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Walter Rauschenbusch op 55-jarige leeftijd 
 
 
 
 
 
De illustratie op de kaft toont de steen die voorheen de gevel sierde van het huis aan de Herengracht 341 te 
Amsterdam.  Na de verbouwing van het pand heeft men deze gevelsteen een plaats gegeven in de hal van 
wat nu een hotel is. Hij verbeeldt de terugkeer uit het beloofde land van twee van de twaalf ‘verspieders’ 
die volgens het bijbelverhaal uit Numeri 13 door Mozes waren uitgezonden naar Kanaän om het land te 
verkennen. Als bewijs dat Kanaän een goed land is kwamen zij terug met een enorme druiventros, met 
granaatappels en vijgen, meldend:  het is een land ‘vloeiend van melk en honing’.  
De aanwezigheid van vervaarlijke reuzen heeft hen niet al te zeer verschrikt, de macht der machtelozen 
mag worden beproefd. De droom dat God zijn volk thuisbrengt uit de ballingschap zal geen droom 
blijven. Wellicht beter dan het exodusparadigma kan dit verhaal aangeven dat de boodschap van het 
Godsrijk de aandacht richt op de toekomst:  er is hoop. 
 
De foto, gemaakt door Frits Terpoorten, werd eerder gepubliceerd op het oktoberblad van de Missie- en 
Zendingskalender 1998 en gekopieerd met schriftelijke toestemming van de uitgevers van de M & Z-
kalender te Doorn. 
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“What will be the organizing principles of our public theology in the 21st century?    
Few better options then the legacy of the social gospel: the Kingdom of God,  
stand in the wings of history”. 
Max L. Stackhouse in The Christian Century,  january 25, 1989. 
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V O O R W O O R D 

De directe aanleiding tot het schrijven van dit boek is de lang gevoelde behoefte om een nadere 
uitwerking te geven aan mijn doctoraalscriptie over het social gospel, geschreven in 1968, aan 
het eind van een driejarige cursus ‘Oriëntatie industriële verhoudingen voor predikanten in 
industrie-gebieden’. Deze cursus werd op initiatief van de econoom dr. J.C.C. Rupp, in de jaren 
zestig te Utrecht gegeven met medewerking van de theologische faculteit van de rijksuniversiteit 
aldaar, met name van prof. dr. J. de Graaf en prof. dr. H.M. de Lange. Bij de bespreking van 
sociaal-ethische onderwerpen die bij de Wereldraad van kerken op de agenda stonden, trof mij 
de regelmatig terug-kerende verwijzing naar het Amerikaanse social gospel en zijn 
woordvoerder Walter Rauschen-busch én naar het verwante Europese religieus-socialisme, door 
L. Ragaz en anderen geformuleerd.  
 In mijn scriptie beschreef ik het social gospel als de liberaal-progressieve uitloper van het 
typisch Amerikaanse protestantse ‘sociale christendom’, waarin het aanvatten van 
maatschappelijke vraagstukken werd gezien als bezig zijn met de maatschappelijke 
verwerkelijking van het Godsrijk. Aan dit social gospel bleek Rauschenbusch een originele 
theologische onderbouwing te hebben gegeven, maar zijn ideeën werden in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog in Amerika vrijwel vergeten, terwijl het social gospel in theologisch 
West-Europa weinig bijval ontmoette.  
 
Aangemoedigd door de maatschappijkritische opstelling van de Wereldraad van Kerken en uit-
gedaagd door de fundamentele kritiek van Visser ‘t Hooft op het social gospel, zette ik mij tot 
het schrijven van dit proefschrift. De materie bleek veel omvattender te zijn dan eerder door mij 
werd vermoed en meegesleept door het enthousiasme dat elke nieuwe ontdekking veroorzaakte, 
was de verleiding groot om toe te geven aan de neiging om alles wat zich aandiende een plaats te 
geven. Deskundige begeleiding van mijn promotores Hof en Witvliet heeft zeer geholpen bij het 
bereiken van een enigszins verantwoorde en evenwichtige compositie. Hun kritische vragen en 
commen-taren, gericht op verheldering, nuancering en verdieping, heb ik zeer gewaardeerd en 
naar ver-mogen verdisconteerd. Hun geduld en de bereidheid om jarenlang mee te denken én 
hun kennis van zaken om vooruit te denken, waren bovendien een sterke stimulans om door te 
blijven gaan.  
 Hulp en steun heb ik eveneens ondervonden van bevriende theologen als dr. Th.C. 
Frederikse te Ermelo en prof. dr. G.H. ter Schegget, die mij vanuit hun theologische kennis en 
wijsheid tal van waardevolle adviezen gaven, en van prof. dr. J. Verkuyl die beschikte over 
boeken en geschriften over Rauschenbusch die in Nederland verder niet voorhanden bleken en 
die hij mij wilde uitlenen. Hen gedenk ik met eerbied en dankbaarheid. 
 Daarnaast wil ik hier mijn erkentelijkheid uitspreken voor de medewerking van het Neder-
landse bibliotheekwezen, met name voor die van de openbare bibliotheek te Ermelo, die alles 
heeft gedaan om mij via de landelijke organisatie veel van de benodigde boekwerken te 
verschaffen. 
 
Naast de inhoudelijke vroeg de technische verwerking van de stof de nodige aandacht, maar ook 
hier stonden allerlei hulptroepen en raadgevers gereed: allereerst mijn beide zonen Jaap en Dirk. 
Vooral Dirk heeft regelmatig advies gegeven en nog in de laatste periode van zijn ziekte zeer 
veel bijgedragen aan de vormgeving van het definitieve concept, met name wat betreft het noten-
apparaat en de standaardisering van de ‘koppen’ van hoofdstukken, paragrafen etc., waardoor het 
geheel overzichtelijk werd. Dit proefschrift blijft voorgoed met herinneringen aan hem 
verbonden. Veel dank ben ik verschuldigd aan de heer J.J.M. Radt te Ermelo die op velerlei 
wijze te hulp is geschoten en die, na tal van tussenontwerpen, tenslotte het definitieve concept 
heeft gereed maakt. Tot tweemaal toe heeft drs. Jane M. de Vries-Kottke te Vught als 
vriendendienst een vertaling van de Samenvatting in het Engels verzorgd. Voor wat betreft de 
vertaling ervan in het Duits heeft in eerste instantie Gisela van Duyl-Ehrlich te Vught mij 
dezelfde dienst bewezen, waarna drs. Irina M. Ose te Amsterdam  het werk op een voortreffelijke 
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manier voltooide. Alle drie zeer veel dank. Tenslotte heeft een laatste kritische lezing door 
dr. E. van den Berg te Zwolle veel bijgedragen aan een taalkundig verantwoorde tekst, waarvoor 
mijn oprechte dank.   
 Morele steun en kritische begeleiding heb ik daarnaast van zeer velen ondervonden: van 
vrouw en kinderen, van collega’s en medestudenten in de M.M. Thomas-werkgroep, van 
medebestuurders van Stichting Hemag en van leden van de Ermelose Zendingskerk. Aan die 
allen heel hartelijk dank. 
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I N L E I D I N G  

De Bazelse theoloog Ernst Staehelin1  noemde in een academische voordracht in 1925 de 
Univer-sal Christian Conference on Life and Work (Stockholm,1925)2 een mogelijk keerpunt in 
de kerk-geschiedenis, omdat het Rijk Gods eindelijk weer centraal gesteld was in de kerken. 
Toch besloten de leiders van de Life and Work-beweging kort daarop dit onderwerp juist buíten 
de besprekingen  te houden, gelet op de diepgaande meningsverschillen omtrent de betekenis van 
het Godsrijk. Staehelin had de overbrugbaarheid van de tegenstellingen tussen met name de 
Amerikaanse en de Duitse woordvoerders ten aanzien van dit thema duidelijk overschat. Het 
verschil in visie op het Koninkrijk Gods concentreerde zich rond déze vragen: betekent het 
eschatologische Godsrijk een totale inbreuk óp,  en daarmee het einde ván de geschiedenis, óf 
kan men het Godsrijk bínnen de wereldgeschiedenis verwachten?  En indien de laatste opvatting 
juist is, is het Rijk Gods dan een maatschappelijke, een ecclesiologische of een innerlijke zaak? 
 Vanaf de vroegste oecumenische contacten wezen de Amerikaanse vertegenwoordigers van 
het ‘social christianity’ op de mogelijkheid van een maatschappelijke realisatie van het Godsrijk. 
Veel continentaal-Europese theologen en kerkleiders, vooral Duitse, wezen de pretenties van het 
Amerikaanse sociale christendom als een bedenkelijke secularisering van het Koninkrijk Gods 
af. De term ‘social gospel’ riep bij hen vooral negatieve reacties op. Men associeerde het social 
gospel met een evolutionistisch getint optimisme, met moralisme, ook in de politiek, terwijl men 
het verdacht van geloof in de immanentie van een sociaal geïncarneerde God. 
 In een volgende fase konden tegenstanders van het social gospel zich beroepen op de theo-
logische analyse en de principiële afwijzing door W.A Visser ‘t Hooft in zijn proefschrift The 
background of the social gospel in America.3 Alvorens tot zijn negatieve oordeel te komen had 
hij overigens wél gesteld: “That America produced a line of theologians who pursued definitely 
original lines and who arrived at independent solutions of great theological problems, had never 
dawned on the European leaders of religious thought”.4 De jonge Visser ‘t Hooft wilde daarmee 
allereerst aangeven dat het Amerikaanse christendom, met zijn sterk sociale gerichtheid en met 
het social gospel als actuele vorm,  geen kopie is van Europese stromingen, maar stamt uit de 
eigen Amerikaanse kerkgeschiedenis en berust op origineel Amerikaans theologisch denken.5 
Typerend daarvoor achtte hij het 17e eeuwse puritanisme, dat een eigen interpretatie is van het 
calvinisme, én het revivalisme, voortgekomen uit de 18e en 19e eeuwse revivalbewegingen, 
waarin de emotionele en individuele aspecten van de godsdienst beklemtoond worden tegenover 
                                                 
1 E. Staehelin, Die Verkündigung des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi, 7  Bnde, Basel, 1951-
1965, 
  7e Band, p. 563, pp. 567-568. 
2 In 1925 werd in Stockholm een interkerkelijke Universal Christian Conference on Life and Work 
gehouden    om te beraadslagen over de bijdrage die christenen zouden kunnen geven aan de oplossing 
van sociale en        politieke vraagstukken, waaronder het vraagstuk van oorlog en vrede. Over Life and 
Work zie II.2.2. 
3 W.A.Visser ‘t Hooft, The background of the social gospel in America, Haarlem, 1928. 
4 a.w., Background, Introduction, p. 2. 
5 a.w., p. 5. 
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de dogmatische en ker-kelijke. Puritanisme en revivalisme hebben vervolgens in het methodisme 
een gezamenlijke bedding gevonden, zo concludeerde hij. Het methodisme, met zijn 
synergistische en perfectionistische trekken, zag Visser ‘t Hooft als de meest kenmerkende vorm 
van het protestantisme in het Amerika van die tijd. Hij sprak dan ook van ‘a Methodistic period 
of American religious life’.1 
 
 
 
Hoewel de bovengenoemde religieuze achtergronden een belangrijke rol speelden bij diverse 
aanhangers van het social gospel,2 komt Visser ‘t Hooft in 1928 toch tot de conclusie dat bovenal 
de Verlichting de ideeën van de social gospelbeweging heeft bepaald. En deze Verlichting, 
verbonden met de moderne wetenschap, noemt hij rationalistisch, individualistisch, optimistisch 
en evolutionistisch en daarmee antireligieus. Al eerder was het puriteinse calvinisme zijns 
inziens aan de Verlichting ten onder gegaan, omdat het zijn theocratische denkbeelden niet kon 
handhaven in een geseculariseerde en individualistische wereld. Maar ook het revivalisme, 
opgekomen als reactie op de rationalistische geest van de Verlichting, kon de invloed daarvan 
niet keren, zo maakt Visser ‘t Hooft duidelijk. Immers, met het terugbrengen van warmte en 
gevoel in het geloof door persoonlijke overtuiging en bekering voorop te stellen, zoals het 
revivalisme had geprobeerd, was de Verlichting niet te verslaan. Als diepste oorzaak van deze 
onmacht stelt Visser ‘t Hooft de overeenkomstige centrale positie van de mens in beide 
systemen: in het revivalisme is dat de bekeerde, dan wel de te bekeren mens, in de Verlichting is 
het de autonome mens.3  
 Europese onderzoekers vóór hem hebben het social gospel een calvinistische wortel 
toegedicht en op het Rijk Gods gewezen als theologisch kernbegrip, maar Visser ‘t Hooft 
bestrijdt dit. Zijns inziens houdt de Amerikaanse belangstelling voor de (sociale) ethiek niet 
zozeer verband met geloof in de opdracht tot kerstening van de wereld of met een theocratisch 
Godsrijk, als wel met de liberale theologie en de daarin door de Verlichting veroorzaakte 
versmalling van de religie tot moraal. Deze versmalling acht hij theologisch verwerpelijk, omdat 
daarmee het reformatorisch geloof in een soevereine, transcendente en heilige God, van wiens 
genade de schuldige en zondige mens volstrekt afhankelijk is, zijns inziens duidelijk is ontkracht; 
het geloof is zo verworden tot religieus humanisme en moralisme. 
 
De dissertatie van Visser ‘t Hooft heeft lange tijd de Europese visie op het social gospel 
bepaald.4 In Amerika werd het baanbrekende van zijn onderzoek wel erkend, maar tegelijk stelde 
men vast dat zijn visie in menig opzicht tekort schoot met name vanwege de onderschatting van 
de sociaal-economische factor in de Amerikaanse cultuur. Later heeft hij dat zelf ook erkend.5  
 Visser ‘t Hooft, gefascineerd door het Amerikaanse optimisme, heeft te weinig 
verdisconteerd dat de social gospel aanhangers een antwoord zochten op de Amerikaanse 
sociaal-economische crisis en haar gevolgen vanuit het besef van een veel dieper liggende, 
geestelijke crisis. Deze bracht hen tot de oproep Jezus radicaal te volgen op weg naar zijn Rijk, 
want alleen zo is redding van de maatschappij te verwachten. Shailer Mathews, een van de latere 

                                                 
1 a.w., pp. 130 e.v. 
2 J.T. Witvliet, ‘Sociaal-ethische zoektochten in de oecumene’, in L.A. Hoedemaker c.s., Oecumene als 
leer-          proces, Inleiding in de oecumenica, Utrecht, 1993, pp. 117-186, i.h.b. p. 125. 
3 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, pp. 133-134. 
4 W.A. Visser ‘t Hooft, Memoires. Een leven in de oecumene, Kampen, 1971, pp. 29-30. 
5 W.A. Visser ‘t Hooft, Memoires, p. 30. 
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woordvoerders van de social gospelbeweging, verwoordt dit methodisch-theologisch aldus: “It 
(the social gospel) is the application of the teaching of Jesus and the total message of Christian 
salvation to society, the economic life and social institutions such as the state, the family as well 
as to individuals”.1 
 Zulke definities maken enerzijds duidelijk waarop het social gospel zich in hoofdzaak ging 
richten en anderzijds waaraan het volgens Visser ‘t Hooft  – in zíjn weergave – schort: 
– het social gospel richt de aandacht primair op déze wereld en het stelt zich ten doel het Rijk 
Gods    op aarde te realiseren; 
– het spreekt de mens aan op zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het kwaad in de maat- 
   schappij, in plaats van allereerst op zijn persoonlijke zonden; 
 
– het stelt de sociale ethiek boven de dogmatiek, de gerechtigheid boven de verlossing, hoop en   
      liefde boven het geloof en Jezus’ leer boven zijn verzoenend leven en sterven.2 
 
Visser ‘t Hooft herkent in deze kenmerken van het social gospel een sterk door de Verlichting 
beïnvloede, liberale theologie. Daarin beschouwt men de mens als een autonoom persoon die, 
gelijkend op Jezus, zijn verheven herkomst bewijst en zijn goddelijke bestemming vervult door 
het goede te doen overwinnen. Deze theologie is verwerpelijk, omdat ze zijns inziens haar 
eigenlijke ‘well defined object: the supernatural world and the relation of man to it’ heeft 
ingeruild voor het nastreven van weliswaar hoge, maar seculiere waarden.3 Over het social 
gospel zegt hij: “The general current is: the substitution of social for metaphysical categories in 
theology”.4 
 Bij zijn beoordeling van het social gospel had Visser ‘t Hooft zich bewust de beperking 
opgelegd het slechts te bezien vanuit een theoretisch-theologisch gezichtspunt. Sociaal-
economische, psychologische en politieke aspecten meende hij buiten beschouwing te kunnen 
laten: “We limit ourselves consciously to the ideological background of the social gospel”.5 Het 
is echter de vraag of aan een beweging die zich juist beijvert om een nauwe relatie te leggen 
tussen de bijbelse uitgangspunten en de maatschappelijke krachten en die dogmatiek en ethiek 
nauw verbonden wil houden, zo recht kan worden gedaan. 
 Latere Amerikaanse onderzoekers hebben respect betoond voor de studie van Visser ‘t 
Hooft, die wordt beschouwd als pioniersarbeid op het terrein van hun kerkgeschiedenis. Daarop 
hadden de Amerikanen vóór 1928, blijkens het voorwoord van H.L.Lunger van de Amerikaanse 
heruitgave van 1962, zichzelf nauwelijks begeven. Datzelfde had Visser ‘t Hooft eveneens met 
verbazing geconstateerd.6 Maar toen dat veranderde, hebben Amerikaanse onderzoekers van het 
social gospel, anders dan Visser ‘t Hooft, juist veel aandacht aan de zogeheten niet-theologische 
factoren besteed, met name aan die welke in de 19e eeuw hun invloed deden gelden op mensen 
en hun meningen. 
 Daarnaast wordt in Amerika in toenemende mate aandacht geschonken aan de figuur en het 
denken van Walter Rauschenbusch, hetgeen onder meer blijkt uit de recente heruitgave van 
zijn belangrijkste werken. Overigens was hij door Reinhold Niebuhr al eerder genoemd ‘the 

                                                 
1 S. Mathews in A Dictionary of Religion and Ethics, New York, 1921, s.v. social gospel. 
2 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, pp. 39-43. 
3 a.w., p. 163. 
4 a.w., p. 163. 
5 a.w., p. 6. 
6 W.A. Visser ‘t Hooft, Memoires, p. 30. 
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most briljant and generally satisfying exponent of the social gospel movement’.1 Het ligt daarom 
voor de hand om in dit onderzoek naar betekenis en doorwerking van het social gospel, zoals 
Rauschen-busch dat zag, zijn persoon en werk uitvoerig te belichten. 
 
