en feitelijk in gescheidenheid blijven
verlopen. Het lijkt voor de toekomstige ontwikkeling van een eensgezinde
christelijke theologie der godsdiensten zeer gewenst, dat de christenen zich
gaan bezinnen op de christologie waarvan zij tot nu toe steeds zijn uitge
gaan, en gaan proberen op dit punt tot elkaar te komen. De geschiedenis
van de theologie der godsdiensten uit de periode 1910-1938 wijst er hen op,
dat zij er zich van bewust moeten zijn dat er wat dit betreft nog een niet af
geloste hypotheek rust op het streven naar een eensgezinde visie op de dia
loog met mensen van andere geloofsovertuigingen.
19
14

Zie inleiding op deze studie op p. IV.
Zie inleiding op deze studie op р. Г .
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Protestant theology of religions
From Edinburgh to Tambaram (1910-1938)

Summary

INTRODUCTION

Of recent years the World Council of Churches has been trying to develop
a common vision concerning the dialogue with men of other faiths. The
attempt has failed. Fundamental differences of opinion as to this problem
have remained within the Council.
The ecumenical striving for a common Christian theology of religions
was born at the World Missionary Conference of Edinburgh (1910). Since
then, consultations have been held about the missionary approach of the
non-Christian religions, Christians from every kind of missionary organization or denomination taking part. In Jerusalem (1928) and Tambaram (1938)
the International Missionary Council continued the discussions. But the
Protestant Christians did not manage to bring the various trends in the
theology of religions closer to each other. Closing down the Tambaram
Conference they had to recognize:
'As to whether the non-Christian religions as total systems of thought and
life may be regarded as in some sense or to some degree manifesting God's
revelation, Christians are not agreed. This is a matter urgently demanding
thought and united study'.
In the years following Tambaram the Protestant Christians have gone on
studying this problem. But they are still facing the same fundamental questions. After Kandy (1967), Ajaltoun (1970), Addis Abeba (1971), Bangkok
(1972-1973) and other study conferences the following questions still remain:
'What is the meaning of the saving work of God in Christ and of the
salvation offered to all men through his cross and resurrection? What is the
relation of God's salvation in the whole world, and in particular in the
lives and traditions of men of other faiths and ideologies?'
The various confessional heritages and a wide variety of convictions are
still making it impossible for the W.C.C, to reach one united view of dialogue
with men of other faiths.
It is especially since the Kandy Conference (1967) that among Protestant,
Orthodox and also Roman-catholic Christians there proves to be a greater
willingness than before to reflect together on the fundamental theological
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implications of the dialogue with people of other religious convictions. A
strong need is felt to be informed about the historical context of the presentday theology of religions. In 1969 the Division of World Mission and
Evangelism of the W.C.C, made this inquiry into the historical context the
first item on the agenda of a draft programme of studies. As far as the
Protestant theology of religions is concerned W. Andersen's Towards a
Theology of Mission, E. J. Sharpe's Not to Destroy But to Fulfil, and C. F.
Hallencreutz' Kraemer towards Tambaram and New Approaches to Men of
Other Faiths have partly met these wishes. But only partly so, because none
of these authors has explicitly focused on the inquiry into the historical
context of the presentday theology of religions.
It was done, however, in G. Vallée's Un débat oecuménique sur la
rencontre inter-religieuse; De Tambaram à Uppsala (1938-1968). Vallée
chose this period in consultation with the author of the present book. In
this way the two of them made a combined attempt to provide a scholarly
analysis of the Protestant theology of religions, covering the entire period
between Edinburgh and Uppsala (1910-1968).
In the present study we have tried to find out what kind of theology of
religions was used by Protestant Christians, in the period between Edinburgh
and Tambaram (1910-1938), as a basis for their missionary approach
of the non-Christian religions. It is aimed at offering a specific contribution
towards a more complete sketch of the historical background of the presentday discussions taking place in the theology of religions.
With a view to the fundamental questions nowadays figuring in W.C.C.
circles concerning the dialogue with adherents of other religious convictions,
we shall also try to point out what questions took pride of place, between
1910 and 1938, with regard to the theological understanding of non-Christian
religions. What answers to these questions have been attempted? Did these
answers differ very much from each other? Where did the positions diverge?
What trends can be observed in those discussions? How did they remain in
touch with each other? What attempts have been made to reach a synthesis
of the various approaches? What does all this mean for the presentday
striving for one united view in the theology of religions?
CHAPTER ι

