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F. de Lange inaugureert aan THU in Kampen 

Grens tussen kerk en 
wereld nu in gelovige 

Van on:e kerkredactie 

KAMPEN _ Het vak evangelistiek hou~.t zich nog ste_eds op aan de gren: 
zen \'lln geloof en ongeloof. Die grenzen blijken echt~r met meer tusse11 kerk 
en >1ereld te lopen, maar moet dwa~ door ~e gel<Mge ~!f getrokken ~•or
den. Dat stelde prof. dr. F. de Lange gisteren m Kampen tydens de aa~,aa~
ding van zijn hoogleraarschap f\ruigelistiek aan de Theologische Unn:ers1-
teit van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Prof. De Lange 1s de 
oprolger wn (de inmiddels Ol'erleden) OkkeJager. 

Prof. De Lange stelde dat de ujd tithetische wijze- "gevloerd" Ie wor
van evangelistiek als e\'angcltsatie- den. aldus De Lange. Had Kuyper nog 
techniek voorbij i~. ..Niel meer het een open vizier voor de cultuur, na 
communicatieproces :,tam Ier discus- Kuyper v.-erden evangelisatie en cvan
'IÎ!!, maar de inhoud van de Ic commu- gelistiek in hoge male bcpa~ld "door 

Wleren boodschap en de idcn tii,·i1 van de ongeschok1e zekerheid bmncn de 
lt10nder zèlf' eigen groep"". 

•4e lijn \'an de gerefomieerde In 19-15 werd \'OOr hel eers< een 

Kerkelijk Leven 

\ 1 

e~·ek "ilde De Lange va,,- hoogleraar evangelistiek benoemd, 
hou 1111 de gereformeerde visie op maar hei vak betekende vooral een 
evan · de ,,erknndiging van het <echniek. namelijk hoe aanSJaande 
Evaoge ~~ hen die daan,m ,.,,. predikanten moesten evangeliseren. 
vreemd ~-"\ \laar men moei het aan- In de jaren zestig. 1oen de Gerefor
durven om -._ nchzèlf Ie zien als meerde Kerken hun '"stille re\'Olutie" 
'\t!rVreemd "" ,i '"\"Teemd aan"" hei meemaakten en in een geloofscrisis <e• 
Evangelie. rectukw:unen. werd niet de overdracht 

d · ·.. hoogleraarschap em11gelis1iek • KAMPEN _ Prof dr. F. de Lange aanvaard e grsleren ,IJn , . 
1 

d 
Kampen gevestigde Theologische Universiteit ,,,111 de Gereformeerde Kerken "' Neder an · 

Tegeoo,u de """'licen aangehao- """ het Evangelie het probleem. maar 
gen kloof rus.en o"'- de ander (die he! ,-crstaan (de hermeneutiek) van hel 
we ,-oJgens De lang&~ nm een, Evangelie . • .De kloeke geloofs!aal van 
zagen) moeten we OOSlll( tls een an- ""leer is merug gelovige op de lippen 
der zien, aldus De Lang°',_ oratie beston,en. TOi meer dan een stamelen 
de titel "Onszelf als een aità-. fa,m- en stOlteren kom, het vaak niet"", zo 
gelistiek: van techniek naar ~eu- sche!Ste De Lange deze crisis. 
tiek" droeg. 

Gevloerd 
In de gerefonncerde traditie tijdeai, 

en na Kuyper nam de ander. daJ "il 
zeggen de ongelovige, ""' de lheolo
gie binnen, maar alleen om er~ an-

Geen eige11dom 
De oicu"" hoogleraar pleiue in het 

tweede deel van zijn beloog, de her
"1Cneutiek, \OOr een ,,heilzame onte1-
• · g" van wat ten onrechte als beril 

beschouwd. We moeten onszelf 
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op he, spel zenen. zo zeue hij uil~en, 
en zij aan zij me< de ongelovigen 
s1aan . .,De interpre1a1ic van het chris• 
lelijke is geen eigendom van de gelo
vigen of van de kerk alleen, maar be
hoon 1oe aan heel de cuhuur·. zo 
meende hij. ,.Ook de identi1e11 ~nn een / 
kerkelijk theoloog is confl1cwcu,. 
open en voorloJ)ig. Hoe gelovig " cc_n 1 
theoloog e1genhJk en "'"' geloof! hJJ 
of zij precies? Wc krijgen nno11 een 
laatste woord. Hel wbJeCI van de ~po
logeriek speel< _'"?,<lrldurend me< Z<ch
zelf vers1oppenJe . 

Dr. De Lange (1955/ wa, va_n 198,5 
tot 1990 prcdikan< van de E~l,se Re
formée Néerlandaiçe in PanJ"-. 

