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SAMENVATTING 
 
 
 
Dit proefschrift beargumenteert dat de theologie van José Miguez Bonino een 
zendingstheologie is die gedreven wordt door de praktijk. Zij is, zoals elke 
theologie, contextueel, dat wil zeggen geschreven vanuit het perspectief van de 
context, en is diep beïnvloed door haar context. Het gaat echter verder dan 
contextualiteit om een gecontextualiseerde theologie te worden; een theologie die 
gedreven wordt door de context. Miguez Bonino heeft niet als doel om een 
systematische theologie te schrijven, die alle gebieden van de theologie behandelt, 
maar denkt meer over en becommentarieert de context vanuit een geloofsperspectief. 
Zijn primaire doelen zijn niet de logische progressie en ontwikkeling, maar meer een 
samenhangend perspectief, een manier van kijken naar de wereld. Zijn geschriften 
zijn vervat is essays, lezingen voor conferenties en hoofdstukken in boeken of 
artikelen geschreven voor of gepubliceerd in theologische tijdschriften. 
 
Miguez Bonino werd geboren in eenvoudige omstandigheden, maar nadat hij een 
goede middelbare school opleiding had gekregen, kon hij studeren voor Methodisten 
predikant. Hij heeft gediend als predikant van een locale kerk en als jeugdwerker 
voordat hij aan zijn academische carrière begon. Hij doceerde theologie en ethiek 
aan verschillende instituten in Argentinië en wereldwijd. Tot 2003 heeft hij ook 
uitgebreid geschreven, totdat hij beperkt werd door een beroerte. Dit proefschrift 
beschrijft en analyseert zijn theologische methodologie, zijn eschatologie, zijn 
ecclesiologie en zijn begrip van de Drie-eenheid. 
 
Miguez Bonino's theologische methodologie begint met de zendingspraktijk en richt 
zich op meer effectieve zendingspraktijk. Gehoorzame betrokkenheid bij zending 
leidt tot een sociologische analyse van zowel de context van zending als de plaats 
van de kerk in die context. De onderwerpen opgeroepen door zijn analyse, worden 
opgepakt in een bijbelse en theologische reflectie. Dit leidt tot een nieuw en levend 
herlezen van het evangelie in het licht van de nieuwe context. Tenslotte, de bijbelse 
en theologische reflectie suggereert nieuwe en meer effectieve wegen voor 
zendingsgehoorzaamheid. 
 
Miguez Bonino definieert het koninkrijk van God als 'de souvereine actie van God 
over de wereld (natuurlijk en historisch in zijn eenheid en totaliteit), voornamelijk en 
representatief beoefend en waarvan getuigd is in Israel, volmaakt in Jezus Christus 
en beloofd in zijn volle manifestatie in de wederkomst van Jezus Christus'. Hij 
verklaart dat de rol van Christelijke theologie is om te ontdekken hoe we 'de actieve 
en dynamische aanwezigheid van God's koninkrijk in onze geschiedenis kunnen 
begrijpen, zodat we hieraan onze getuigenis en onze activiteit kunnen aanpassen, 
juist op dit moment, voornamelijk in Latijns Amerika, wanneer we ons geloof 
moeten belijden en de Heere dienen.' Hij benadrukt dat het koninkrijk van God 
God's actie in de geschiedenis is en hoe menselijke actie zich verhoudt tot 
goddelijke actie. 
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In Miguez Bonino's ecclesiologie is de kerk de gemeenschap die samengekomen is 
rond Jezus Christus. Echter, Jezus Christus is degene die zichzelf identificeert met 
de armen. Daarom vormen de armen de centrale plaats in de kerk. Jezus Christus 
begint God's scheppingsproject opnieuw en lijft de mensheid in in dat project door 
het geloof. Christus als de waarachtige mens. De nieuwe mensheid in Christus – de 
kerk – wordt daarom de vertegenwoordiger van de universele nieuwe mensheid 
wanneer zij getuigt 'van God's reddende activiteit in Jezus Christus. Dat betekent: 
wanneer zij duidelijk maakt dat God de volmacht en het gebod aan en de bevrijding 
van de mensheid om menselijk te zijn heeft vernieuwd, voor de mensheid om haar 
eigen geschiedenis en cultuur te creëren, de wereld lief te hebben en te veranderen, 
de heerlijke vrijheid van de kinderen van God op te eisen en te beoefenen.'  
 
Miguez Bonino's begrip van de Drie-eenheid in verhouding tot zending heeft zijn 
context in het theologische reductionisme van veel Latijns Amerikaans 
Protestantisme. Hij gelooft dat de Drie-eenheid als een hermeneutische maatstaf de 
Latijns Amerikaanse theologie in staat zal stellen om deze reductionismes te boven 
te komen. Door in de actie van de Drie-eenheid zowel schepping als verbond te 
omvatten, wordt het begrip redding verbreedt. Hij ziet 'zending' ook als het materiële 
principe van de Latijns Amerikaanse eenheid. Het hele Latijns Amerikaanse 
Protestantisme heeft zijn wortels in 'zending'. Zending, gedefinieerd in een 
christologisch en trinitarisch perspectief, geeft het Latijns Amerikaans 
Protestantisme de mogelijkheid om verder te gaan dan de traditionele indelingen. 
Deze inzichten van Miguez Bonino worden toegepast in verschillende 
missiologische tradities. 
 
Tenslotte beschouwt deze studie de uitdaging van Miguez Bonino's 
zendingstheologie in de context van de wereldwijde kerk-in-zending en in de Latijns 
Amerikaanse zendingsbeweging. 
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