For the first time in missionary history missionary organizations from all
over the world, meeting at Edinburgh in 1910, made a common search for
a missionary approach of other religions, under the heading: 'The Missionary
Message in Relation to Non-Christian Religions'. In an enquiry paper
Committee IV asked for the opinions of the missionaries.
The responses from continental missionaries show that they wanted to
stick to the absolute superiority of Christian revelation. They believed the
non-Christians should be approached in the way Jesus Christ did it: the good
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elements in other religions should be accepted and, via the road of conver
sion, be led to the full truth in Christ.
Among the Anglo-Saxon respondents it is especially J. Denney and R.
Speer who, as against all appreciation of other religions, lay great stress on
the unicity and exclusivity of Christianity. But most other respondents rather
emphasize the true and good elements in the non-Christian religions as
signs of God's revealing activity. Following Christ and St. Paul they do not
want to destroy all this, but to bring it to fulfilment. This implies abandoning
decay and corruption, and accordingly asks for conversion. The group of
missionaries taking this line of thought does by no means want to take away
from the absolute revelation of God in Jesus Christ and the Christian faith.
No doubt this approach is also influenced by the 'Higher Criticism' which
talks about progressive revelation. God's active presence in other religions
should be understood as a progressive revelation towards Jesus Christ.
In the report of Committee IV these views of non-Christian religions
can be found in stray places, where the theology of religions is not dealt
with explicitly. The Committee notes it does not see it as contradictory
when, on the one hand, stress is laid on the absolutism of Christianity and,
on the other, the manifestation of God's spirit in other religions is accepted.
At the Edinburgh Conference there proved to be continental and AngloSaxon delegates who did not agree with the Committee. Afraid of syncretism,
they put much emphasis on the absolutism of Christianity. But among AngloSaxon delegates the idea of 'completion' was dominant. After the Conference
Committee IV was to take their side, saying that on the one hand missionary
work must acknowledge and bring to fulfilment the good elements in other
religions, and on the other also proclaim the essentiell newness of the Gospel.
A number of continental and Anglo-Saxon reactions to Edinburgh made it
clear that the World Missionary Conference was at any rate resolutely
opposed to syncretism.
Looking back at Edinburgh 1910 we can say that only scanty information
is to be found there about the theological foundation for the missionary
approach of other religions that was looked for. The exact differences of
opinion cannot be ascertained.
CHAPTER π

In the period between the Missionary Conferences of Edinburgh and Jerusa
lem (1910-1928) the international discussion about the relation between
Christianity and the non-Christian religions was continued.
In the continental theology of religions two trends can be distinguished.
The first starts from the absolute significance of the salvatory revelation in
Jesus Christ. At the moment of his creation man was given the longing for
God. It lived on after the Fall. God did not let man go. Man cannot redeem
himself from his forlomness. That redemption is a gift from God through
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Christ. In this view 'bringing to fulfilment' means being justified by God.
Through this, the non-Christian religions rise again to an essentially new
life. God restores the relation man broke off. The second trend calls human
religion a sinfulness to death, a radical opposition to God. Man's own
attempts to reach God have fatal consequences. In Christ it is revealed that
redemption is only possible through God's grace. The old man, doomed to
death, is here undergoing a 'creatio ex nihilo'. The non-Christian who believes in redemption through Christ is brought over from death to life. K.
Earth's concepts of 'Aufhebung' and 'Erfüllung' should be put against this
background; E. Brunner and other continental theologians use them in a
somewhat different meaning.
In the Anglo-Saxon theology of religions of this 1910-1928 period two
trends can be distinguished, too. The first trend starts from God's fatherhood.
Man is his child, created after his image. In Christ this has been revealed.
Between the Father and his children there exists a lasting relationship. This
also applies to members of non-Christian religions. For every man the road
to God is open, for every man redemption is possible. On this basis B. Lucas,
J. N. Farquhar, D. J. Fleming and A. G. Hogg state, each from out of his
own theological motives, that the non-Christian religions are inspired by the
Holy Spirit. They, and many other Anglo-Saxon theologians as well, believe that the other religions find their fulfilment in the Christian faith.
Taking this position they want both to acknowledge God's revealing work in
the non-Christian religions and cling to the very specific and unique significance of Jesus Christ. The second trend is afraid that in this way Christianity
is presented as the highest stage of religious development. They do not
believe this. Pagans are living under the power of Satan, and human wisdom
does not enable them to find God starting from this situation. Only Christ
can save them from it; in Him they are re-bom. R. Allen, R. Speer, D.
Mackichan and H. Gulliford hold this view. According to them 'fulfilment'
should be interpreted along these lines.
Between Edinburgh and Jerusalem there are also different trends of
opinion among Asiatic Christians. In the field of theology one trend goes
about the same direction as the continental view held by E. Brunner cum
suis. A second trend is to be found with some Christians in Japan and India.
It is more like the first trend in the Anglo-Saxon theology of religions.
Alongside these trends the views of V. Chakkarai and P. Chenchiah regarding
non-Christian religions have a character of their own. Starting form a very
specific christology, in which Jesus Christ is seen as a person revealinf»
God's dynamic power, bringing new energy into creation and penetrating
everything, they were to develop a theology of religions that differs from the
others; in the 1910-1928 period this was done only very embryonically.
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CHAPTER III