Daarmee is de richting zowel van de werkhypothese als van de doelstelling van dit onderzoek 
aan- gegeven. Rauschenbusch zal worden getekend tegen de achtergrond van het social 
christianity en de social gospelbeweging en hun woordvoerders uit het eind van de 19e en het 
begin  van de 20ste eeuw. Onderzocht zal worden wanneer en waarom men van social gospel is 
gaan spreken. Daarbij zal blijken in hoeverre de aanhangers van de social gospelbeweging 
onderling verschillende accenten hebben gelegd in hun theologische verantwoording.  Als 
bijkomend effect van het onderzoek kan tegelijk worden verhelderd, wat de door Visser 't Hooft 
genoemde ‘originele bijdrage van Amerikaanse zijde aan de theologie’ inhoudt. 
 
 

                                                 
1 R. Niebuhr, An Interpretation of Christian Ethics, New York, 1935, Preface.  In de editie-1956 zijn de     
      uitspraken van 1935 enigszins afgezwakt. Rauschenbusch heet nu ‘the most celebrated exponent’. 
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WERKHYPOTHESE, DOELSTELLING EN METHODE 

Werkhypothese 
 
Bij ons onderzoek veronderstellen we dat voor Rauschenbusch het Godsrijk een centrale rol  
heeft gespeeld bij zijn versie van het social gospel. Het Amerikaanse sociale christendom waaruit 
het was voortgekomen, had immers vanouds gesproken van het eschatologische maar immanent 
wordende Godsrijk. Tegenover de opkomende individualistische beklemtoning van de zedelijke 
persoon-lijkheid stelt Rauschenbusch dan opnieuw dat Rijk, dat hij zich in de wereld ziet 
verwerkelijken als doel en vrucht van Gods handelen in de geschiedenis, met de incarnatie als 
definitief begin. Zonder strijd met de machten van het kwaad zal het Godsrijk echter niet komen. 
Zicht op deze visie kan leiden tot herziening van bestaande opvattingen over het social gospel. 
 
Zoals bekend heeft Visser ‘t Hooft het social gospel theologisch onaanvaardbaar genoemd. Bij 
zijn beoordeling ervan is hij weliswaar uitvoerig ingegaan op de kerkhistorische verwantschap 
van het social gospel met puritanisme, revivalisme en methodisme, maar vervolgens heeft hij 
geconstateerd dat deze bewegingen tezamen zijn afgeweken van het, in zijn ogen normatieve, 
calvinisme waar wordt uitgegaan van Gods volstrekte transcendentie. Naar zijn mening moet het 
social gospel ‘ideologisch’ worden beschouwd als een uiting van de liberale theologie, die Gods 
transcendentie verwierp en zijn immanentie leerde. De liberale theologie noemt hij daarom 
afhankelijk van de anti-metafysische ideologie der Verlichting; deze ‘may be traced back to the 
philosophy of the Stoics’.1  
 De vraag is of hij door dit eenzijdige accent op Gods transcendentie recht kan doen aan de 
intenties van de social gospelbeweging. Stellig was de christologie van vele aanhangers sterk 
beïnvloed door het liberale Jezusbeeld en hun vooruitgangsgeloof kleurde de bijbelse 
eschatologie eenzijdig in. Terecht heeft Visser ‘t Hooft op het origineel-Amerikaanse van 
Rauschenbusch’ denken gewezen, maar diens correcties op dat denken heeft hij onvoldoende 
verdisconteerd. In elk geval relativeert Rauschenbusch’ herontdekking van het aanbrekende 
Godsrijk als de centrale bijbelse boodschap zijn door de liberale theologie gestempeld 
woordgebruik. Bovendien heeft hij nadrukkelijk afstand genomen van het evolutionistisch 
optimisme van zijn tijdgenoten. 
 Onze hypothese is dan ook dat de studie van Visser ‘t Hooft geen recht doet aan de 
eigenlijke betekenis van het werk van Rauschenbusch. 
 Datzelfde geldt voor Reinhold Niebuhr, die in zijn pleidooi voor realisme ten aanzien van de 
macht van de zonde en het kwaad naar onze mening eerder een geestverwant dan 
Rauschenbusch’ tegenstander moet worden geacht, ondanks hun sterk verschillende relatie tot 
het social gospel. Nieuwere studies houden meer rekening met andere dan liberale factoren in 
Rauschenbusch’ werk, maar zelf zijn wij op zoek naar de originele en creatieve synthese die hij 
lijkt te hebben gevonden tussen evangelicale, liberale en – naar wij vermoeden vooral – 
anabaptistische invloeden. 
  
Doelstelling 
 
Doelstelling van deze studie is een onderzoek te doen naar betekenis en doorwerking van het 
social gospel naar de visie van Rauschenbusch, gelet op zijn herontdekking van het Godsrijk als 
de kern van de bijbelse boodschap. Vanuit een bijbelstheologisch gedocumenteerde visie op dat 
                                                 
1 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, p. 171. 
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Rijk schreef hij een aantal boeken over geloof en maatschappij, die mede steunen op kennis van 
de toenmalige sociologie. Een tijdlang hebben deze boeken in Amerika gegolden als 
standaardwerken, hetgeen niet betekent dat er geen kritiek op was. 
De term ‘social gospel’ is niet van hem; pas in zijn latere werk maakt hij er gebruik van. Maar 
wél heeft hij zich met de social gospelbeweging geïdentificeerd en deze door zijn persoonlijke 
inzet versterkt en tegenover de kritiek verdedigd. Deze beweging is als zodanig verlopen, deels 
vanwege een terugval in verouderde denkpatronen, deels dankzij het feit dat veel van hetgeen 
haar voor ogen stond, in het vervolg van de 20ste eeuw in de oecumenische beweging is 
opgenomen. Maar de typerende thema’s in Rauschenbusch’ theologisch denken, het Godsrijk en 
zijn gerechtigheid, alsook zijn theologie van de bovenpersoonlijke machten, vragen om nadere 
aandacht en uitwerking, dit in de veronderstelling dat deze nog niet aan betekenis hebben 
ingeboet. 
 
Methode 
 
In Deel A stellen wij ons in hoofdstuk I primair ten doel de maatschappelijke en kerkhistorische 
omstandigheden waarin het social gospel ontstond en waaraan het zijn bijdrage gaf, na te gaan, 
dit als kader voor een vooral theologische plaatsbepaling van de figuur van Rauschenbusch. Ter 
introductie geven wij eerst een korte schets van zijn persoonlijke achtergronden en levensgang, 
met name bezien tegen de maatschappelijke en culturele situatie van zijn tijd. 
 
Het maatschappelijk bestel in Amerika, door velen beleefd als het land van onbegrensde moge-
lijkheden en onbeperkte vrijheid, was in de 19e eeuw prijsgegeven aan een ongebreideld 
kapitalisme, met alle kwalijke sociale gevolgen van dien. Daartegenover staat dat het culturele 
klimaat van de Amerikaanse samenleving bij de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw sterk 
gedomineerd werd door een protestants christendom dat zichzelf typeert als ‘social christianity’. 
Gericht op praktisch christendom en gedreven door een geest van daadwerkelijke naastenliefde 
streeft het hervorming van de maatschappij na. De crisis die de botsing van die twee bewegingen 
veroorzaakte, werd geacht oplosbaar te zijn in een gemeenschappelijk geloof in de realisatie van 
het Godsrijk op aarde. 
 Het sociale christendom vindt zijn oorsprong in de opwekkingsbewegingen der 18e en 19e 
eeuw onder leiding van mannen als Wesley, Edwards, Whitefield en Finney. Zij predikten een 
evangelie van bekering en wedergeboorte en verlangden en verkregen zichtbare resultaten, zodat 
zij het Rijk Gods nabij achtten. H.R. Niebuhr heeft gesteld dat de plaats van het Godsrijk in de 
Amerikaanse theologie steeds centraal heeft gestaan, met als uitwerking de aandacht voor het 
millennium als symbool van een situatie van relatieve vrede en gerechtigheid op aarde. 
 Bij de typering van de achtereenvolgende fasen ván en de diverse accenten ín het sociale 
christendom waaruit het social gospel zich rond de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw 
heeft ontwikkeld, volgen wij in grote lijnen het werk van C.H. Hopkins, aangevuld door de 
studies van H.F. May,  R.T. Handy, J.C.  Cort en R.C. White. Daarna halen wij  uit de veelheid 
van figuren die daarin een leidende rol gespeeld hebben er enkele naar voren, namelijk diegenen 
die, ook naar het oordeel van genoemde onderzoekers, als grondleggers van het social gospel 
moeten gelden en/of die daaraan een specifieke bijdrage hebben geleverd. 
 Nader onderzoek van zijn opeenvolgende geschriften moet duidelijk maken welke 
ontwikke-lingen zich in Rauschenbusch’ visie hebben voorgedaan en in hoeverre hij de grenzen 
van een, historisch bepaald, social gospel heeft verlegd. Verschillende van zijn tijdgenoten 
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alsook latere commentatoren1 zijn van mening dat Rauschenbusch’ laatste werk, A Theology for 
The Social Gospel,2 minder geïnspireerd zou zijn dan de vorige geschriften. 
Naar ons inzicht moet toch juist dat boek in theologisch opzicht als zijn voornaamste worden 
beschouwd. Hierin wordt immers een theologisch evenwicht gevonden tussen zijn hoopvolle, 
optimistische verwachting van de realisatie van het Godsrijk op aarde en zijn realistische visie op 
de geweldige invloed op het menselijk bestaan van de bovenpersoonlijke machten, waarin zich 
de macht van het Kwade sterk doet gelden.  
 In ons onderzoek van de ontwikkelingen in Rauschenbusch’ denken zullen wij zijn 
Europese ervaringen nadrukkelijk betrekken. Door de ontmoeting met leerlingen van Ritschl 
leerde hij namelijk diens visie op het Rijk Gods kennen, door Ludwig Keller kreeg hij een 
nieuwe kijk op de anabaptisten. Na zijn kennismaking met de Engelse christen-socialisten troffen 
hem de verwante denkbeelden van de Zwitserse theologen Kutter en Ragaz, leerlingen van 
Christoph Blumhardt. Zij hebben sterk bijgedragen aan de vormgeving van zijn religieussociale 
ideeën. Met name in Ragaz, die Rauschenbusch op verschillende congressen had leren kennen, 
zag en herkende hij een geest-verwant. Vooral Ragaz’ visie dat in zíjn dagen de ‘kairos’, hét 
moment, was aangebroken om het anabaptistische ideaal opnieuw aan de orde te stellen, sprak 
hem aan en inspireerde hem.  
De overeenkomsten en verschillen tussen het social gospel naar Rauschenbusch en het religieus-
socialisme volgens Ragaz worden ter verheldering breed uiteengezet in een Excurs. 
 
In hoofdstuk II worden eerst de ontwikkelingen van het social gospel in Amerika na en los van 
Rauschenbusch nagegaan door uitspraken van geestverwante tijdgenoten te onderzoeken. Op 
hún weergave van dit gedachtegoed blijkt dan een volgende generatie van sociaal geëngageerde 
theologen zoals de Niebuhrs en J.C. Bennett afwijzend te reageren. 
 Vervolgens geven we aandacht aan de oecumenische discussies over en rondom het 
Godsrijk in de bewegingen waaruit de Wereldraad van kerken is voortgekomen. De zeer 
verschillende interpretaties van de betekenis van het Godsrijk leverden bij de voorbereiding van 
Life and Work3 zoveel conflictstof op dat men het onderwerp buiten de discussies hield. Faith 
and Order4 concentreerde zich op de eenheid der kerk; pas later is er in de oecumenische 
discussie meer ruimte gekomen voor de maatschappelijke betekenis van het christelijk geloof. 
 Maar Rauschenbusch had meer te melden dan in de oecumenische compromissen overeind 
bleef. Zijn visie dat het Godsrijk de strijd aanbindt met de antimenselijke machten van ‘het Rijk 
van het Kwade’, impliceert een bepaalde eschatologie en leidt tot een Messiaanse christologie, 
dat wil zeggen: een visie op Jezus Christus die hem plaatst binnen de contouren van het 
Godsrijk. Voor Rauschenbusch is dan ook niet de kerk maar een sociaal en politiek ‘millennium’ 
de voorlopige vervulling van het Rijk Gods. 
 
Behalve van theologische zijde werden de denkbeelden van Rauschenbusch c.s. eveneens vanuit 
niet-theologische hoek sterk gekritiseerd. Dat betrof met name de maatschappijvisie van het 

                                                 
1 Zo P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, American Reformer, New York, 1988, pp. 187-189  en   
  G.J. Dorrien, Reconstructing the Common Good. Theology and the Social Order, New York , 1990, p. 
38. 
2 W. Rauschenbusch, A Theology for The Social Gospel, New York, 1917; Nashville, 1978. 
3 Zie verder II.2.2. 
4 Na jaren van voorbereiding kwamen in 1927 kerkleiders uit Oost en West bijeen in Lausanne om 
kwesties     van geloof en kerkorde te bespreken met het oog op de eenheid van de kerken. De hieruit 
voortgekomen          beweging wordt  aangeduid als ‘Faith and Order’. Zie verder II.2.3. 
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social gospel die volgens de critici verdacht veel geleek op utopisme. Utopisch-futuristische 
denkbeelden als die van Edward Bellamy (1850-1898) die in zijn Looking Backward een 
maatschappij had beschreven, gedacht in 2000, zonder geld, zonder winststreven of concurrentie, 
werden door conservatief Amerika nogal eens smalend ‘pipedream’-denkbeelden genoemd. 
Maar Rauschen-busch zag in het socialistisch utopisme terechte kritiek op een kapitalistische 
maatschappij die zich slechts laat voortdrijven door een asociaal winststreven, waardoor de mens 
wordt gereduceerd tot een economische factor. 
Van R.T. Ely1 had hij geleerd dat economische verhoudingen historisch zijn gegroeid en 
derhalve veranderbaar zijn: ‘within certain limits human society is plastic’.2 En aangezien de 
maatschappij voortdurend verandert, mag het eerder realiteitszin dan vaag idealisme heten om 
deze verande-ringen beleidsmatig te willen sturen en humaniseren, zo meende hij. Zijn drijfveer 
daarbij was de gerechtigheid van het Rijk Gods. 
 