Pro{dr. F. de Lange over evangelistiek: 

'Gelovige vervreemd van Evangelie' 
(van onze red. kerkeli,jk leven) 

KAMPEN • De traditionele, 
gereformeerde visie op evange
lisatie moet blijven bestaan. 
Volgens deze visie is evangeli
satie: verkondiging van het 
Evangelie aan hen die ervan 
vervreemd zijn. !laar "wij 
moeten het nu echter ook aan
durven om onszeU als 'ver• 
vreemd' van het Evangelie te 
leren zien". Dit zei dr. F. de 
Lange gisteren, in een rede bij 
zijn aanvaarding van het ambt 
als hoogleraar evaogelistiek 
aan de (syo.geref.) Theologi
sche Universiteit in Kampen. 

De Lange pleitte voor deze 
visie op evangelisatie ondanks 
,,de 'stille revolutie' _die de ,;e
reformeerde wereld smds de Ja
ren zestig doormaakte, waar
door het gereformeerde de~l 
van Nederland niet langer m 
een isolement verkeerde, maar 
zich aanpaste aan ee~. cultu~r 
waarin de verwereldh1kmg ID 
hoog tempo doorzet te". 

met de plaats die de evangelisa
tie in de geschiedenis van de 
Gereformeerde Kerken (syn .) 
innam. Ev.angelistiek was 
daarom aanvankelijk 'evange
lisatiekunde', met als doel een 
techniek overbrengen die do
minees leert hoe zij moeten 
evangeliseren. Het werd sterk 
gekleurd door de eigen geloofs
zekerheid. De positieve in
schatting van de eigen groep 
kwam overeen met een nega
tief beeld van anderen, de niet, 
en andersgelovigen. 

Inmiddels wordt er binnen de 
(syn.) Gerei. Kerken openlijk 
gesproken van een 'geloofscri
sis'. Het vak wordt nog geen 
halve eeuw nadat de eerste 
leerstoel evangelistiek werd 
opgericht, meer opgevat als 
'hermeneutiek' (leer van de 
tekstuitleg). Niet de over
drachtstechniek van het Evan
gelie was nog langer het pro
bleem, maar het verstaan, de 
hermeneutiek van het Evange
lie zelf. Dat betekent vandaag 
voor de evangelistiek dat gelo
vigen zich nu ook zelf als ver
vreemd van het Evangelie moe-
ten ]eren zien. . 

Het verlies van tradllionel_E; 

Het vak evangelistiek heeft 
volgens De Lange nooit hoge 
prioriteit genoten aan de gere
formeerde instellingen van ho
ger theologisch onderwijs. Niet 
voor niets werd pas in 1945 een 
hoogleraar evangelistiek be
noemd. De inhoud van het vak 
was steeds nauw verbonden 

eÏoofszekerheden kan ~aa~b1J 
g heilzame onte1genmg 
als een vd van wat ten 

wo::~eb!t~~g~~it' wer_d opg~: i~t. De gelovige staat ZIJ aan ZIJ -

met de niet,gelovige tegenover 
het Evangelie, en kan zich niet 
meer als eigenaar ervan gedra, 
gen." 

Het christelijk geloof ziet De 
Lange als "een open en inten
sief gesprek tussen de mens en 
de bijbelse boodschap, waarbij 
de mens - niel,gelovige èn ge
lovige - zichzelf op het spel 
moet durven zetten". De Lan
ge: Wie dat risico aandurft , 
stelt zich open voor het ge, 
schenk van een nieuw, heil
zaam verstaan van zichzelf en 
de wereld. De niet- of andersge
lovige is van dit gesprek geen 
object meer, maar deelnemer. 
Evangelistiek wordt op deze 
wijze verslaan als hermeneu
tiek van het Evangelie, in ge
sprek met de hedendaagse wes
terse cultuur. 

Dr. F. de Lange (38) was tot 
1985 wetenschappelijk assis, 
tent voor de vakken ethiek en 
evangelistiek. Hij promo, 
veerde in 1985 Ie Kampen tot 
doctor in de theologie op rie 
'Burgerlijkheid bij Dielri1h 
Bonhoeffer'. Tot 1 seplelllC!>r 
1990 was hij predikant •·an de 
Eglise Réformée Néerlaiidai 
Ie Parijs. Sindsdien is hii I' se 
bonden aan de FaCUJlej/ er. 
Godgeleerdheid vao de 

11
._der 

universiteit te Grolliii lJks. 
universitair d<>eeJJt bïa gen als 
g~oep Systematische 1 e Val(. 
g,e. 2'beo1o. 