The Jerusalem (1928) meeting of the Larger Assembly of the International
Missionary Council must, as to the theology of religions, be seen against the
background of the preceding period.
In the preparations for Jerusalem there proved to be a strong desire to
develop clearer insights concerning the specificity of Christianity as against
non-Christian religions. Jerusalem would have to tackle this problem. The
International Missionary Council found this difficult since it had no author
ity in ecclesiastical and doctrinal matters. Jerusalem would have to study the
relation between Christianity and the other religions, and not try to work out
a definition of the Christian message.
This position was not shared by continental and Anglo-Saxon missionary
circles. The Christian message is the basis of the theology of religions.
A discussion on this message will have to precede a study of 'The Christian
Life and Message in relation to non-Christian systems'.
The continental delegates to Jerusalem stressed again, during the prepara
tory period, the unicity of the Christian message. This unicity is found in
Christ; the non-Christian can find forgiveness in Him. According to these
delegates this idea is insufficiently expressed in the official preparatory
studies for Jerusalem. Their approach is too evolutionistic. At a meeting in
Cairo the continental delegates spoke of their fear of syncretist tendencies.
During this preparatory period Anglo-Saxon missionary circles showed
much appreciation for the good elements in other religions. They are tokens
of the Light that enlightens every man. In the full Light of Christ they find
fulfilment. The official preparatory studies for Jerusalem did not lay much
emphasis on the perfect revelation of the Father in Jesus Christ, but they
did want to stick to it. American contributions tended into the same direc
tion. But the English study group emphatically wanted to safeguard the
unicity of the Christian message, although it acknowledged that God has
made himself known also in the non-Christian religions.
At the Jerusalem Conference the continental delegates again expressed
their fear that the unicity of the Christian faith was taken away from. The
Anglo-Saxon delegates R. Speer and О. C. Quick supported them, referring
to other arguments. But the other Anglo-Saxons came out in favour of the
theory of fulfilment. Without denying the unique significance of Jesus Christ,
missionary work can assume that the non-Christian religions are divinely
inspired. In Christ their longing for God is implemented. In these Jerusalem
discussions about the theology of religions W. E. Hocking had a position of
his own. He starts from one world religion. AH religious systems are rooted
in the universal human belief in a divine being. The purpose of creation
is: establishing a common spiritual life among people.
More than used to be the case Asiatic Christians, present in Jerusalem,
contributed to the international discussion on the relation between Christian-
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ity and the non-Christian religions. During the preparatory period a study
group from China was opposed to comparing these religions. In China,
and in Japan as well, the primary wish was to offer to the non-Christians
God's reconciling work in Christ. In Ceylon, on the other hand, it was believed that the Christian faith complements the truth present in Buddhism.
In India, P. Chenchiah was convinced that the Lord is present in the heart
of Hinduism; together with Christianity it is moving towards a new creation,
to be found in the unique spiritual power Christ has to offer. The Jerusalem
Conference showed that among delegates from Asia the main interest was
directed towards the theory of fulfilment.
In the Common Declaration of Jerusalem there is not a real synthesis of
the various trends in the theology of religions. On the one hand the Declaration states that Jesus Christ is the ultimate revelation of the Father and that
in Him the non-Christians are offered God's redeeming grace; on the other
it is acknowledged that in the non-Christian religions traces can be found
of the Light, and that there is no place where the Father has not revealed
himself. H. Kraemer is of the opinion that no synthesis could be reached in
Jerusalem because the delegates were too uncertain about the Christian message itself.
The Missionary Conference of Jerusalem has made it clear that the various
trends in the theology of religions found their origin in diverging interpretations of the Christian message. Missionary work will have to pay more
explicit attention to the Christian faith itself.
CHAPTER IV