In Deel B van dit onderzoek komt de theologische kritiek aan de orde die het social gospel 
onder-vond in Amerika (hoofdstuk III) en in Europa (hoofdstuk IV). In hoofdstuk V volgen de 
Conclusies. 
 De Amerikaanse kritiek op het social gospel kwam allereerst van orthodoxe evangelicalen, 
die het op grond van hun premillennianistische en fundamentalistische opvattingen afwezen. Na 
een gemeenschappelijke evangelicale voorgeschiedenis in het ‘sociale christendom’, waarin het 
streven naar heiliging niet alleen persoonlijk werd verstaan maar ook werd betrokken op de 
maatschappij, ging men op confessionele gronden uiteen. Het sociale christendom kwam onder 
leiding van de vrijzinnige richting, de orthodoxie werd fundamentalistisch, de standpunten 
verhardden zich, de wederzijdse beeldvorming van de andere partij liet geen vergelijk meer toe 
en een breuk was onvermijdelijk. Ook Rauschenbusch, die de social gospelbeweging met een 
theologie van het Koninkrijk Gods ondersteunde, kon de breuk niet helen, hoewel hij de 
evangelicale impulsen uit zijn opvoeding verdisconteerde in zijn theologie. Maar omdat hij 
formuleringen gebruikte die belast waren met de hypotheek van een 19e eeuws liberaal 
theologisch denken werd hem door de orthodoxen verweten een liberaal theoloog te zijn 
geworden.  
 Wij hopen echter aan te tonen dat de tekening van Rauschenbusch als slechts een liberaal 
theoloog hem geen recht doet, waar hij zowel evangelicale als anabaptistische motieven in zijn 
denken verwerkte en tot een nieuwe synthese bracht.  
 
Na de door Rauschenbusch gegeven synthese kwam de social-gospelbeweging opnieuw en 
steeds meer onder invloed van liberaalidealistische denkbeelden. Onder nieuwe leiders 
radicaliseerde een deel van de beweging terwijl een ander deel op den duur verwerd tot de 
aanhang van een optimistische, oppervlakkige ‘civil-religion’. 
 Tegen de ontwikkeling van het oorspronkelijk evangelicale sociale christendom tot het 
liberale social gospel rees niet alleen verzet bij fundamentalisten, maar ook bij mensen die het 
sociale karakter van het christelijk geloof nadrukkelijk een warm hart toedroegen, zoals de 
gebroeders Niebuhr. Zij verzetten zich met name tegen de in social gospelkringen dreigende 
gelijkstelling van democratie met christendom en tegen de  liberale identificatie van zedelijkheid 
en godsdienst en zij bepleitten realisme terzake van de zonde. Nog sterker dan de Amerikaanse 
richtte de Europese theologische kritiek zich op het social gospel vanwege zijn aanwijsbare 
relatie met de liberale theologie. Visser ‘t Hooft, die zelf de historische wortels van de beweging 

                                                 
1 zie I.3.5. 
2 W. Rauschenbusch, Christianity and the Social Crisis, (CSC), New York, 1907 (1964, 1991), p. 195. 
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had aangewezen in het Amerkaanse sociale christendom, gevormd door puritanisme, revivalisme 
en methodisme, was de voornaamste woordvoerder van deze kritiek. Hij achtte namelijk het 
social gospel zoals het zich in zijn tijd vertoonde een product van Verlichting en moderne 
wetenschap. Dat blijkt zijns inziens uit: 
– het beroep op de ‘historische’ Jezus,  
– de definities van zonde en genade en van goed en kwaad, 
– de visie op de verhouding van openbaring en geschiedenis en 
– de beklemtoning van Gods immanentie.  
 
De veelal terechte kritiek op het social gospel treft naar onze mening Rauschenbusch slechts 
gedeeltelijk. Weliswaar maakt hij soms al te snel gebruik van beladen en zelfs tegenstrijdige 
denkbeelden, maar anderzijds heeft hij, naar ons inzicht, een originele synthese weten te bereiken 
tussen liberale, evangelicale en anabaptistische visies. In deze studie gaat het er ons om,  inhoud 
en betekenis van deze synthese naar voren te brengen. 
 
In hoofdstuk V, Conclusies, wordt de balans opgemaakt, nadat de inzichten van de diverse 
Ameri-kaanse en Europese critici zijn gewogen.  
 De bekende kritiek van Reinhold Niebuhr en Visser ‘t Hooft dat het social gospel een vrucht 
zou zijn van de in hun ogen verwerpelijke liberale theologie, behoeft stellig nuancering, zeker 
waar het Rauschenbusch betreft. In Amerika is deze nuancering aangebracht door H. Richard 
Niebuhr en Timothy L. Smith, die hebben gewezen op de betekenis van het aan het social gospel 
voorafgaande social christianity en op de evangelicale achtergrond van Rauschenbusch 
persoonlijk. Hun visie is in Amerika intussen veelal geaccepteerd. Een enkeling wees bovendien 
op de Angelsaksische dissenters en op figuren uit de Europese ‘radicale reformatie’ als dragers 
van een visie die in het social gospel werd geactualiseerd. 
 In Europa bleef in kerkelijke kringen veel weerstand bestaan tegen de beweging, waarvan 
men het evolutionistisch optimisme een miskenning van het gewicht der zonde achtte. Men bleef 
zich beroepen op Visser ‘t Hooft en Reinhold Niebuhr. Als een der weinige Europeanen heeft 
Reinhart Müller in Rauschenbusch een andere geest dan die van de liberale theologie herkend, 
maar tegelijk diens relatie met het anabaptisme als sektarisch aangeduid. Juist wat de relatie met 
het anabaptisme betreft wil ons onderzoek meer helderheid verschaffen. 
  
In de Conclusies zullen de verschillende interpretaties van de visie van Rauschenbusch tegen 
elkaar worden afgewogen en op elkaar betrokken. Daarbij is van belang vast te stellen dat 
Rauschenbusch met zijn theologisch werk het social gospel, dat zich vanuit allerlei min of meer 
bijbelse motieven met sociaal-ethisch handelen bezig hield, aan een solide theologische basis 
wilde helpen. Dat betekent enerzijds dat zijn theologische werken geen complete dogmatiek 
omvatten maar zich vooral op sociaal-ethische vragen richten, anderzijds dat hij zoekt naar een 
centraal punt van waaruit die vraagstukken moeten worden benaderd. In de boodschap van het 
Koninkrijk Gods als de hoopvolle en verplichtende toekomst van God voor deze wereld vindt hij 
dat centrum. Zonder de persoonlijke aspecten van het geloof te verwaarlozen acht hij het 
Godsrijk allereerst van sociaal-maatschappelijke betekenis, waarbij hij zich baseert op de 
prediking der oudtestamentische profeten. Terwijl hij zich distantieert van de apocalyptiek 
beklemtoont hij de soms fatale macht der bovenpersoonlijke instituties; tegelijk deelt hij het 
Amerikaanse geloof in het aan Openb. 20 ont-leende millennium, gezien als de voorlopige, 
bereikbare verwerkelijking van het komende Godsrijk.        Uit het onderzoek moet blijken hoe 
hij deze onderscheiden motieven op elkaar betrekt en welke rol de verschillende impulsen in 
Rauschenbusch’ denken spelen: de liberale, de evangelicale en de anabaptistische; daarbij wordt 
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mede gelet op zijn persoonlijke levensgang. 
 
In de Epiloog bezien wij welke waardevolle denkbeelden er uit het werk van Rauschenbusch 
over-blijven die ook voor de Europese theologie van nut zouden kunnen zijn. 
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HOOFDSTUK I  Walter Rauschenbusch en het social gospel 

I.1 Walter Rauschenbusch, afkomst, persoon en werk 1 

I.1.1 Afkomst en roeping 

Walter Rauschenbusch werd op 14 oktober l861 geboren te Rochester, New York, en hij stierf 
aldaar op 25 juli 1918. Zijn ouders stamden uit Westfalen, Duitsland, waar zijn vader als luthers 
predikant zijn loopbaan was begonnen in navolging van vijf generaties theologen voor hem. 
Vader Karl August Heinrich Rauschenbusch, roepnaam August, geboren 1816, stond tijdens zijn 
studietijd eerst onder invloed van Hegel, maar hij bekeerde zich later tot een orthodox-
piëtistische overtui-ging. August Rauschenbusch begon zijn pastorale arbeid in de lutherse 
gemeente van Altena, zijn geboorteplaats, waar hij van 1841 tot 1846 bleef. Vervolgens nam hij 
het besluit om naar Amerika te gaan om de Westfaalse landverhuizers bij te staan. Eerst werkte 
hij in Missouri, vanaf 1847 in New York. Daar vond hij onderdak bij mensen die tot de Baptist 
Church behoorden en mede onder hun invloed kwam hij tot de overtuiging dat de kinderdoop 
verwerpelijk is. Dat inzicht paste bij zijn streven om een heilige gemeente van ware gelovigen te 
vormen. In 1850 verliet August de lutherse kerk en hij liet zich, tot ongenoegen van zijn Duitse 
familie, overdopen waarna hij in 1854, nu als baptist, opnieuw aan het werk ging in Missouri, tot 
1858. 
 Na een vergeefs huwelijksaanzoek aan Frida von Quadt trouwt hij in 1854 met Caroline 
Rump, een oud-leerlinge uit Altena, die hem vier kinderen schenkt, maar met wie hij niet 
gelukkig is. De eerstgeborene wordt, naar zijn eerste liefde, Frida genoemd, de tweede Winfrid. 
Winfrid leeft maar één jaar, waarna opnieuw twee kinderen geboren worden: Emma en Walter. 
Vader August, die diep verdriet gehad heeft over het sterven van de kleine Winfrid, projecteert 
nu al zijn idealen op de nieuwe zoon Walter, wiens naam hij varieert tot Walther met een gebed: 
‘Walt' Herr, ueber diesem Kinde’. Van hem hoopt August ‘dat God hem tot een christen en een 
prediker zal maken’, zo schrijft hij aan zijn broer Wilhelm in Duitsland.  Dit gebed is verhoord, 
maar niet zó, dat Walter een imitatie wordt van zijn vader. Walter heeft weliswaar opgezien  
tegen zijn vader, die een voorman was geworden in de baptistengemeenschap, maar zijn 
sympathieën gingen meer uit naar zijn grootouders: August Ernst Rauschenbusch en Caroline 
Th.Schniewind. Deze August Ernst, predikant in Altena en later superintendent en veldprediker 
in de veldtocht tegen Napoleon, was een mildere figuur dan zíjn vader Hilmar Ernst en dan zijn 
zoon August. Walter herkende zichzelf in zijn overleden grootvader en hij voelde zich thuis bij 
zijn grootmoeder, met wie hij hardhorendheid deelt. Walters vader is van mening dat zijn 
kinderen een goede, dus Duitse opvoeding moesten krijgen en hij zendt zijn vrouw en zijn 
kinderen van 1865-1869 naar Westfalen waar ze wonen in Neuwied en Barmen, zodat ze een 
tijdlang bij familie kunnen opgroeien. 
 

                                                 
1 Zie D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, New York, 1942,  
  R.T. Handy (ed.), The social gospel in America, 1870-1920, New York, 1966, 
  W.S. Hudson (ed.), ‘Introduction’, in Walter Rauschenbusch, Selected Writings, New York, 1984,  
  P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, American Reformer, New York, 1988, 
  J.C. Cort, Christian Socialism, New York, 1988, cap.10: ‘Rauschenbusch, The pride of the social 
gospel’. 
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Teruggekeerd in Amerika beleeft Walter tien jaar later (1879) een soort bekering, die hij 
beschrijft als “a tender, mysteriuous experience. It influenced my soul to its depth”.1 Daarop laat 
hij zich dopen en komt tot het besluit, prediker of zendeling te worden. In datzelfde jaar gaat hij 
opnieuw, nu met zijn vader, die een ‘sabbatical year’ geniet, naar Duitsland; Walter wordt op het 
evangelisch gymnasium in Gütersloh geplaatst. Ondanks de verschillen in vooropleiding slaagt 
de tweetalige Amerikaan erin, in 1883 als de beste van de klas te eindigen. Walters oom Wilhelm 
Rauschenbusch die zelf kinderloos is biedt aan de kosten van een studie rechten voor Walter te 
betalen maar zijn roeping staat voor hem vast: hij wil pastor worden. 
 Levenslang zal Walter Rauschenbusch uiterst kritisch staan tegenover de (lutherse) kerk als 
‘staatskerk’, maar voor Luther zelf koestert hij een zekere sympathie. De keus van zijn vader 
voor de Baptist Church bevestigt hij, maar zijn motieven zijn gedeeltelijk anders. Niet een 
biblicistische orthodoxie trekt Walter bij de baptisten aan, maar de direct op Jezus betrokken 
persoonlijke vroomheid en hun streven naar een zuivere kerk. Als student heeft hij weinig 
dogmatische interesse. Hij acht de evangeliën het hart van de bijbel; daar ontmoet hij de levende 
Jezus, aan wie hij zijn leven heeft toevertrouwd. In die periode schreef hij een scriptie: The 
Synagogue, its construction, worship and relation to the New Testament history, waarin hij de 
continuïteit tussen de prediking der oudtestamentische profeten en die van Jezus onderstreept.2 
 De prediking van Jezus scheen hem belangrijker dan de leer omtrent de Christus, waardoor 
zijn interesse voor het thema van de ‘historische Jezus’ was gewekt. De liefde tot Jezus verbindt 
hem met de evangelicalen maar hij wil met de modernen weten wie deze Jezus is geweest, wat 
Hij werkelijk heeft onderwezen. Dat het daarbij bovenal gaan moest om het Rijk Gods, was een 
inzicht dat Walter zich reeds via zijn vader had eigen gemaakt, die dat weer van zijn leermeester 
Neander had.3 En ook tijdens zijn Duitse gymnasiumtijd was het Walter reeds duidelijk gemaakt 
dat het hart van Jezus' verkondiging in ‘das Reich Gottes’ gezocht moest worden.4 
 Tijdens een studiereis naar Europa (1891) komt hij in contact met de historicus Ludwig 
Keller te Münster, die hem de ogen opent voor een andere, positievere kijk op de anabaptisten 
dan gebruikelijk was. Terug in Amerika meldt hij zich aan bij de universiteit en bij het Rochester 
Theo-logical Seminary. Het Seminary kent een Duitstalige afdeling, waaraan Rauschenbusch sr. 
sinds 1858 als docent verbonden is; het ligt voor de hand dat Walter binnen deze afdeling gaat 
studeren. Reeds in 1884 rondt hij zijn studies aan de universiteit af; in het volgende jaar studeert 
hij af in de Duitstalige afdeling van het seminarie, waarna hij in 1886 de Engelstalige afdeling 
doorloopt. 

