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En busca de una misiología integral: 

Las relaciones entre proyectos de desarrollo iberoamericanos no proselitistas en 
tierras musulmanas y las iglesias pioneras vinculadas a ellos 

door Christian Giordano Q. 

 
Samenvatting  

In dit proefschrift wordt gezocht naar een integrale en Latijns-Amerikaanse 
missiologie met betrekking tot de christelijke zending in Moslimlanden. Daartoe worden 
de betrekkingen onderzocht tussen niet-proselitistische ontwikkelingsprojecten, 
uitgevoerd door Latijns-Amerikaanse evangelische (‘evangelical’) zendelingen in landen 
met een moslim-meerderheid en de kerken die hiervan het resultaat zijn. Tegenover het 
proselitistische model, dat in de meeste gevallen van de Latijns-Amerikaanse zending 
gebruikt wordt en waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende projecten als kapstok 
voor evangelisatie en als dekmantel voor het verkrijgen van visa, richt dit onderzoek zich 
op die organisaties en zendelingen die gekozen hebben voor (1) het missiologische model 
van de holistische zending (Misión Integral) en (2) het geven van prioriteit aan de 
nationale cultuur en gewoonten, 3) zonder daarmee een respectvolle en transparante 
manier van evangeliseren op te geven. De auteur heeft 12 projecten en 10 kerken 
onderzocht, zowel als de praktijk van 24 zendelingen, deskundigen en predikanten in 
Noord-Afrika, Senegal en Oezbekistan.  

Op basis van de analyse van de relatie tussen projecten en kerken identificeert de auteur 
zes hoofdgebieden in de moslim-wereld, evenals vijf modellen van aanpak die bepalend 
zijn zowel voor het soort (ontwikkelings)project als het type kerk dat hiervan het resultaat 
is. Dieper wordt ingegaan op de verschillende percepties van proselitisme en 
evangelisatie, evenals op de verschillende ideologieën en theologieën die ten grondslag 
liggen aan de praktijk van het ontwikkelingshandelen (desarrollo). Onder de vele directe 
en indirecte relaties, dichtbij en ver weg, toont het onderzoek het belang aan van de relatie 
met de directe samenleving zowel van het (ontwikkelings)project als van de kerk.  

In zijn conclusies stelt de auteur een wijziging van benadering voor zowel met betrekking 
tot het concept ontwikkeling (desarrollo) als met betrekking tot het vestigen van kerken 
in de Islamitische context. De auteur stelt een ‘ontwikkelingstheologie-Salaam’ (teología 
de desarrollo-Saalam) voor bestaande uit tien aspecten en waarvan de bedoeling is de 
projecten los te koppelen van de westerse ideologie en de idee van vooruitgang, waarbij, 
tegenover deze beide zaken, een benadering en terminologie vanuit geloofsperspectief 
worden omarmd, godvrezend, relationeel en gericht op integraal welzijn (Salaam).  

Het onderzoek toont aan dat een deel van die verandering als fundament een eigen 
kerkelijke identiteit moet hebben die van binnenuit komt, respectabel, geloofwaardig, 
nuttig voor de samenleving en die de Salaam bevordert.  



Evenzeer verandert de missionaire identiteit om een geïntegreerde te worden, 
gehoorzamend aan één roeping, transparant en ondersteund door een echte baan of beroep. 
Die identiteit manifesteert zich als die van ´gasten´, ambassadeurs van Isa al-Masih 
(Jezus de Messias) en mensen die een Salaam ontwikkelingspraktijk (desarrollo-Salaam) 
bevorderen, een praktijk die zuiver godsdienstig en eervol is, precies het 
tegenovergestelde van het proselitistische dekmantel model.  

Dit proefschrift levert een bijdrage aan een respectvolle en open toenadering tussen 
aanhangers van de Islam en het christendom, in tijden gekenmerkt door wederzijds 
wantrouwen en de "botsing der beschavingen". 
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