In the period between Jerusalem and Tambaram (1928-1938) the differences
of opinion prevailing in the continental theology of religions were to become
very manifest. In 1934 there was an open rupture among the adherents of
dialectic theology. The two groups have a different view of God's revelation
in Jesus Christ.
Dialectic theology asks the theology of religions to start from God's
revelation in Jesus Christ. That is why for the continental theology of
religions a 'religionsgeschichtliche Theologie' is unacceptable. Christianity
cannot be seen as just one among the other religions. On the basis of God's
revelation and the Bible a 'Theologie der Religionsgeschichte' or an 'Evangelische Religionskunde' is preferred, in which distinctions should be made
between Christian faith and Bible, Christian faith and the other religious
systems, and the Bible and non-Christian religions. This common point
of departure has not been able, however, to bring together the two trends
in the continental theology of religions.
The first trend believes that man has sinfully risen against God. But he
cannot get rid of the 'Schöpferzusammenhang' between God and man, which
is a traditional biblical tenet. Turning away from God, man remains orien377

tated towards God. This human dialectic is also characteristic of the nonChristian religions. They, too, bear the lasting image of God, although they
have turned away from him in their sinful attempt to be like God. All this
has been made manifest in Christ's incarnation. His death at the cross shows
how the non-Christian religions can only find reconciliation through God's
gift of grace. Between the Creator and the created things there is a lasting
continuity. The discontinuity between man and God, caused by sin, cannot
be lifted by man himself. It is God's grace which brings this about. In this
light the fulfilment through Jesus Christ should be understood as an event
of continuity and discontinuity. Through a believing breaking away from
the old man the non-Christian is, in Christ, reborn to a new life. God who in
this discontinuity has remained a 'God for men', is through the grace of
faith seen again as the Lord. Most continental theologians took sides with
this first trend.
A second continental trend, of which K. Barth is the protagonist, is
sharply opposed to this view. Paganism is 'Unglaube'; ungodly man stands
radically turned away from God. Outside Jesus Christ no revelation exists.
Through his sin man has lost the 'imago Dei'. Grace alone can bring him
salvation. Putting off the old nature the non-Christian becomes radically
new, justified by God.
Both trends in the continental theology of religions are seriously concerned about God's word, God's revelation in Christ and Scripture. Both of
them say they want to remain faithful to the original Reformation tradition.
All the same, they were to remain each others' opposites.
During the period between Jerusalem and Tambaram the dialectic theology of religions became known in the Anglo-Saxon world; it was appreciated
and criticized.
In this period, there were two trends in the Anglo-Saxon theology of
religions, just like in the period between Edinburgh and Jerusalem. Outside
the discussions around 'Re-thinking Missions', the stronger position was
held by the trend which, just because of the unicity of Christianity, was
willing to accept some revelation of God in the non-Christian religions.
Syncretism was clearly rejected.
'Re-thinking Missions' evoked many reactions. The authors of this report
wanted missionary work to be continued. But the changing circumstances
have changed its basis. Together with the other religions Christianity will
have to fight secularism. As to the theology of religions the committee,
under the presidency of W. E. Hocking, believed missionary work should
strive for a united search for the ultimate and perfect religious truth. Within
this unity, the unicity of the Christian faith, to be found in Christ, need not
be lost.
Continental and English critics called the report unacceptable because in it
the unicity of Christianity, the revelation in Jesus Christ and missionary work
were done violence to. One group in North America supported this view.
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Another group was willing to accept the report, though with reservations:
the specific elements in the Christian faith should be given more emphasis.
In mission areas the report was also criticized because Christianity was
relativized in an unacceptable manner. This applies to India, China and
certain Japanese circles. The report was blamed for having failed to present
Christ as the interpretation centre of Christianity and the other religions.
Only the 'Japan Mission of the American Board' felt happy about 'Rethinking Missions'.
Also in the mission areas the dialectic theology was introduced between
1928 and 1938. Among the Japanese Christians no explicit attempts were
made to develop a specific theology of religions. The scanty information
about China only suggests people wanted to take the same position as Christ
concerning other religions. But the Christians of India took an active interest
in the theology of religions. For V. Chakkarai and P. Chenchiah God's
revelation in Christ is the specifying element in Christianity. Vis-à-vis the
other religions in which God is present, the revelation in Christ is, according
to V. Chakkarai, a new creation. P. Chenchiah says Jesus Christ reveals
himself as the stimulating power of a new creation that has become a reality
in Him; he thinks there exists a continuity between Hinduism and Christianity.
The Asian contribution to the theology of religions can only partly be
distinguished as to trends such as existed in the continental and AngloSaxon world. We can only talk of leanings toward one side or the other.
V. Chakkarai and P. Chenchiah continued along the road already chosen.
Their ideas about Christ and, consequently, about non-Christian religions
assumed such characteristic features that they cannot be put on a line with
the points of departure of other trends in the theology of religions.
CHAPTER V