I.1.2 Volwassenheid en huwelijk 

Zijn eerste pastorale ervaringen heeft Walter Rauschenbusch opgedaan in Louisville, Kentucky, 
waar hij een tijdelijke benoeming kreeg voor 1884, verlengd tot 1885.  Hoezeer dit werk hem 
ook beviel, liever nog was hij in zendingsdienst gegaan, zoals zijn zuster Emma, maar dat is om 
verschillende redenen niet gebeurd. Gezien zijn capaciteiten wilde men hem te zijner tijd de 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, ‘The Kingdom of God’ in Cleveland’s Young Men, 1913, geciteerd bij R.T. Handy,  
     The social gospel in America, p. 264 ev. 
2 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 40. 
3 P.M. Minus, a.w., p. 12. 
4 P.M. Minus, a.w., p. 27. 
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leiding aanbieden van het Telugu Theological Seminary in Ramapatnam, Brits-Indië, maar men 
verlangde meer pastorale ervaring. Daarnaast was er een negatief judicium van prof. Howard 
Osgood, die twijfelde aan de orthodoxie van Walters opvattingen over het Oude Testament.1 En 
bovendien was de opkomende hardhorendheid hinderlijk voor allerlei contacten.  
Daardoor niet ontmoedigd nam hij vervolgens per 1 juni 1886 een beroep aan naar The Second 
German Baptist Church, New York City-Westside, aan de rand van de wijk die genoemd wordt 
Hell’s Kitchen, waar hij elf jaar zal blijven. Op 21 oktober 1886, een week na zijn 
vijfentwintigste verjaardag, wordt hij in het ambt van prediant bevestigd, na een soort examen 
ten overstaan van 60 man. Zelf afkomstig uit een betrekkelijk welvarend, beschermd en 
intellectueel milieu, raakt Walter diep onder de indruk van de dagelijkse ellende van de mensen 
wier pastor hij wilde wezen. Zijn besluit om hard te werken voor God motiveert hem tot 
volledige inzet, maar zijn piëtistische achtergrond biedt hem onvoldoende gereedschap om de 
problemen aan te kunnen. 
 Daar hij ongehuwd is, neemt zijn moeder de zorg voor hem op zich en zij komt gedurende 
enkele jaren bij hem wonen. Vervolgens leert Walter een jonge lerares Duits kennen, Pauline 
Ernestine Rother, geboren in Silezië, dochter van een oorlogsweduwe, die met haar kinderen 
naar Amerika geëmigreerd was. Daar Pauline op het moment van hun ontmoeting reeds verloofd 
is kan van verdere toenadering geen sprake zijn, behalve via een intensieve correspondentie. 
Maar wanneer de verloving van Pauline verbroken raakt, duurt het niet lang of Walter werft haar 
als bruid. Op 12 april 1893 treden zij in het huwelijk, een echtverbintenis die zeer gelukkig zal 
zijn en gezegend wordt met een vijftal kinderen, allen voorzien van familienamen: Winifred, 
Hilmar Ernst (die zich later Stephen gaat noemen), Paul, Carl en Elisabeth. Uit deze naamgeving 
spreekt een sterke verbondenheid met het Duitse voorgeslacht. Opvallend is daarbij dat de naam 
August ontbreekt, hetgeen mogelijk zal samenhangen met de ambivalente relatie van Walter met 
zijn vader. Pas als August in zijn laatste levensjaren wat milder is geworden, komt Walter ertoe 
mee te helpen aan de autobiografie die zijn vader bezig was te schrijven.2 

I.1.3 Opdracht en uitvoering 

Vanuit deze achtergrond is het begrijpelijk dat Rauschenbusch zich gaat inzetten voor het 
welzijn van de Duitse immigranten die hij ziet als mensen die een belangrijke rol zouden kunnen 
spelen in de Amerikaanse gemeenschap. Enerzijds helpt hij hen, in zijn pastorale werk in de 
Duitstalige Second German Baptist Church, hun culturele erfgoed te bewaren, anderzijds wil hij 
hun integratie in de Amerikaanse samenleving bevorderen. Later meent hij beide motieven het 
beste te kunnen combineren door aan zijn mensen de christelijke waarden voor te houden die 
West-Europeanen z.i. gemeenschappelijk hebben, zoals vrijheid, democratie en persoonlijke 
verantwoordelijkheid. Het persoonlijk welzijn van zijn parochianen zoekt hij in het versterken 
van hun, veelal piëtistisch, geloof. Hij komt echter tot de conclusie dat hij met een 
spiritualistische en individualistische prediking aan het harde dagelijkse leven van zijn mensen 
voorbijgaat, terwijl hij zich in wil zetten voor het heil van de hele mens. Dus zoekt hij een bijbels 
antwoord op hun sociale problemen. Reeds in zijn intredepreek over de tekst ‘Uw Koninkrijk 
kome’ had hij verwezen naar het Rijk Gods als de centrale gedachte van heel de bijbel. Maar nu 
wordt het Walter steeds meer duidelijk dat dat Godsrijk een religieussociale betekenis heeft en 

                                                 
1 P.M. Minus, a.w., pp. 39 en 52. 
2 A. Rauschenbusch, Leben und Wirken von August Rauschenbusch, completed bij his son Walter,  
  Kassel, 1901. 
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antwoord geeft op de sociale vragen van zijn tijd.1 Later zal hij zelfs degenen die deze 
ontdekking met hem deelden, betitelen als ‘thrice-born men’. Al eerder, in 1891 tijdens zijn 
verblijf in Duitsland, noemde hij ‘Christ's conception of the Kingdom of God a new revelation’.2  
 
In de anabaptisten herkent hij geestverwanten, die z.i. getracht hebben achter Augustinus en 
Paulus terug te gaan tot Christus.3 Uit de autobiografie van zijn vader, die hij voltooide in 1900, 
blijkt dat August Rauschenbusch eveneens onderzoek gedaan had naar de anabaptisten in de 
16de eeuw.4  
 In 1897 wacht Walter Rauschenbusch een nieuwe taak, wanneer hij benoemd wordt tot 
docent Nieuwe Testament aan het Duitstalige departement van het Rochester Theologisch 
Seminarium. Dit werk biedt hem de gelegenheid dieper op de vragen van evangelie en 
maatschappij in te gaan. Hoewel zijn gehoor sterk is verminderd beperkt hij de contacten met de 
studenten toch niet tot het voordragen van interessante colleges, maar houdt hij zich ook 
pastoraal bezig met deze jonge mensen. Er is een veelheid van positieve getuigenissen over hem, 
zowel over zijn colleges als ook over zijn veelal schriftelijk pastoraat. Sommige studenten en 
andere relaties hebben de brieven bewaard die zij bij verschillende gelegenheden van hem 
ontvingen. Uit deze brieven spreekt een groot inlevingsvermogen, wijsheid en gevoel voor 
humor. 
 Na ruim vijf jaar te hebben gewerkt in de Duitstalige afdeling wordt Rauschenbusch in 1902 
benoemd tot docent kerkgeschiedenis in de Engelstalige afdeling. Hij zal daaraan tot zijn dood in 
1918 verbonden blijven en zich als historicus vooral bezig houden met de reformatietijd. In deze 
tijd schreef hij zijn belangrijkste werken, waardoor zijn actieradius nationale afmetingen kreeg. 
Dat zijn: Christianity and the Social Crisis (CSC) van 1907, Christianizing the Social Order 
(CSO) van 1912 en A Theology for the Social Gospel (Theology) van 1917. 
 CSC geeft allereerst inzicht in de bijbelstheologische achtergronden van Rauschenbusch’ 
visie op de sociale wantoestanden van zijn tijd en in de remedie die hij daarvoor gevonden heeft. 
Hij kiest zijn uitgangspunt in de religieussociale prediking der oudtestamentische profeten die 
groot-grondbezit veroordeelden, zich inzetten voor het recht der armen en zich kritisch opstelden 
tegenover de koningen van Juda en Israël vanwege het rechtvaardige koningschap van God. 
Vervolgens stelt Rauschenbusch dat Johannes de Doper en Jezus zich met hun prediking van het 
weldra aanbrekende Godsrijk gebaseerd hebben op dat aloude profetische getuigenis. Jezus heeft 
het doen aanbreken, door een alles en allen omvattende liefde waarmee hij de mensheid 
herschept tot een wereldbroederschap. Met zijn boodschap van het Godsrijk heeft hij mensen 
opgeroepen tot een levenshouding van naastenliefde en die levenshouding in zijn gelijkenissen 
uitgebeeld. Met de gelijkenis van Lazarus en ‘Dives’, zoals Rauschenbusch de naamloze rijke 
man uit Lucas 16: 19-31 noemt, heeft Jezus duidelijk gemaakt, hoezeer hijzelf aan de kant van de 
armen stond. 
 In de eerste gemeente in Jeruzalem wordt volgens Rauschenbusch die broederliefde nog 
gepraktiseerd, maar kort daarna worden de diaconale en pastorale leiders der gemeenten 
vervangen door ‘geestelijken’ die zich de beheerders der sacramenten achten en door 
bisschoppen die tot kerkvorsten worden. Het geloof verliest zijn sociale karakter en wordt 
geïndividualiseerd, Griekse denkbeelden over de onsterfelijk ziel gaan de verwachting van 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, ‘The Kingdom of God: a conquering Idea’, The Examiner, 31-07-1892, geciteerd bij 
      W.S. Hudson, Selected Writings, pp. 71-74. 
2 W. Rauschenbusch, Christianizing the Social Order (CSO), New York, 1912, pp.  93-94. 
3 W. Rauschenbusch, Diary 1888-1891, geciteerd bij P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 82.  
4 A. Rauschenbusch, Leben und Wirken von August Rauschenbusch. 
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Godsrijk en millennium vervangen. De oorspronkelijke gespannen verhouding met het Romeinse 
rijk verandert ingrijpend wanneer de keizer het kruis omarmt en voortaan in dit teken zijn legers 
tot de overwinning voert. Sinds die tijd is de kerk zowel aan de staatsmacht als aan de (grond) 
bezittende klasse gelieerd. Voor de duistere Middeleeuwen heeft Rauschenbusch geen goed 
woord over, daar deze werden overheerst door een kerk die alle vooruitgang in de richting van de 
democratie tegenhield. Maar hij onderkent dat in het moderne, democratische tijdperk de 
verhoudingen tussen de mensen worden bepaald door de commercialisering van het leven: alleen 
de koopkrachtigen tellen mee, ook in de kerk. Daardoor verlaten de armen die en doen ze 
hooguit nog mee als object van de bedeling. Toch kan er nu iets veranderen, namelijk wanneer 
de kerk en de in het socialisme georganiseerde arbeiders een bondgenootschap sluiten en dan het 
kapitalisme vervangen door een coöperatief systeem. 
Rauschenbusch heeft gespannen de reacties op dit boek afgewacht, omdat een eerdere schets 
door zijn vrienden van de Brotherhood of the Kingdom als te radicaal was afgewezen. Maar 
intussen had het social gospel veel aan populariteit gewonnen en paste een maatschappijkritisch 
optimisme goed in het nu aangebroken tijdperk der hervormingen. Met een oplage van 50.000 
exemplaren werd CSC zelfs een bestseller en de auteur werd overal in het land uitgenodigd om 
lezingen te geven. 
 Om alle vragen, opmerkingen en tegenwerpingen die hij bij die gelegenheden te verwerken 
kreeg van een passend antwoord te voorzien, schreef hij vervolgens Christianizing the Social 
Order. Terwijl dit boek ‘technischer’, nuchterder en optimistischer is dan het vorige, voorziet hij 
het toch van een voorwoord, dat uitloopt op de zinsnede: ‘this book is nothing if it is not a 
message of sin and salvation’. Na een hoofdstuk te hebben gewijd aan de waarde en het belang 
van een persoonlijk geloofsleven, inclusief besef van zonde en schuld, gaat hij vervolgens over 
tot het aan de kaak stellen van de structureel-maatschappelijke zonden van zijn tijd, die hij veel 
ernstiger acht dan de persoonlijke tekortkomingen van mensen. Hij signaleert dat de macht in de 
bedrijven in de handen van weinigen ligt, waardoor de opbrengsten vooral ten goede komen aan 
degenen die al genoeg of zelfs teveel hebben. Rauschenbusch achtte bijsturing van het 
economisch gebeuren noodzakelijk en hij zag in het werk van socialistische 
maatschappijhervormers als Henry George, Karl Marx en de Fabians (Sydney en Beatrice Webb) 
goede analyses en aanzetten tot verandering. Het zogeheten wetenschappelijk socialisme met 
zijn materialistische filosofie achtte hij net zo star-dogmatisch als het orthodoxe christendom, 
maar een ‘practical socialism’ leek hem bruikbaar. Daarbij dacht hij aan landhervormingen en 
land-tax, aan het in handen van de overheid stellen van de nutsbedrijven, aan garanties voor 
minimumloon en sociale arbeidsvoorwaarden, aan bedrijfs-democratie en aan progressieve 
belastingen om kapitaalaccumulatie tegen te gaan.  
 Rauschenbusch wilde vermijden dat zijn werk werd gezien als niets anders dan een nieuwe 
uitgave van het puriteinse en evangelicale klachtenboek over menselijke en maatschappelijke 
tekortkomingen. Daarom beweerde hij in CSO dat grote delen van het menselijk samenleven 
gelukkig wel zijn gekerstend: het gezin, de kerk, het onderwijs en zelfs de politiek. Overal 
immers waar democratische structuren mensen tot broederschap brengen is men niet ver van het 
Godsrijk. Het enige terrein dat nog ‘onder de wet van Christus’ moet worden gebracht, is het 
economische. Om dat bereiken is het noodzakelijk dat concurrentie wordt vervangen door 
coöperatie, dat in de bedrijven een democratisch beleid wordt gevoerd, dat er niet alleen een 
minimumloon wordt vastgesteld maar ook een maximum, dat het collectieve voor het private 
gaat, kortom dat de maatschappij wordt ingericht naar de norm der gerechtigheid. 
 
Na de bijbelstheologische achtergrond van het social gospel te hebben beschreven in CSC en na 
de sociaal-ethische toepassing ervan te hebben uitgewerkt in CSO, vond Rauschenbusch het 
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nood-zakelijk het social gospel aan een systematisch-theologische fundering te helpen in zijn 
Theology. Gods Koninkrijk in zijn sociale betekenis achtte hij daarin centraal, gezien in het 
brede perspectief van de worsteling van dat Godsrijk met ‘the Kingdom of Evil’, dat hij achter 
alle boosaardigheid en ongerechtigheid op de wereld vermoedde. Daarmee wilde hij geen 
apocalyptisch doemscenario ontwikkelen, maar aangeven dat wij niet alleen te strijden hebben 
‘tegen bloed en vlees, maar tegen overheden en machten’ (Ef. 6:12). Want behalve kwaadwillige 
mensen zijn er de bovenpersoonlijke instituties, die ‘als goden’ het mensenleven beheersen en 
ons tegen onze wil tot het kwade dwingen. De zonde karakteriseerde Rauschenbusch primair als 
verzet tegen de genade van het Godsrijk, dat komt met vrede en gerechtigheid. Anders dan in de 
kerkelijke traditie gebruikelijk was, zag hij de erfzonde niet als een onvermijdelijk biologisch 
gegeven, maar als een overgeërfde maatschappij-structuur, die ons als onvermijdelijk wordt 
voorgehouden, maar die kan worden veranderd. 
 
 
Achteraf gezien bevat het aan deze drie boeken voorafgaande werk uit 1891, dat hij vanwege de 
kritiek van zijn vrienden niet heeft durven publiceren, in grote lijnen dezelfde thematiek. Zelf 
had Rauschenbusch er als werktitel Revolutionary Christianity boven gezet, maar Stackhouse, 
die er de brokstukken van heeft teruggevonden, gaf die in 1968 uit onder de titel The 
Righteousness of the Kingdom.1 Niet ten onrechte, want ook in dit werk is de gerechtigheid van 
het Rijk Gods de kern van de zaak. Als vormgeving daarvan wordt een Messiaanse theocratie 
bepleit, gericht op de heili-ging en bewaring van het menselijk leven in zijn persoonlijke 
gestalten en zijn sociale verbanden. 

I.1.4 Karakter en levensvoltooiing 

Dores Sharpe, oud-leerling, vriend en particulier secretaris van Walter Rauschenbusch, schreef in 
1942 de eerste biografie van zijn leermeester. Een generatie later verschijnt een tweede, nu van 
de hand van Paul M. Minus, van 1964 -1988 docent kerkgeschiedenis aan de Methodist 
Theological School in Ohio. Hoewel Minus’ levensbeschrijving iets kritischer is dan die van 
Sharpe, blijkt bij beiden een grote bewondering voor Rauschenbusch, zowel voor zijn werk als 
voor zijn persoon. Sharpe, die hem beschrijft als pastor, historicus en ‘social philosopher’, noemt 
hem verder een profeet, een evangelist en vooral een groot en goed mens.2 
 Beide biografen leggen er de nadruk op, dat Rauschenbusch levenslang oprecht vroom is 
gebleven. Zowel in voorspoedige als in moeilijke tijden hield hij vast aan de gemeenschap met 
God, beoefend in het gebed. Sommige van zijn gebeden zijn uitgegeven, zowel als losse teksten 
alsook gebundeld in For God and the People. Prayers of the Social Awakening.3 Dat boek besluit 
hij met de bede om vergiffenis wanneer hij iemand onrecht zou hebben aangedaan met hetgeen 
hij schreef. Ook heeft hij gedichten gepubliceerd, waarvan het laatste is getiteld: The postern 
gate.4 Het handelt over het kleine poortje dat toegang geeft tot Gods vaderhart en dat hij wist te 
vinden. Door zijn omgang met God kon Rauschenbusch zijn zorgen relativeren en bleef hij 
bewaard voor fanatisme. Ondanks zijn drukke werkkring wist hij zich zo nu en dan vrij te maken 
voor zijn gezin. Na verloop van tijd konden ze zich een buitenhuis aan het Sturgeonmeer, 
Ontario, veroorloven, waar Walter met zijn kinderen heeft gezwommen en gevist en waar hij 

                                                 
1 M.L. Stackhouse (ed.), W. Rauschenbusch, The Righteousness of the Kingdom, Nashville, 1968. 
2 D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, p. 29. 
3 W. Rauschenbusch, For God and the People. Prayers of the  Social Awakening, Boston, 1910. 
4 D.R. Sharpe, a.w., p. 451. 
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zich kon wijden aan houtsnijden en muziek maken. 
 Walter Rauschenbusch was een aimabel mens met een grote sociale bewogenheid, gepaard 
aan een niet aflatende ijver om het welzijn van zijn medemensen daadwerkelijk te bevorderen. 
Zijn doofheid belette hem niet om met zeer veel mensen contacten te onderhouden. Door zijn 
gave persoonlijkheid wist hij vrijwel steeds mensen voor zich te winnen, ook degenen met wie 
hij politieke meningsverschillen had en die gemakkelijk van tegenstanders vijanden hadden 
kunnen worden. Des te groter is de teleurstelling als hij bij het uitbreken van de oorlog vermalen 
dreigt te worden in de nationalistische molen die slechts déze regel kent: Wie niet voor mij is, is 
tegen mij. Sinds 1914 kon hij niet meer gelukkig zijn, zo schreef  hij in maart 1918. Hij leed er 
zozeer onder, dat zijn gezondheid verder werd ondermijnd. In dezelfde brief gaf hij instructies 
met het oog op zijn naderende dood. Op 14 juni werd hij geopereerd aan een tumor en zes weken 
later overleed hij. Zijn as werd later uitgestrooid over het Sturgeonmeer, dat geliefde plekje dat 
hem aan het eind van zijn leven feitelijk was afgenomen doordat de plaatselijk Canadese boeren 
hem, als ‘Duitser’, wan-trouwden en niet langer duldden.  