During the years preceding the Missionary Conference of Tambaram (1938)
the question of the essence of the Christian message proves to have been
made a central issue time and again. God's Word in Holy Writ must be the
starting-point for our answers.
The question about the essence of Christianity was put forward forcefully
by the continental delegates to the Tambaram Conference. Their theology of
religions is explicitly based on this. Starting his The Christian Message in
a Non-Christian World H. Kraemer points out what Christian faith means
to him. It appears that the differences of opinion in the theology of religions
find their origin in a different understanding of the Christian faith. In order
to overcome this problem, a renewed study of the Bible is necessary. Biblical
realism should be the basis on which a Christian theology of religion can
be worked out. Revelation is an initiative of God who through his grace
justifies man created by him and fallen into sin. Starting from this, H.
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Kraemer observes a dialectic tension in the non-Christian religions. The
non-Christian is God's creature, but at the same time his sin places him
opposite to God. Only God, who never lets go off man, can save man from
his fundamental sinfulness.
In the international field H. Kraemer found much support, but was also
criticized. In general, the continentals applauded his theology of religions.
They testified to this again in a separate statement issued at Tambaram.
After the Conference continental circles continued studying the problems
still left open.
H. Kraemer did not give up his belief in a dialectic discontinuity between
Christian revelation and the non-Christian religions which biblical realism
suggests to him. K. Hartenstein made an attempt to work out the biblical
foundations for a dialectic theology of religions which H. Kraemer did not
offer. He concludes that the ultimate essence of paganism must be found in
the demonic power which made man start his sinful revolt against God.
The continental theologians were satisfied that the Tambaram delegates
in their discussions had gone back to Scripture. This sparked off a new
reflection on the Christian faith. But it could not take away the differences
of opinion in the theology of religions. United study in this field should be
continued. In their search for an answer to the questions left open by
Tambaram, Christians from various denominations should have the courage,
in obedience to the Bible, to look for a common understanding of the
Christian faith.
In Anglo-Saxon circles A. P. van Dusen and О. C. Quick also saw the
origin of the disagreement regarding other religions in a diverging under
standing of the Christian faith. Preparatory to the Conference both of them
gave as their opinion that the God of Christian revelation has been active
in the non-Christian religions, despite human sinfulness.
Criticism against Kraemer's study was brought forward on the AngloSaxon side mainly because of its underlying understanding of the Christian
faith on the basis of biblical realism. Kraemer's image of God was not
accepted, incarnation was interpreted in a different way, Christ was given a
more central place. In spite of Kraemer's denial, the Anglo-Saxons found
it hard to avoid the impression that he was strongly influenced by K. Barth.
At the Tambaram Conference all these opinions were repeated. In spite
of everything the Anglo-Saxons were content with the fact that Tambaram
had laid open the disagreements in the theology of religions. Extensive and
thorough consultation will have to be held among Christians before a com
mon view can be reached concerning the theology of religions.
It should be noted that the radical dialectic theology, of which K. Barth
is the protagonist, has not directly influenced Tambaram, as little as the
fundamentalist theology of religions as it was defended especially by R. Speer.
The same holds good for the views presented in 'Re-thinking Missions'.
Little was contributed, at Tambaram, by the Japanese and Chinese. Their
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representatives did not offer a theology of religions of their own. But in
retrospect voices were heard in these circles saying they did not agree to the
theology of religions as it was put forward by the continentals and especially
by Kraemer. Т. C. Chao remarked that, starting from the same Bible, people
can in divergent ways interpret the Christian faith and other religions.
It will be urgent to go on, in the post-Tambaram period, concentrating on
this very subject, in united study.
During the preparatory period for Tambaram the Christians in India
took many efforts to develop a theology of religions. In their view, a renewed
study of the Christian faith would be essential for the Conference. It is
especially V. Chakkarai and P. Chenchiah who in Rethinking Christianity in
India offered a fundamental elaboration of their concept of a theology of
religions. Chenchiah considers a renewed and specific study of the signifi
cance of Christ of decisive importance. With Chakkarai he believes that
God's grace, made manifest in Christ, has also and apart from this historic
revelation, exerted a redeeming influence on Hinduism. Chenchiah criticized
Kraemer for having opposed God and man so radically that Biblical realism
is done violence to. After the Conference D. G. Mozes also criticized
Kraemer's biblical realism. The Christians from India regretted that they
had not been able to leave their mark upon the Conference. After it, they
would have to continue the chosen road even more intensively.
Tambaram did not manage to bring together the differences of opinion
within the Christian theology of religions. The Conference's Statement openly
acknowledges this. The Christians present there were not able to give a
common answer to the question whether in a certain sense or to a certain
extent the non-Christian religions can be called God's revelation. It is
urgent further to study this question in a common effort.
CONCLUSION