I.2  De maatschappelijke werkelijkheid in Noord-Amerika in de 19e eeuw 

I.2.1 Industriële revolutie en sociale strijd  

De Amerikaanse maatschappelijke werkelijkheid heeft van meet aan scherpe tegenstellingen ge-
kend. In het land van de vrijheid bleef de slavernij langer in stand dan in andere westerse naties; 
de maatschappelijk afstand tussen rijken en armen was er zeer groot. De industriële revolutie 
voltrok zich later dan in West-Europa, maar zeker met evenveel succes én ellende.  
 R.C. White1 heeft er op gewezen dat de eerste fase van de industrialisatie inzette tijdens en 
na de Amerikaans-Engelse oorlog van 1812 tot 1815.2 Dankzij allerlei beschermende 
maatregelen ontwikkelde zich in het noorden een bloeiende textielindustrie, die gelijk op ging 
met de groei van grote scheepswerven aan de oostkust. In de zuidelijke staten heeft in die tijd de 
katoencultuur een grote vlucht genomen, vooral dankzij de uitvinding van de katoenmolen in 
1793 door Eli Whitney. De noordelijke staten verkregen meer dan voldoende arbeiders uit de 
immigratie, maar de zuidelijke meenden het niet zonder slaven te kunnen stellen.  
 De tegenstellingen tussen noord en zuid groeiden snel, zowel maatschappelijk als politiek, 
en in 1861 brak de burgeroorlog uit, die werd gewonnen door de noordelijken. De zuidelijke 
economie liep een zware slag op toen de slavernij, zonder schadeloosstelling van de eigenaren,3 
afgeschaft werd, terwijl het economische systeem van de noordelijken, de ‘Yankees’, dat 
gebaseerd was op industrie en handel, door overheidsmaatregelen werd ondersteund. De 
industriële ontwik-keling werd daardoor zo zeer versneld, dat men terecht van een revolutie 
spreken kan. In korte tijd werden spoorwegen en telefoonverbindingen aangelegd, werd de 
landbouw gemechaniseerd en groeiden de steden tot ongekende grootte. Olieraffinaderijen 
verschenen overal en ijzer en staal werd in grote hoeveelheden geproduceerd, waardoor de macht 

                                                 
1 R.C. White Jr., ‘Sociale hervormingen en het social gospel in Amerika’, in: Kloof zonder brug ?, 
Opstellen  
  over de verhouding tussen de kerken en de armen in het tijdperk van de Industriële Revolutie en het Wes- 
   ters kolonialisme, Kampen, 1982, Nederlandse vertaling van Julio de Santa Ana (ed.), Separation 
without     hope, Geneva, 1978. 
2 R.C. White Jr., a.w., p. 70. 
3 Aan schadeloosstelling van de voormalige slaven werd in het geheel niet gedacht. 
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der ondernemingen snel toenam. 
 Zowel de trek naar het westen als de voortdurende instroom van nieuwe immigranten gaf 
aan de maatschappij een dynamisch en open karakter, waarin sommige mensen snel rijk werden. 
Latere, veelal arme immigranten hoopten eens ook zoveel succes te hebben, maar voorlopig 
leden zij onder de kwalijke gevolgen van de industrialisatie en urbanisatie. Vrome rijken spraken 
van de zegen van God die hun succes bewerkte, maar in feite was het de macht van de bankiers. 
Die beheersten het economisch leven, gedoogd door een overheid die van hen afhankelijk was. 
Het heeft lang geduurd alvorens de zuidelijke staten tot nieuwe welvaart kwamen; het heeft nog 
langer geduurd voordat aan de industriearbeiders en de arme boeren recht werd gedaan. 
 Uiteraard rees hier en daar verzet tegen de onmogelijk lange werkdagen, de onmenselijke 
behuizing, de kinderarbeid, de lage lonen. Maar hetgeen de gesubsidieerde industrie vooral sterk 
maakte: samenwerken door trust- en kartelvorming, dat werd aan de arbeiders en boeren vrijwel 
onmogelijk gemaakt. Uiteraard waren er mensen die zich het lot van de armen, van de weduwen 
en wezen, van de zieken en de gevangenen aantrokken. Maar deze filantropen – meestal van 
kerkelijke afkomst – en hun filantropische verenigingen waren heel zelden van mening dat er iets 
aan de inrichting van de maatschappij schortte. Van de overheden viel weinig of niets te 
verwachten, de kerk worstelde nog; het moest voorlopig van arbeiders en boeren zelf komen. 
 
Ondanks veel tegenwerking werden er tenslotte toch arbeidersorganisaties opgericht, die veelal 
begonnen met sociaal-cultureel werk en solidariteitsacties.1 In 1869 ontstond The Noble Order of 
the Knights of Labor, een organisatie die pas tot bloei kwam toen zij stakingen ging organiseren, 
dat wil zeggen: na 1885. Een meeting in Chicago in 1886, belegd in verband met een staking, 
liep op een bloedbad uit toen een ‘anarchist’ een bom gooide naar de politie; de sympathie bij de 
bevolking was tegelijk ook vermoord.  
 Een tweede soort vakbond ontstond dank zij Samuel Gompers, een Joodse sigarenmaker van 
Nederlandse afkomst, die werk maakte van het organiseren van vakgenoten. Dit initiatief sloeg 
aan en tal van geschoolde arbeiders in verschillende takken van de industrie verenigden zich. 
Sterke weerstandskassen maakten deze vakbonden tot een partij van enige betekenis, vooral toen 
zij zich verenigden in de American Federation of Labor (AFL). 
 Ten derde werden er socialistische vakbonden opgericht. Hun marxistische ideeën vonden 
weinig weerklank, maar hun acties des te meer. Zij speelden een belangrijke rol in de vele 
stakingen en arbeidsconflicten die Amerika heeft gekend. Tussen 1881 en 1905 hebben er naar 
schatting 37000 stakingen plaats gevonden, waaronder de grote spoorwegstakingen van 1877 en 
1894 (de zogeheten Pullmanstaking).2  
 Hoewel er minder aandacht aan besteed is, hebben ook de boeren grote problemen gekend, 
ondanks de enorme landbouwgebieden die steeds beschikbaar kwamen en die dankzij de mecha-
nisatie van de landbouw konden worden bewerkt. Maar juist die mechanisatie leidde tot grote 
overschotten, waardoor al spoedig de prijzen daalden en de boeren steeds verder verarmden, 
zodat zij de dure machines niet konden afbetalen en er zware hypotheken op de boerderijen 
kwamen te rusten. De landbouw werd bovendien geplaagd door verwoestende insecten en 
uitputtende mono-cultures, terwijl regeringssteun ontbrak. Pas laat verenigden de boeren zich in 
‘granges’ die solidariteit en bescherming boden en die werden opgevolgd door de ‘farmers 
alliances’, die op hun beurt de stoot gaven tot de oprichting van een politieke partij, die der 
‘Populisten’. Deze partij zette kracht bij aan de eisen der boeren, die naast lagere lasten en 

                                                 
1 A. Nevins & H. Steele Commager, Amerika, de geschiedenis van een vrij volk, 2e druk, 
  Utrecht/Antwerpen   z.j., pp. 267-276 en 308-322. 
2 A. Nevins & H. Steele Commager, a.w., pp. 271-272. 
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goedkopere kredieten beteugeling van de macht van banken en spoorwegen verlangden. 
Verhaald wordt hoe één van de leiders van die partij, Ignatius Donnelly, met zijn toespraken de 
boeren wist te bezielen als betrof het een meeting van de pinksterbeweging. Toch werd hun 
kandidaat voor het presidentschap, James B. Weaver, door de liberaal-democratische kandidaat 
en oud-president Grover Cleveland verslagen. 
 Kort daarop, in 1893, geraakte het land opnieuw in een economische crisis, die de liberale 
regering niet kon keren, daar men overheidsingrijpen in het economisch proces principieel 
afwees. Men geloofde dat het vasthouden aan de gouden standaard ten slotte toch uitkomst zou 
brengen. Onder zuidelijke en westelijke ‘agrarische’ democraten ontwikkelde zich echter de 
gedachte dat deze geldpolitiek onjuist was en in elk geval in hun nadeel werkte. Onder leiding 
van de populaire William J. Bryan bepleitten zij de herwaardering van het zilver, als het geld van 
de arbeidende klasse. Daarmee gaven zij aan de door werkloosheid en armoede bedreigde boeren 
en arbeiders een hoopvol symbool. Bij de verkiezingen van 1896 werden de democraten 
weliswaar verslagen, maar Bryan, die ook de populisten achter zich had gekregen, sprak van de 
eerste slag.  
 Het nu aanbrekende tijdperk noemt men de Progressive Era omdat vele verlangens van de 
‘zilverdemocraten’ in de volgende 20 jaar in wetten werden omgezet. Beginnend in de 
afzonderlijke staten werden sociale hervormingen wettelijk geregeld, bijvoorbeeld via de 
antitrustwet, de wet op de kinderarbeid, de wetten die de macht van banken en spoorwegen aan 
banden legden. In de daarop volgende fase ging de federale overheid deze en dergelijke wetten 
opleggen. 

I.2.2 Dominante maatschappijvisies in Amerika: liberalisme en socialisme 

De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776 bevat tegelijk de kern van de liberale 
visie op de maatschappij:   

Alle mensen zijn gelijk (equal) geschapen en door de Schepper begiftigd met onver-
vreemdbare rechten, zoals het recht op eigen leven, op vrijheid en het nastreven van geluk. 
Om deze rechten  te handhaven zijn regeringen ingesteld, wier gezag berust op de wil van 
de onderdanen. 

Kern- en uitgangspunt is de vrijheid van de individuele burger op de gebieden van godsdienst, 
politiek en economie. Deze vrijheid die eerder bedreigd was door vorsten, adel en kerk, moest 
voorgoed worden veilig gesteld. Opdat de burger niet van zijn vrijheden zou worden beroofd, 
moest een overheid met beperkte bevoegdheden worden gebonden aan een grondwet. Tegenover 
elkaar hebben de burgers de plicht tot verdraagzaamheid en zij laten elkaar vrij in hun handelen 
en overtuiging. Zo'n verdraagzaamheid  kan alleen bestaan in een ondogmatisch geestelijk 
klimaat, dat gebaseerd is op de overtuiging dat de mens van nature goed is en het goede wil; in 
dit Verlichtings-optimisme verwachtte men ook dat door de evolutie vanzelf een zekere 
harmonie zou ontstaan. 
 
Voor het economisch terrein heeft Adam Smith deze geloofsovertuiging onder woorden gebracht 
in zijn Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Hij sprak van de 
onzichtbare hand, die zorgt voor de harmonie van de individuele belangenbehartiging van allen. 
Het vrije ondernemerschap kreeg in dit klimaat alle kansen; handel en bankwezen werden geheel 
overgelaten aan het vrije spel der maatschappelijke krachten. Overheidsmaatregelen om deze 
vrij-heid in te perken en arbeidersvakbonden werden, als on-Amerikaans, verwerpelijk geacht, 
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zodat het liberalisme de toegangspoort werd voor een onbelemmerd ‘kapitalisme’.1 Daaronder 
moet worden verstaan een economisch systeem, waarin de productie ondernemingsgewijze is 
georganiseerd, gereguleerd door het marktmechanisme, terwijl de onderneming zelf eigendom is 
van de kapitaalverschaffer, wiens belang het is dat er winst wordt gemaakt. Daartoe moet er 
zuinig met het kapitaal worden omgegaan, om zo te kunnen investeren; om dat te bereiken moet 
er worden gespaard en bespaard, ook op de loonkosten. Dat beleid brengt spanningen mee, 
omdat de arbeider méér is dan een kostenfactor, namelijk een mens met behoeften en rechten. 
Maar de liberale maatschappijvisie, intussen geworden tot de ideologie van de bezittende klasse, 
had hierop geen antwoord. 
 Door mensen die de uitgebuite massa aan haar recht wilden helpen, werd tegenover deze 
dominante ideologie een alternatief gezocht. Constaterend dat het gemeenschappelijk belang niet 
veilig is in handen van particuliere personen die de productiemiddelen slechts ten eigen bate 
beheren, wilde men deze productiemiddelen ‘aan de gemeenschap’ brengen. Vanuit deze 
oppositie is het woord ‘kapitalisme’ gelanceerd en  tegenover het individualistisch kapitalisme 
zijn de gemeenschapstermen socialisme en communisme in stelling gebracht. Daaronder moet 
dus niet alleen begrepen worden het streven om sociale voorzieningen tot stand te brengen, 
eventueel met hulp van de overheid, maar tevens het voornemen om het maatschappelijk 
systeem radicaal te veranderen naar de norm der gerechtigheid, ten nutte van het algemeen 
belang. 
 Zoals het liberalisme2 de emancipatiebeweging van de burgerij begeleidde, zo ondersteunt 
het socialisme de emancipatiestrijd van de arbeidersklasse. De belangentegenstellingen tussen 
kapitaal en arbeid uitten zich in de groepstegenstellingen tussen bezitters en niet-bezitters; de 
emancipatie-strijd werd tot een klassenstrijd, bedoeld om de onrechtvaardige ongelijkheid te 
boven te komen. 
Na de burgeroorlog, die gestreden was vanuit economische, politieke en ethische motieven, 
waren de bedrijven in het noorden van de Verenigde Staten snel geïndustrialiseerd en ze hadden 
geen andere slaven nodig dan loonslaven. De opstanden van deze loonslaven voltrokken zich in 
reeksen werkstakingen, terwijl aan hun emancipatie werd gewerkt door organisaties zoals de 
Knights of Labor en de  American Federation of Labor. Langzamerhand kregen deze 
bewegingen ook politieke invloed, maar een socialistische of communistische partij verwierf 
weinig aanhang: zo’n partij paste nauwelijks in de Amerikaanse cultuur. Bovendien onderging 
de Amerikaanse socialistische beweging reeds in 1882 een scheuring, waarbij als grootste groep 
de Socialistic Labor Party overbleef, die hervormingen wilde, geen revolutie. Deze partij eiste 
socialisatie van land en productiemiddelen, van openbaar vervoer en geldhandel, beperking van 
arbeidstijd, afschaffing van kinderarbeid, invoering van ‘industriële democratie’.  
 Voor deze doelstellingen bestond in de kerken een voorzichtige sympathie die zich veelal 
uitte in deelname aan die christensocialistische organisaties, die instemden met de uitspraak: 
“Christian socialism is the application to society of the way of Christ”.3 Slechts bij een enkeling 
liep de sympathie uit op het lidmaatschap van een socialistische politieke partij. Een zekere 
radicalisering vond rond de eeuwwisseling plaats toen een aantal christensocialisten zich 
verenigde in The Christian Socialist Felllowship en men zich ten doel stelde een christelijke 
revolutie in Amerika te ontketenen. Negatieve reacties waren het gevolg, onder andere van de 
generale synode van de Reformed Church in the USA, die verdere contacten weigerde; men 