What is the significance of the 1910-1938 period for the actual attempts
within the W.C.C, to establish a dialogue with men of other faiths, and for
its endeavours to give a common answer to the fundamental questions this
dialogue still raises?
One element of the theology of religions between Edinburgh and Tam
baram was selected in this study, an element which may be of fundamental
importance for the presentday discussions.
It appears that, between 1910 and 1938, the central issue in the theology
of religions was more and more becoming: the understanding of Christian
faith itself. Obviously the striving among Christians to develop a common
point of view in the theology of religions is unavoidably leading them back
to their own belief in the biblical message of God's revelation in Christ.
During the period studied here Christians prove to have fundamental
differences of opinion exactly as to the Christian faith.
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During the Tambaram discussions A. P. van Dusen, О. C. Quick, P.
Chenchiah and J. Richter stated that in the last analysis these differences
could be traced back to divergences in understanding Christ, in christology.
They were not standing alone. This is of decisive importance for the theology
of religions. How can one reach a correct understanding of Christ as he is
revealed in the Bible?
The same issue is raised in the questions nowadays taking a central
position in the theology of religions. What is the meaning of the saving
work of God in Christ, and of the salvation offered to all men through his
cross and resurrection? What is the relation of God's salvation in Jesus
Christ to his presence and activity in the whole world, in particular in the
lives and traditions of men of other faiths and ideologies? So far, Christians
have not managed to give an unanimous answer. But this is necessary, if one
united view on dialogue with men of other faiths is to be developed.
The theology of religions prevailing in the 1910-1938 period suggests
that this striving can be fundamentally paralized by a divergent interpreta
tion of Christ and Christian faith. With a view to the further development of
a common and unanimous theology of religions it would seem necessary for
Christian to pay primary attention to the christology they used to start from,
and to try and find unanimity here.
The history of the Protestant theology of religions between Edinburgh
and Tambaram teaches them that with regard to this matter the ecumenical
striving for one united view of the dialogue with men of other faiths is still
facing an outstanding account.
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— Inheemse, 114
— Japanse, 92, 94, 270, 347, 363, 366
— Oosterse, 278
— Westerse, x, 353, 365
christologie, 93, 297, 364, 369-371
chnstocentnsch, xn
Commission from Home, 110
Committee of the International Missionary
Council, 115, 117, 273, 274
compromis, 14, 19, 25, 68, 139, 206, 236,
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— Indiase, 79, 134, 260, 294, 364
Erhaltungsgnade, 195,198,264
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— Japanse, 250, 251, 252, 270
—• oosterse(oriental), 169, 345
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— pantheïstische, 229
godsdienstigheid,
— menselijke, 52, 55, 77, 179, 255, 256,
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277
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Hangchow, (1938), 274, 275
hebreeuws-chnstelijk, 317, 361, 369
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Hernnhut (1932), 273, 285
Hervormden, 336
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4, 16, 17, 28, 33, 48, 63, 64, 69-77, 80,
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—
—
—
—
—
—
—
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212, 220, 225, 234, 238, 244, 248, 260,
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Institute of Social and Religious Research,
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— studiegroep, 131
— zendingsgenootschappen, 1
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355
kritiek,
— Angelsaksische, 341,342
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— Indiase, 325
— Westerse, 165
karakter,
— antropocentrisch, 208
— demonisch, 328, 358
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Stellingen