                                                 
1 F. Karrenberg (ed.), Evangelisches Soziallexikon, 5. Aufl., Stuttgart, 1965, s.v. Kapitalismus, pp. 643 e.v. 
2 F. Karrenberg, a.w., s.v. Liberalismus, pp. 785 e.v. en s.v. Neoliberalismus, pp. 917 e.v. 
3 C.H. Hopkins, The Rise of the Social Gospel in American Protestantism, 1865-1915, New Haven, USA, 
  1940, p. 183. 
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achtte de klassenstrijd onchristelijk en de kritiek op de kerk betreurenswaardig.1  
 Niet alleen de getalsmacht van de arbeidersklasse dwong de politiek tot ingrijpen, ook het 
morele appèl dat met name van de kerken uitging, leidde tot koersverandering. Mede daardoor 
ontstond in die tijd in de USA een omslag in de denkbeelden en kreeg de ‘kruistocht voor sociale 
rechtvaardigheid’ grote steun en aanhang. Men ging beseffen dat vrijheid en democratie niet 
kunnen floreren in een land waar diepe armoede, misdaad, alcoholisme en corruptie het leven 
van miljoenen medeburgers verziekt, zoals de journalist Jacob Riis in 1890 beschreef in zijn: 
How the other half lives.  
 Nadat kerken en andere organisaties allerlei sociaal werk ter hand hadden genomen en de 
publieke opinie was veranderd gingen de overheden maatregelen treffen, eerst de afzonderlijke 
staten, later de federale overheid onder leiding van Theodore Roosevelt en zijn opvolgers. Een 
tijdperk van hervormingen brak aan: de Progressive Era. De politieke democratie werd 
uitgebreid, anticorruptiewetten werden afgekondigd, vrouwenkiesrecht werd ingevoerd en er 
kwam een alcoholverbod. Daarnaast zijn vooral de economische maatregelen van belang 
geweest: reglementering van kartels en trusts, hervorming van de belastingen, controle op 
spoorwegen en openbare nutsbedrijven, regeling van werktijden en arbeidsvoorwaarden, verbod 
van kinderarbeid en dergelijke. 2 
 
 

I.3   Sociaal christendom en Rijk Gods in Amerika  

I.3.1 Het Koninkrijk Gods in Amerika 

H. Richard Niebuhr heeft het Amerikaanse christendom een beweging genoemd die zijn centrum 
vindt in het Godsrijk.3 In dat idee acht hij alle essentiële elementen van het christelijk geloof 
aanwezig, die hij benoemt als ‘sovereignity of God, reign of Christ, Kingdom on earth’.4 Deze 
elementen ziet hij in een profetisch-kritische relatie tot mens en maatschappij staan, terwijl ze 
‘intimately related to one another’ zijn en moeten zijn.5 Wanneer deze relatie zou ontbreken 
verwordt het Godsrijk in Amerika tot een Amerikaans godsrijk, maar de grote geestelijke leiders 
uit het Amerikaanse verleden ‘were loyal to a Kingdom which was prior to America’.6 

Eerder had Niebuhr, in het voetspoor van sociologen als Marx, Bergson en Lévy-Bruhl,7 onderzocht 
wat de invloed van maatschappelijke factoren als klasse, ras e.d. op de religie is. Hoeveel waars zulke 
sociologische waarnemingen ook opleveren, hij was toch van oordeel dat deze factoren alleen het 
verschijnsel 'religie' raken, niet het wezen van de christelijke godsdienst. Met name de profetische 
kritiek op kerk en maatschappij wordt onverklaarbaar wanneer de godsdienst niets anders zou zijn 
dan legitimatie van bepaalde machtsverhoudingen. En juist die profetische kritiek achtte hij 
kenmerkend voor het christelijk geloof, met name in zijn protestantse vorm. 
 

Niebuhr herkent het profetische element met name bij diegenen die eerder in Engeland tot de 

                                                 
1 C.H. Hopkins, a.w., pp. 232-240. 
2 A. Nevins & H. Steele Commager, Amerika, pp. 327-336. 
3 H.R. Niebuhr, The Kingdom of God in America, New York, 1935 (repr.1956), Preface, p.VII. 
4 H.R. Niebuhr, a.w., Preface, p. X. 
5 H.R. Niebuhr, a.w., Preface, p. X. 
6 H.R. Niebuhr, a.w., Introduction, p. 10. 
7 H.R. Niebuhr, The social sources of denominationalism, New York, 1929. 
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‘dissenters’ behoorden en die vervolgens in Amerika aan hun motieven stem en vorm hebben 
gegeven. Hij doelt op de puriteinen in New England, de quakers in Pennsylvania, de 
pilgrimfathers in Plymouth en andere groepen van pioniers, die in de nieuwe wereld hoopten op 
ruimte om vrij te zijn én op de gelegenheid om aan een betere maatschappij te bouwen. Zij 
geloofden een van God gegeven zending en roeping te hebben om als in het beloofde land te 
leven. Daarin vonden zij ook de rechtvaardiging om een theocratische maatschappij te vestigen. 
Niebuhr: “Whatever else then America can be, it was also an experiment in constructive 
Protestantism”.1 

De Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring (1776) en de Constitution (1787) moeten in dit kader 
worden gezien; men wilde zijn ‘A nation under God’,  waarin ruimte zou zijn voor de rechten van elk 
mens. Hoezeer de Franse revolutie ook gebruik gemaakt heeft van deze teksten, de geest was daar die 
van de soevereine mens die zichzelf heeft bevrijd, terwijl het in Amerika ging om een vanuit de 
handen van de soevereine God verkregen vrijheid.2 
 

Troeltsch had het Amerikaanse protestantisme een sektarische trek toegekend.3  Niebuhr meent 
echter dat men de Amerikaanse reformatorische kerken niet sektarisch kan noemen maar 
protestants zonder meer.4 Groeperingen die in Europa mogelijk sekten zouden heten, werden in 
Amerika voluit kerken.5  
In elk geval was hier geen staatskerk waartegen de dissenters zich als godsdienstige 
tegenbeweging zouden moeten opstellen.  

Godsdienstige tegenbewegingen zijn er in alle eeuwen geweest. De meest radicale aanhangers onder 
hen meenden dat ‘God had abandoned church and state’6; andere, sektarische, groepen trokken zich 
terug uit de wereld. Bij veel van deze tegenbewegingen had de verwachting van het aanbrekende 
Godsrijk een sterk maatschappijbetrokken accent. Heel de kerkgeschiedenis door zijn mensen 
opgestaan om de kerk terug te roepen tot de evangelische armoede om zo het Godsrijk naderbij te 
brengen. Daarom worden zulke religieuze tegenbewegingen wel als armoedebewegingen aangeduid. 
Soms werden deze groe-peringen uitgeroeid, soms tot een officiële kerkelijk orde 
geïnstitutionaliseerd of als voorlopers geëerd.  

 
De Amerikaanse dissenterkerken hebben getracht hun oorspronkelijke kenmerken te behouden. 
Zij waren eensgezind geweest in hun verzet tegen hetgeen zij zagen als ‘Europese’ 
mis(ver)standen. Nu moest er worden geformuleerd waar men vóór was: een geloofsovertuiging 
vraagt om articulatie en ‘kerk worden’ behoeft theologische principes. Daarbij kon de ‘Europese’ 
dogmatiek hen niet helpen; men ontwikkelde een eigen, Amerikaanse theologie met als centraal 
thema het Koninkrijk Gods. In de diverse kerken zijn de elementen van dit Kingdom-geloof 
verschillend geaccentueerd, maar tezamen gaat het om eerbied voor de soevereine God, ervaring 
van de inwoning van Christus-als-Heer in mensenharten en hoop op het aanbrekende Godsrijk.7 
 
Elk van deze drie constitutieve elementen is min of meer verbonden aan een tijdperk:  
– De 17e eeuwse puriteinen accentueerden, vanuit hun Engels-Schotse en Nederlandse herkomst, 
                                                 
1 H.R. Niebuhr, The Kingdom of God, p.  43. 
2 H.R. Niebuhr, a.w., p. 65. 
3 E. Troeltsch, Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen, 1912 (herdruk 1923), p. 
845. 
4 H.R. Niebuhr, The Kingdom of God, cap.I,  p. 17, noot 1. 
5 L. Laeyendecker heeft in Religie en Conflict, de zogenaamde sekten in sociologisch perspectief, Meppel, 
   1967, aangetoond dat het verschil tussen kerk en sekte veelal minder groot is dan Troeltsch gesteld had. 
6 H.R. Niebuhr, The Kingdom of God, p. 41. 
7 H.R. Niebuhr, a.w., Preface, p. X. 
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     de soevereiniteit Gods,  
– de 18e eeuwse revivalists de persoonlijke relatie tot Jezus en 
– de aanhangers van het social gospel in de 19e eeuw de komst op aarde van het hemelse Rijk. 
 
‘Het probleem van het constructieve protestantisme’1 ziet Niebuhr met name dáár beantwoord 
waar het geloof in het nabijgekomen Godsrijk niet slechts leidt tot maatschappijkritiek maar tot 
inzet voor radicale maatschappelijke hervormingen. Aan dit zogeheten constructieve 
protestantisme hebben Amerikaanse profetische figuren uit het methodisme en uit de 
revivalbewegingen van de 18e en 19e eeuw een belangrijke bijdrage geleverd en ze hebben zo 
mede de bodem bereid voor het social gospel.2 Hun emotionele oproepen tot persoonlijke 
bekering, uitlopend op de opdracht tot heiliging van het totale aardse bestaan, veroorzaakte 
massabewegingen, bekend als The Great Awakening en The Second Awakening. De 
Awakenings stimuleerden het gevoel van eigenwaarde van de arbeidersklasse, bevorderden een 
democratische gezindheid en wakkerden het besef aan, dat Amerika bestemd was om Gods 
heilzame werk in de geschiedenis uit te voeren.3 In dit uitverkoren land moest en zou het 
Godsrijk beginnen, zo geloofden deze predikers en hun hoorders. Een aantal van hen bezien wij 
nader in de volgende paragraaf. 
 

I.3.2 De revivalbewegingen in Amerika 

De 18e eeuwse opwekkingsbeweging in Amerika is nauw verbonden met het methodisme van de 
Engelsman John Wesley (1703-1791). Een tijdlang werkte hij als anglicaans predikant in de 
Engelse koloniën in Amerika waar een cruciale ontmoeting in 1735 met Moravische broeders 
leidde tot zijn bekering. Terug in Engeland legde hij in zijn prediking alle nadruk op de heiliging, 
allereerst van het persoonlijke, vervolgens ook van het maatschappelijke leven. De arbeiders 
waar-onder hij werkte, vermaande hij om hun gedrag, de bazen wees hij op hun 
verantwoordelijkheid en allen riep hij op hun leven te veranderen. Gaandeweg ontdekte hij dat 
zijn streven naar heiliging in gevaar werd gebracht door de toenemende tegenstelling tussen de 
rijkdom van sommigen en de armoede van velen. En hij herkende het economisch liberalisme als 
de drijfkracht daarachter. Vanaf dat moment spande hij zich in voor sociale veranderingen, bood 
hij hulp aan gevangenen en verarmden en zette hij zich  – samen met de quakers – in tegen de 
slavernij en de oorlog.  
 

De quakers, volgelingen van George Fox (1624-1691) die door het innerlijk licht van Christus was 
ver- licht, sidderden (to quake = sidderen) onder zijn prediking van vervoering, een 
gemoedsbeweging die later bij de revivals zou terugkomen. Vanuit hun innerlijke overtuiging 
probeerden zij recht te doen aan het regeren van God door de  maatschappij te doordringen van een 
christelijke geest. Zij waren, mét de puriteinen, van mening dat overheden, voor zover die al nodig 
zijn, in hun macht begrensd dienden te worden. Dat gold, naar de opvatting der quakers, niet alleen 

                                                 
1 H.R. Niebuhr, a.w., titel cap. I. 
2 T.L. Smith, Revivalism and Social Reform in Midnineteenth-Century, Nashville, 1957, cap X.  
   Daarentegen ziet C.C. Cole, The social ideas of the Northern Evangelists, 1826-1860, New York, 1954,  
   het revivalisme verbonden met conservatisme. Zie daarover R.C. White Jr., ‘Sociale hervormingen en 
social  
   gospel in Amerika’, in Kloof zonder brug ?, pp. 71-72. Zie voor een nadere uitwerking  III.1.5. 
3 Zie L.A. Hoedemaker e.a., Oecumene als leerproces, pg 59 
  en E.W. van der Poll, Sociaal Reveil, Evangelischen in de samenleving vroeger en nu, Den Haag, 1984. 
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voor de wereldlijke, maar ook voor de kerkelijke machthebbers. Onder leiding van Fox’ opvolger, 
William Penn (1648-1718), werd een vrijstaat gesticht, later Pennsylvania genaamd, waar men in een 
geest van broederschap en geestelijke zuiverheid met elkaar kon samenleven. Dankzij het initiatief 
van John Woolman werd hier de slavernij ter discussie gesteld en later bestreden en verboden en 
werd er, na zeer pijnlijke oorlogservaringen, geijverd voor eerlijke contracten met de omringende 
Indianen. 

 
Wesleys prediking vond bij velen onder de arbeidersklasse gehoor en de bekeerden zochten in 
kleine groepen naar methoden om elkaar in het rechte spoor te houden. Vandaar dat deze 
beweging ‘methodisme’ genoemd werd. Het gaf de arbeiders nieuw zelfrespect, omdat zij hier 
verantwoorde-lijkheid te dragen kregen voor eigen en andermans leven. Uit deze stroming 
kwamen de leiders voort van de arbeidersbeweging van de 19e eeuw, mensen die de stoot gaven 
tot de oprichting van vakbonden en van de Labour Party. Hoewel Wesley trachtte de beweging 
binnen de kerk te houden, kwam hij in conflict met de leiding van de anglicaanse kerk waardoor 
hij zijn diensten buiten het kerkgebouw moest houden. Tenslotte kwam hijzelf buiten de 
anglicaanse kerk terecht; als alternatief richtten zijn volgelingen, eerst in Amerika en later in 
Engeland, de methodistenkerk op. De wesleyaanse oproep tot geestelijke ommekeer had 
eveneens in enkele presbyteriaanse en puriteinse kerken weerklank gevonden.  
 
Hier laaide een zodanig geloofsenthousiasme op dat het oversloeg op steeds meer andere kerken 
en gemeenten; zo bereikte het laaiende vuur van de geest Jonathan Edwards (1703-1758), van 
huis uit puriteins calvinist en congregationalist. Hij zou de leider worden van de invloedrijke 
opwekkingsbeweging The Great Awakening. Niet langer legde hij de nadruk op de menselijke 
onbekwaamheid tot het goede, maar veeleer op de mogelijkheid én de opdracht tot het 
overwinnen van de zonde in de kracht van Gods onweerstaanbare geest. Belijdenis van zonden 
en Gods vergiffenis daarvan moesten de weg openen tot een heilige levenswandel voor een ieder 
die het goddelijke leven in zijn hart voelde. Edwards was een mysticus en meeslepend prediker, 
die zijn volgelingen ontroerde en bezielde met de boodschap van de overweldigende liefde Gods, 
die slechts kon worden beantwoord met grenzenloze wederliefde. Door deze wederzijdse liefde 
bemint God zichzelf en zo blijkt, aldus Edwards, dat liefde het principe is van het universum. 
Van zijn hoorders verlangde Edwards een totale bekering, maar hij ontdekte dat de mensen de 
gevangenen waren van maatschappelijke misstanden. Zo kreeg hij oog voor de structurele oor-
zaken van het kwaad, waaronder hij, naast het Engelse koloniale bestuur, nadrukkelijk het 
laissez-faire-liberalisme rekende. Maar hij geloofde dat Amerika zich zou kunnen ontdoen van 
de zonde; van persoonlijke zonden door bekering en van structurele zonden door 
maatschappelijke hervormingen en het ontwikkelen en uitbreiden van de democratie. En dan zou 
het Koninkrijk Gods in Amerika aanbreken. 
 
In 1740 kwam de methodist George Whitefield (1714-1770), die in Engeland bevriend geweest 
was met John Wesley maar onenigheid met hem gekregen had, naar de Engelse koloniën om 
zich bij Edwards te voegen. Zijn revivalprediking, gebracht met sterke nadruk op zonde en 
genade, had grote invloed op de mensen en soms bekeerden zich hele dorpen. De massale 
bekeringen maakten tenslotte meer indruk op Whitefield dan zijn calvinistische reserves 
tegenover de menselijke mogelijkheden. En net als Edwards begon Whitefield te geloven dat het 
Godsrijk op aanbreken stond. 
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Het midden der 19e eeuw werd in Amerika gedomineerd1 door de methodistische evangelist 
Charles G. Finney (1792-1875), die vanaf 1820 leiding gaf aan de Second Awakening, een 
revivalbeweging die het weggeëbde elan van de eerste Awakening weer tevoorschijn riep. 
Ditmaal ontstonden overal plaatselijke revivals, die vooral bij methodisten en baptisten 
aansloegen. Meer nog dat de eerste maal hadden deze revivals, naast hun persoonlijke karakter, 
grote maatschappe-lijke betekenis.2 Net als Wesley beschouwde Finney de zonde als een daad 
van de menselijke vrije wil en de vergeving als de poort tot de volmaaktheid, een staat des levens 
die men moest en kon bewaren. Hoewel dit perfectionisme, later gestimuleerd door de uit 
Engeland overgebrachte ‘holiness’-beweging, zich nauwelijks verdroeg met een puriteins-
calvinistische visie, zag Finney toch kans de ‘Reformed denomination’, d.w.z. protestanten van 
calvinistische snit, er voor te winnen. De revival- en heiligingsbewegingen hadden en behielden 
lang een sociale dimensie. Zo be-paalde Finney, als voorganger van een New Yorkse 
methodistengemeente, dat slavenhouders van het Heilig Avondmaal moesten worden geweerd. 
En gevraagd als president van Oberlin College (1835) stelde hij als voorwaarde dat het seminarie 
zich openlijk tegen de slavernij zou uitspreken. 
 
Na Finney kwam de revivalbeweging sterk onder de invloed van Dwight L. Moody (1837-
1899), leider van de zogeheten ‘Prayer Revival’ van 1858-1860. Hij vond en mobiliseerde zijn 
aanhang via de Bible Institutes, niet via de georganiseerde kerkelijke denominaties. Zodoende 
speelde het lekenelement een nog grotere rol dan in vorige revivals, waarbij het accent verschoof 
in de richting van de persoonlijke geloofsbeleving. Aansluitend wekte de prediking van Moody 
het verlangen van de gelovigen naar het hemelse vaderland terwijl er steeds minder aandacht 
gevraagd werd voor de arbeid der sociale vernieuwing van deze wereld.3 De redding van de 
zielen stond voorop, eerst die van de eigen ziel, vervolgens die van de naaste. Kenmerkend voor 
de nieuwe ontwikkelingen zijn: zendingswerk, dispensationalisme en millennianisme.  

 I.3.2.1 zendingswerk 

Moody zag kans om zijn individualistische bekeringsprediking te combineren met het 
enthousias-meren van studenten voor wereldwijd zendingswerk, hetgeen in 1886 leidde tot de 
oprichting van de ‘Student Volunteer Movement for Foreign Missions’. Hier gold het 
wachtwoord: ‘Evangelization of the world in this generation’, een term die John R. Mott (1865-
1955) later grote bekendheid zou geven. Dit motief van ‘verovering van de wereld’ kon vooral 
met een indivi-dualistische bekeringsprediking worden gecombineerd, dit dankzij het zogeheten 

I.3.2.2 dispensationalisme  

Dit ziet de geschiedenis ingedeeld in aparte tijdperken, ‘dispensations’, waarin Gods heils-
economisch handelen steeds verschillend kan zijn. Volgens John Nelson Darby (1800-1882), die 
het tot een leer uitwerkte en radicaliseerde, leven wij in het tijdperk van de ‘any-moment-
coming-of-Christ’, waarna het de wereld verder zal vergaan overeenkomstig de voorspelde 
onheilen, beschreven in de Openbaring van Johannes. De ware gelovigen zijn dan reeds, dankzij 

                                                 
1 G.M. Marsden, Fundamentalism and American Culture, Oxford, 1980, p. 45. 
2 R. Lovelace, Dynamics of Spiritual Life, Exeter, 1979, p. 27 ev., geciteerd bij E.W. van der Poll, Sociaal  
  Reveil, p. 70, p. 108. 
3 R. Lovelace, Dynamics, p.3,  geciteerd bij E.W. van der Poll, Sociaal Reveil, p. 108. 
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de ‘secret rapture’, in de hemel opgenomen, de anderen wacht het oordeel.1 Het is dus zaak om 
zo snel mogelijk binnen déze generatie de uitverkoren ware gelovigen te bereiken met het 
zendingswerk. Bij een deel der evangelicalen vonden deze individualistische, pessimistische 
gedachten ingang, maar anderen, met name de liberal-evangelicals, waren hoopvoller over de 
toekomst van de wereld. Zij verwachtten zoal niet het aanbreken van het Godsrijk in Amerika, 
dan toch minstens het zichtbaar worden van de heilzame trekken van het 1000-jarig Rijk. Déze 
‘holiness-minded’ evangelicalen bleven tot het eind der 19e eeuw sociaal actief.2 Juist dat was 
voor Darby reden om zelfs Moody onbijbelse werkheiligheid te verwijten,3 waardoor de 
spanningen toenamen.  

I.3.2.3 pre- en postmillennianisme 

Veel meer dan de Europese gevestigde kerken hebben de Amerikaanse denominaties aandacht 
besteed aan het 1000-jarig Rijk. Bijbels uitgangspunt is daarbij Openbaring 20, waar dit millen-
nium wordt beloofd als een tijdperk van vrede, wanneer de satan zal zijn gebonden en ‘de 
heiligen’ met Christus zullen heersen. De vraag wanneer dat millennium op aarde zal 
verschijnen, kwam allereerst op bij degenen die het dispensationalisme aanhingen. Bedoelt de 
Apocalyps dat er vóór Christus’ wederkomst een tijdperk van voorlopige vrede op aarde zal zijn? 
Of moet eerst Jezus’ wederkomst worden afgewacht en valt het millennium dus samen met het 
Godsrijk als het einde der geschiedenis? 
 De gedachte dat Christus’ wederkomst voorafgaat aan het 1000-jarig Rijk, was en is de visie 
van de premillennianisten. Zij acht(t)en het realistischer een tijd van rampen te verwachten dan te 
hopen op vrede op aarde. De mens is immers geneigd tot alle kwaad, terwijl de wereld in het 
boze ligt. Deze groepering is, volgens Sandeen, de bakermat geworden van wat later, binnen het 
christendom, het fundamentalisme is gaan heten.4 
 
 
 
Het postmillennianisme daarentegen had en heeft hoop voor de wereld; dat past bij de typisch 
Amerikaans-protestantse verwachting dat het Godsrijk zich op aarde realiseren zal.  
 De 18e eeuwse Awakening-theologen Jonathan Edwards en George Whitefield hadden in 
hun dagen nadrukkelijk voor deze laatste positie gekozen. Het aanbrekende Godsrijk dat zij 
verkon-digden, bevatte een sociaal programma van de kerken en een taak voor de gelovigen; het 
millennium zou de voorlopige realisatie van het Godsrijk doen zien. Gelet op de succesvolle 
Awakenings, met zoveel wedergeboren christenen als resultaat, moest de maatschappij wel 
zichtbaar veranderen. Daarom zagen zij het Godsrijk, met het millennium als tussenvorm, weldra 
aanbreken in Amerika.  
 Deze visie, met de nadruk op de sociale betekenis van Godsrijk en millennium, werd in de 
19e eeuw niet alleen door Charles G. Finney maar door vele anderen uitgedragen. Voorbeelden 
daarvan zijn vader, dochter en zonen Beecher. Van vader ds Lyman Beecher is het antislavernij-
standpunt bekend en zijn dochter Harriet Beecher-Stowe schreef het invloedrijke boek Uncle 
Tom's cabin. Twee zonen van Lyman Beecher, Edward en Henry Ward Beecher traden eveneens 
in zijn voet-sporen. Edward verklaarde in 1865 te verwachten dat God het gehele 

                                                 
1 E.R. Sandeen, The Roots of Fundamentalism, Chicago/London, 1970, p. 62. 
2 G.M. Marsden, Fundamentalism, p. 81. 
3 E.R. Sandeen, Roots, p. 75. 
4 E.R. Sandeen, Roots, Introduction, p. XV. 
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maatschappelijke systeem vrijmaken zou, ten vervolge op de afschaffing van  de slavernij.1 En 
Henry Ward Beecher, sprekend op de Evangelical Alliance Meeting in 1873, zag in ‘the progress 
in science and morality’ zelfs het aanbreken van het Koninkrijk Gods.2 
 
Het begin van de 19e eeuw karakteriserend stelt Sandeen dat ‘America was drunk on the 
millennium’.3 In elk geval hadden de Yankees hun overwinning in de burgeroorlog en de daarop 
volgende beëindiging van de slavernij verwelkomd als signalen van het millennium ofwel: het 
aanbreken van het Koninkrijk Gods in Amerika. Mede op grond daarvan hield men, tot ver in de 
19e eeuw, de sociale problemen voor oplosbaar; mensen van verschillende signatuur hadden het 
als hun evangelische opdracht gezien, zich in te zetten voor verbetering van de maatschappij en 
voor hulp aan de slachtoffers. 
 In de periode na de burgeroorlog bleek de verwachting dat de maatschappij als vanzelf op 
weg was naar het Godsrijk echter al te optimistisch. Het was eerder zo dat sociale en morele 
ontwrichting de Amerikaanse samenleving steeds meer ging kenmerken. De crisisverschijnselen 
waren te ernstig om te kunnen ontkennen en de houding van velen veranderde daardoor. Dat 
blijkt bijvoorbeeld bij Jonathan Blanchard die ‘the radical founder of Wheaton College’ wordt 
genoemd4 en die later president van Wheaton werd. In zijn jonge jaren was hij een geestverwant 
van de Beechers geweest en had hij het Godsrijk als ‘a perfect state of society’5 beschreven. 
Maar later verloor hij, samen met en mede onder invloed van Moody, steeds meer het geloof in 
de morele evolutie van mens en maatschappij. Na verloop van tijd werd Wheaton zelfs een 
centrum van verzet tegen het optimistisch-progressieve denken, toen Jonathan Blanchard was 
opgevolgd door zijn zoon Charles, die een overtuigd premillennianist en fundamentalist was 
geworden. 
 
 

I.3.3 Scheiding der geesten 

Bij de oprichting van de Evangelical Alliance in Schotland in 1846 was men, hoe verscheiden 
ook, nog eensgezind geweest en nog in 1886 kon de social gospel-voorman J. Strong (zie I.3.5) 
tot algemeen secretaris van de Amerikaanse afdeling worden verkozen. Maar na Moody had 
allerlei conflictstof zich opgehoopt, waardoor de breuk tussen de conservatieven en de 
progressieven van het sociale christendom niet lang meer kon uitblijven. De verwevenheid van 
het social gospel met de intussen opgekomen liberale theologie maakte het zelfs rijp voor de 
beschuldiging van ortho-doxe zijde, verraad aan de waarheid te plegen. Ten gevolge van deze 
polarisatie werden sociale activiteiten in orthodoxe kringen verdacht gemaakt als ‘socialisme’, 
dat wil zeggen: behorend tot een vals geloof. I.M. Haldeman bracht het progressieve sociale 
christendom aldus in diskrediet: “Judas was the only socialist among professed Christians of 
whom the New Testament (in Joh.13: 21-30) gives us record”.6 

                                                 
1 D.W. Frank, Less than conquerers. How evangelicals entered the 20the century,  Grand Rapids, 1986,  
  p. 3. 
2 G.M. Marsden, Fundamentalism, p. 24. 
3 E.R. Sandeen, Roots, p. 42. 
4 D.W. Dayton, Discovering an Evangelical Heritage, New York, 1976/1988, p. 7. 
5 D.W. Dayton, a.w., p. 10. 
6 I.M. Haldeman, in The Signs of the Times, New York, 1912, p. 287, geciteerd bij G.M. Marsden,  
   Fundamentalism, p. 126. 
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 Orthodoxe evangelicalen organiseerden zich rond ‘The Illinois Institute’ in Wheaton. 
Hoofdzaak daar werd het bestrijden van de liberale theologie, terwijl van hun 
(pre)millennianisme nauwelijks iets anders overbleef dan het aanwijzen van tekenen van de 
reddeloze verlorenheid van deze wereld. Uit deze poel des verderfs zouden hoogstens nog 
individuele zielen kunnen worden gered. Welnu, aan die opdracht werd met alle macht gewerkt. 
 De voormannen van het progressieve sociale christendom zagen hun bijbelse roeping geheel 
anders dan de fundamentalisten. In plaats van zielen te willen redden uit de boze wereld 
probeerden zij de wereld te redden uit de machten van het kwaad. En waar bij de 
fundamentalisten Godsrijk en millennium samen steeds verder achter de horizon verdwenen, 
daar werd het Godsrijk bij de aanhangers van het progressieve social christendom steeds weer 
naar voren gehaald als op deze aarde te verwachten realiteit.  Vanwege dat Rijk was hun 
toekomstverwachting hoopvol én ‘constructief’, om met Richard Niebuhr te spreken; zij bleven 
bezig met de hervorming van de maatschappij. Van de drie door Niebuhr als innig verbonden 
genoemde elementen van het geloof in het Rijk Gods kreeg het derde element, ‘Kingdom on 
earth’, bij de aanhangers van het uit het sociale christendom voortgekomen social gospel de 
grootste nadruk. De beide andere elementen, Gods soevereiniteit en de centrale positie van Jezus 
Christus, zagen zij daarin geïncorporeerd.  
 
Blijkbaar was de premillennianistische opvatting van Openbaring 20 zo dominant geworden dat 
de social gospelers, liever dan over het millennium, over het bijbels breder gefundeerde Godsrijk 
spraken als beeld van de toekomst en norm voor het heden. Rauschenbusch, voor wie het 
Koninkrijk Gods het centrum van zijn theologisch denken is, zal desondanks het millennium 
toch weer een plaats geven in zijn theologie. Een ín de geschiedenis gedacht millennium, als 
voorloper en onderpand van het Godsrijk, ziet hij als een perfect symbool van de christelijke 
hoop.1 Reeds eerder wees hij op de sociale betekenis van het millennium als voorbode van Gods 
Rijk in de wereld, zichtbaar in de geleidelijke humanisering van de mensheid, ‘working to spread 
truth and good’.2  Daarover gaat het verder in par. I.6.3.4. 

I.3.4 Fasen in de ontwikkeling van het social Christianity 

In het begin van de 19e eeuw was de hoofdstroom van het Amerikaanse protestantisme orthodox 
en veelal conservatief en individualistisch, soms sociaal in filantropische zin. Waar dat laatste 
domineerde, ontwikkelde zich een verlicht-conservatieve stroming. Daarnaast hebben evangeli-
calen, revivalists en unitariërs hun bijdrage gegeven aan de ontwikkeling van een sociaal gericht 
christendom, dat zich kritisch verhield tot de zich in Amerika ontwikkelende kapitalistische 
maatschappij. 
 Over evangelicalen en revivalists, met hun nadruk op de persoonlijke bekering die vruchten 
moet voortbrengen, handelde I.3.2. 
 In de ethische denkbeelden van de unitariërs heeft C.H. Hopkins een belangrijke voedings-
bodem gezien voor een sociaal gericht christendom.3 Deze unitariërs, oorspronkelijk afkomstig 
uit Engeland en later onder leiding gekomen van Theodore Parker (1810-1860), huldigden een 
liberaal-humanistische theologie. Vanuit de vooronderstelling dat de liberale theologie der 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, Theology, p. 224.  
2 W. Rauschenbusch, Our Attitude Toward Millennarianism, 24 september en 1 oktober1896, geciteerd bij 
  P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 91; vgl. W. Rauschenbusch, Christianity and the Social Crisis  
 (CSC),  p. 106. 
3 C.H. Hopkins, Rise of the social gospel, p. 4. 
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unitariërs de eigenlijke basis vormt zowel van het social christianity als van  het social gospel, 
beschrijft Hopkins de ontwikkelingen van het sociale christendom als een constante groei. 
Daarbij verdeelt hij de 50-jarige periode van 1865-1915 in vier fasen, met de volgende 
kenmerken: 
 1865-1880:  de geboorte van een modern social Christianity 
 1880-1890:  sociaal christendom als jeugdige beweging 
 1890-1900:  het social gospel wordt volwassen 
 1900-1915:  het social gospel is geaccepteerd. 
Met de nodige variaties is deze periodisering als uitgangspunt aanvaardbaar, waarbij de door 
Hopkins gegeven karakteristieken zullen moeten worden gerelativeerd, uitgebreid en aangevuld. 
 