ι
De protestantse theologie der godsdiensten is in de periode tussen 1910 en
1938 steeds duidelijker geconfronteerd met de onontkoombare opgave ant
woord te geven op de vraag naar de eigen identiteit van het christelijk geloof,
als voorwaarde om te komen tot een eensgezinde visie op de niet-christelijke
godsdiensten.
Π
De dialectische theologie is in de periode 1910-1938 voor het streven van de
protestantse theologie der godsdiensten naar een eensgezinde visie op de
niet-christelijke godsdiensten van beslissende betekenis geweest door de radi
kale wijze waarop zij deze theologie ertoe heeft gebracht bij haar bezinning
primair aandacht te schenken aan het verstaan van het Woord van God in
de Bijbel.
Ш
Het Bijbels realisme van H. Kraemer en zijn dialectische theologie der gods
diensten zijn te weinig werkelijk Bijbels en dialectisch geweest om de ver
schillende stromingen in de protestantse theologie der godsdiensten op de
zendingsconferentie te Tambaram dichter bij elkaar te brengen.
IV
De theologie der godsdiensten van K. Barth en van „Re-thinking Missions"
heeft tussen Edinburgh en Tambaram (1910-1938) slechts weinig bijval
gevonden in de protestantse theologie der godsdiensten.
V
Onder de Aziatische christenen zijn het vooral christenen in India geweest
die een originele bijdrage hebben geleverd aan de godsdiensttheologische
discussies tussen Edinburgh en Tambaram.

VI
Continentale theologen hebben Indiase christenen tussen 1910 en 1938 ten
onrechte verweten met hun theologie der godsdiensten in syncretisme te zijn
vervallen.
VII
Om tot een eensgezind antwoord te komen op de vragen, waarvoor de christenen zich in hun gemeenschappelijke theologische reflectie op de niet-christelijke geloofsovertuigingen nog steeds geplaatst weten, is het dringend noodzakelijk primair aandacht te schenken aan een gemeenschappelijk verstaan
van Jezus van Nazareth.
VIII
De brieven van zendelingen, die in voorbereiding op Edinburgh 1910 aan
commissie IV zijn toegezonden, zijn historisch van zó groot belang en zó
uniek, dat ze niet in een bibliotheek maar in een archief moeten worden bewaard (zie voetnoot 20 van hoofdstuk I).
DC
Het is ook voor de theologische opleidingen in de jonge Kerken van wezenlijk belang missiologie tot een vast onderdeel van hun studieprogramma te
maken.
X

De missiologische opleidingen in Nederland dienen meer dan tot nu toe het
geval is geweest studie te maken van wat „mission in six continents" inhoudt aan missionaire opdrachten, die de Kerken in ons eigen land hebben
te verwerkelijken.
XI
Het streven in pastorale werkgroepen missiologen op te nemen verdient in
de Nederlandse kerkprovincie sterk te worden gestimuleerd.
XII
Degenen die in Nederland in het pastoraat werkzaam zijn moeten beter
worden geholpen er zich van bewust te worden, dat de gemeenschap van
christenen in dienst waarvan zij staan ook in de eigen omgeving een missionaire opdracht heeft te realiseren.

хш
De ontwikkelingen in de hedendaagse missiologie stellen de verschillende
vakgroepen van een theologische faculteit voor de dwingende opgave hun
houding ten opzichte van hetgeen er in de voorheen zogeheten „missie- en
zendingsgebieden" op hun terrein van wetenschap wordt gedacht en gedaan
grondig te herzien.
XIV
Het is wenselijk dat de Nederlandse publiciteitsmedia in hun spreken over
de missie van de Kerken ervan uitgaan dat er een nieuw missionair tijd
perk is aangebroken, om zo onnodige verwarringen en dilemma's te voor
komen.
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Nijmegen, 1974.