De eerste periode  
Mark Twain heeft het eerste tijdperk de bijnaam The Gilded Age, het vergulde tijdperk, gegeven. 
In de eerste jaren na de burgeroorlog, dat wil zeggen: in de periode van opbouw en herstel is er, 
zoals altijd, geen aandacht voor de achterblijvers. De industriële revolutie breekt zich baan en 
Amerika lijkt het land van de onbegrensde mogelijkheden; wie niet mee kan komen heeft dat aan 
zichzelf te wijten, zo gelooft men. Tegelijk worden de kerken, met name de pastores, 
geconfronteerd met een onbeschrijfelijke menselijke ellende, vooral in de snel groeiende steden 
aan de oostkust. De welvaart is veelal schijn, althans slechts bereikbaar voor weinigen; de grote 
massa leeft in armoede, opgepropt in bouwvallige huurkazernes, geplaagd door ongedierte, 
ziekten, kindersterfte, opgejaagd in onmogelijk lange werkdagen of gedoemd tot werkloosheid.  
De kroeg is de enige toevlucht en tevens bron van nieuwe ellende; hoe kan een mens nog mens 
blijven in zulke omstandigheden, zo vragen veel pastores zich mét hun gemeenteleden af.  
 Weinig mensen weten raad met de situatie maar diaconale hulpverlening is zeker niet 
opgewassen tegen de sociale ellende. In sommige grote industrieën breken arbeidsconflicten en 
stakingen uit, waarbij vakbonden met socialistische ideeën de leiding hebben. De kerken, die in 
de agrarische samenleving van voor de burgeroorlog een positieve factor zijn geweest, hebben 
zelf op deze ontwikkelingen geen antwoord maar wijzen stakingen en socialisme in het algemeen 
af. De evangelieverkondiging is voornamelijk gericht op de individu en zijn ziel en zaligheid. 
 
 
 
Engelse en Schotse individuele geestelijken1 met progressieve ideeën krijgen in deze tijd in 
Amerika grote invloed. Met name zijn dat de christensocialisten Frederick D. Maurice (1805-
1872) en Charles Kingsley (1819-1875), behorend tot de anglicaanse kerk.  

De grondslag van het Engelse ‘Christian Socialism’  was overigens eerder gelegd door Thomas 
Chalmers (1780-1847), oorspronkelijk moderator van de Schotse ‘Established Church’  en na 1843 
de leider van de Free Church. Hij was een der eerste kerkleiders die oog kregen voor de ellende van 
het industrieproletariaat in steden als Glasgow en Edinburgh en die daarom aandrongen op 
ingrijpende sociale maatregelen. In Amerika werden de geschriften van de Engelse 
christensocialisten in brede kring gelezen, met name bij de methodisten en in de evangelicale 
richting.  
 

                                                 
1 Zo noemt Hopkins (Rise of the Social Gospel, pp. 22-23) Sir John Robert Seeley, die in zijn Ecce Homo: 
A  
  Survey of the Life and Work of Jesus Christ (1866), betoogt dat Jezus een sociaal hervormer was, die via 
de 
  kerk de mensen wilde verbeteren. Het zou in het christelijk geloof gaan om ‘enthusiasm for humanity’. 
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De Protestant Episcopal Church, die relaties bleef onderhouden met de anglicaanse kerk in Enge-
land, bevestigde de onderlinge solidariteit doordat de tot haar behorende aristocratische kringen 
van de bevolking zich bekommerden om de armere broeders en zusters in het geloof. Het ‘social 
Christianity’ is in deze eerste periode voornamelijk filantropisch van aard en gericht op de 
zedelijke en sociale verheffing van de arbeiders. Slechts hier en daar, onder meer bij de 
christensocialisten en bij iemand als W. Gladden (zie I.3.5), groeit het inzicht dat 
maatschappijkritiek nodig is, maar dan een kritiek die principieel-theologisch kan en moet 
worden doordacht. 
 
In de tweede periode, 1880-1890, vernieuwden veel Amerikaanse kerken zich op basis van een 
New Theology, geïnitieerd door Horace Bushnell (1802-1876). Zijn theologie noemt men wel 
liberal-evangelical,1 omdat hij de evangelische inspiratie niet wilde loslaten maar die wilde 
verbinden met een theologische heroriëntatie in de maatschappij. Waar de moderne wereld wordt 
geleid door de principes van continuïteit, autonomie en dynamiek, kon de theologie zijns inziens 
niet blijven hameren op de oneindige afstand tussen God en mens, noch op de heteronomie van 
Gods geboden, noch op zijn onveranderlijkheid.2 In de religieuze ervaring en het menselijk 
zedelijk besef herkende Bushnell het werk van de Heilige Geest, waardoor God met het werk 
van zijn wet  in de harten der mensen aanwezig is (Rom. 2: 15) en waardoor Hij mensen 
geestelijk zo vernieuwt dat zij uitgroeien tot volmaaktheid in de naastenliefde. Naast deze 
mystieke component onderstreepte Bushnell de sociaal-ethische kant van het christelijk geloof, 
waarin Jezus Christus als profeet centraal staat. Gods aanwezigheid is echter niet beperkt tot de 
figuur van Christus, maar zal zich voortzetten in het komende Rijk van God, zich realiserend in 
een sociaal gerichte maatschappij. Geloof in de herscheppende kracht van God maakte het 
mogelijk een verhoopte rechtvaardige maatschappij te zien in het perspectief van het op aarde 
aanbrekende Godsrijk. Dat Rijk als nieuwe aarde vraagt niet om individualistisch hemelgeloof 
maar vooral om sociale ethiek, want verlossing betekent: bevrijding en gerechtigheid, hier en nu. 
Een christendom dat zich daarop oriënteert, moet in staat zijn, de problemen van déze tijd: die 
van arbeid en kapitaal, te overwinnen. Vanuit deze overtuiging werd  kritiek geoefend op de 
theorieën van Adam Smith, die beweerd had dat het vrije spel der economische krachten in de 
maatschappij de welvaart der volken zou voortbrengen. 
Ook vanuit allerlei losse bijbelse teksten en motieven werd het kapitalisme gekritiseerd. Zo 
schreef Joseph Cook: “Only the Golden Rule (Matth.7:12) can bring the Golden Age”.3   
 Social Christianity-aanhangers herkenden de kritiek van Henry George, die het kapitalisme 
de oorzaak van de sociale ellende noemde en recht eiste voor allen, in plaats van weldadigheid. 
Sommigen bepleitten daarom een coöperatieve maatschappijvorm, met bedrijfsdemocratie en 
winstdeling. Enkelen wilden in meer socialistische richting gaan door aan de overheid een 
regulerende functie toe te kennen of een collectief eigendom voor te stellen. Deze socialistische 
oplossingen vonden echter weinig steun. Men had slechte ervaringen opgedaan met corrupte 
over-heden en men wantrouwde de socialisten vanwege hun atheïsme. J. Strong (zie I.3.5) bleef 
                                                 
1 J.N. Bakhuizen van den Brink en J.  Lindeboom, Handboek der kerkgeschiedenis, Den Haag, 1946, deel 
2,  
   p. 331; 
   vgl. C.C. Cole, The social ideas of the Northern Evangelists, pp. 45-54, die Bushnell ‘an evangelist, in  
   spite of himself’ noemt (p. 45), omdat ‘his primary emphasis was on religious experience’(p. 46) en 
   K. Cauthen, The impact of American Religious Liberalism, New York, 1962,  p. 127, die hem ‘liberal- 
   orthodox’ noemt.    
2 K. Cauthen, Impact, pp. 5-25. 
3 geciteerd bij C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, p. 42. 
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geloven in bekering van de rijken, omdat maatschappelijke veranderingen geen kans van slagen 
hebben wanneer de mensen niet zelf veranderen. Hun pogingen om de wereld te verbeteren 
zonder rekening te houden met de menselijke zonde is een fout van de socialisten, aldus Strong. 
Met deze opvatting herwon hij het vertrouwen van sociaal bewogen orthodoxen, die vanuit 
persoons-gebonden begrippen als rentmeesterschap, naastenliefde en rechtvaardigheid een 
christelijk-sociaal programma ontwikkelden. 
 
De derde periode, 1890-1900, noemt Hopkins die van de volwassenwording van het social 
gospel. Maar ‘social gospel’ is op dat moment nog een weinig gangbare term en het heeft nog 
geen welomschreven inhoud binnen het bredere social Christianity. Henry F. May 1 onderscheidt 
daarin drie lijnen: een conservatieve, een radicale en een progressieve. Met Robert T. Handy 
sluiten wij ons bij deze indeling aan.2 
 Het conservatieve social Christianity bepleitte vooral de oude waarden van het persoonlijk-
charitatieve; het radicale zag heil in maatschappelijke veranderingen in socialistische zin, het 
progressieve zocht een tussenweg. 
 De radicalen, die zich beriepen op het sociale onderwijs van Jezus, dat zij ‘socialistisch’ 
noemden, richtten in 1889 de Society of Christian Socialists op en later het tijdschrift The Dawn 
om deze denkbeelden te ondersteunen. Onderwerpen daarin waren o.a. de nationalisatie van 
land, spoorwegen en communicatiemiddelen, vrouwenkiesrecht, invoering van de achturige 
werkdag, beteugeling van de alcohol. Theologische kwesties werden er niet in behandeld, maar 
aan de kerk werd gevraagd ‘to evangelize the world for social Christianity’ om zo een 
coöperatieve maat-schappij te helpen opbouwen, gekenmerkt door democratie en broederschap.3 
Woordvoerders van deze radicale denkbeelden als George Herron en William Bliss trokken de 
aandacht door hun profetisch optreden en onvermoeibare inzet in woord en daad (zie I.3.5). 
 Het progressieve social Christianity vormde de hoofdstroom van het sociale christendom. 
De waardevolle bijdragen van bovenbedoelde rechter- en linkervleugel wilde men 
verdisconteren maar hun eenzijdigheden vermijden. Het individualistisch (mis)verstaan van het 
evangelie bij ‘rechts’, dat het sociale karakter van de boodschap van het Godsrijk miskende, 
wees men af, maar het persoon-lijke van het evangelie wilde men behouden. Mét ‘links’ beleed 
men de radicaliteit van het evangelie 
maar men wilde niet op- en ondergaan in politieke bewegingen. Dus zette men zich primair in 
voor kerkelijk sociaal werk, georganiseerd in ‘social settlements’ en  ‘institutional churches’.4 
 
 
Deze derde periode, vooreerst gekenmerkt door een veelheid en veelvormigheid aan sociale 
acties, riep de wenselijkheid op van ordening en wetenschappelijke bezinning op. Mensen als 
Richard Ely (zie I.3.5) brachten de kerken sociologisch inzicht bij. Daardoor ontstond er meer 
helderheid ten aanzien van de mechanismen die in maatschappelijke systemen werkzaam zijn en 
kon er een beter gefundeerde kritiek op het economisch liberalisme worden geleverd. Toen het 
socialisme uiteenviel in een dogmatisch-marxistische, atheïstische richting, naast en tegenover 
een sociaal-democratische stroming, kon men de laatste als een bondgenoot in de sociale strijd 
herkennen en aanvaarden. Het ‘progressieve sociale christendom’ zal vervolgens als ‘social 
gospel’ benoemd en bekend worden. Het is gekenmerkt door: 

                                                 
1 H.F. May, Protestant Churches and Industrial Amercia, New York, 1949 (reprint 1967), p. 264. 
2 R.T. Handy, The Social Gospel in America,1870-1920, New York , 1966, Introduction. 
3 geciteerd bij C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, p. 176-177. 
4 C.H. Hopkins, a.w., pp. 154-156. 
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– geloof in de realisatie van het Rijk Gods op aarde 
– het besef dat het evangelie maatschappelijke inzet vereist 
– het op sociologische kennis en op evolutionisme gebaseerde vertrouwen dat sociale 
   wanverhoudingen veranderbaar zijn 
– het inzicht dat goed en kwaad mede een bovenpersoonlijk, collectief karakter hebben 
– bondgenootschap met het democratisch socialisme.  
 
In de vierde periode (1900-1920) wordt veelal sterke nadruk gelegd op het sociale onderwijs 
van Jezus. Aan zijn bewogenheid met de armen en zijn kritiek op de rijken, aan zijn 
waarschuwingen tegen de bezitsdemon en zijn pleidooi voor menselijke broederschap, aan zijn 
voorkeur voor de kleinen en geringen en zijn verzet tegen de machtigen kon en wilde men niet 
voorbijgaan als indicatief voor menselijk sociaal handelen. Ook Rauschenbusch volgt in zijn The 
social principles of Jesus deze lijn van denken.1 Als ‘axioma’s’ van Jezus worden daar in 
genoemd: de waarde van het menselijk leven en van de individu ‘omdat iedereen een kind van 
God is’, de aangeboren solidariteit van de mensheid en de plicht tot naastenliefde. Deze 
zogenaamde axioma’s dragen duidelijk de kenmerken van een 19e eeuws zedelijkheidsideaal dat 
direct in verband kan worden gebracht met de inmiddels ontdekte ‘historische’ Jezus als leraar 
der gerechtigheid.  
Overigens had Rauschenbusch in ditzelfde catechisatieboek de centrale positie van het Godsrijk 
in Jezus’ onderwijs benadrukt en aandacht gegeven aan diens strijd met de machten van het 
kwade.2 Het kruis beschrijft hij als symbool van het martelaarschap dat elke profeet te wachten 
kan staan.3 Maar Rauschenbusch gelooft zeker dat in elk geval bij Jezus het martelaarschap 
vrucht gedragen heeft: door zijn offer overwint hij de kwade machten waardoor het Rijk Gods 
nabij komt.4 
 De strijd met de machten werd in de linkervleugel van de social gospelbeweging niet alleen 
sociaal maar ook politiek opgevat. The Christian Socialist Fellowship, met Herron als voorman, 
zag in het socialisme dé politiek-sociale expressie van een christelijk leven. En Herron bewerkte 
de ker-ken om de politieke principes van het internationale socialisme te aanvaarden, om zo ‘de 
christelijke revolutie in Amerika’ te voltooien.5  Rauschenbusch distantieerde zich van deze 
denkbeelden. 
 Voor zijn visie op het Godsrijk als basis en inhoud van het social gospel zie verder I.5 en 
I.6. 
 
 
 

I.3.5 Voorlopers en voormannen van de social gospelbeweging 

C.H. Hopkins noemt meer dan 200 namen van de vele theologen en niet-theologen die invloed 
gehad hebben op de ontwikkeling van het Amerikaanse sociale christendom tot wat is gaan 
heten: het social gospel. Wij zullen ons hier beperken tot een vijftal figuren, mannen die volgens 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, The Social Principles of Jesus. Geschreven voor ‘The Sundayschool Council of  
  Evangelical Denominations’, New York, 1916 (reprint 1977). 
2 W. Rauschenbusch, Social Principles, part II en part IV. 
3 a.w., chapter XI: ‘The cross a social principle’. 
4 a.w., chapter XI. 
5 C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, cap. XIV, pp. 233-244. 
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onder anderen J. Dombrowski, R.T. Handy en R.C. White een belangrijke of originele bijdrage 
aan theorie en/of praktijk van het social gospel hebben geleverd.1 Naast Walter Rauschenbusch 
zijn dat W. Gladden, J. Strong, W.D.P. Bliss, R.T. Ely en G.D. Herron. 
 
De congregationalist Washington Gladden (1836-1918) onderscheidt zich temidden van de 
vele theologen die zich vanaf de eerste periode zorgen maakten over het lot van de arbeiders 
door zijn activiteiten en denkbeelden.2  Na een korte periode te hebben gewerkt als predikant 
publiceerde hij, als uitgever van tijdschriften, artikelen over tal van maatschappelijke 
vraagstukken. Hij bestreed daarin het laissez faire-principe van de gangbare economische 
theorieën en propageerde winstdeling in een bedrijfsleven dat tot coöperatie zoumoeten worden 
hervormd. Teruggekeerd in het ambt (1875 in Springfield, 1882 in Columbus, Ohio) bleef hij als 
redacteur geestelijk leven verbonden aan The Independent en gaf hij zondagavondlezingen over 
maatschappelijke vraagstukken, die in 1876 werden gebundeld en uitgegeven onder de titel: 
Working people and their employers. 
 Gladden, die de verwerkelijking van het Godsrijk in deze wereld als de opgave van de 
godsdienst zag, achtte het mogelijk dat de maatschappij naar die norm zou worden gekerstend.3 
Hij meende de fundamentele principes voor het ordenen van de samenleving te kunnen vinden in 
het sociale onderwijs van Jezus, die de rijken de daadwerkelijke broederschap met de armen had 
geleerd. Om de maatschappij in die geest te kunnen omvormen zag Gladden de noodzaak de 
mensen op te voeden tot een nieuwe mentaliteit.  Zelf nam hij deze geloofsopvoeding ter hand 
door een vervolgverhaal te schrijven in The Century Magazine over ‘The Christian League of 
Connec-ticut’, een gefingeerde interkerkelijke organisatie, die in een industriestad allerlei 
maatschappelijke hervormingen wist door te voeren. Het model voor deze vorm van onderwijs 
had hij gevonden in het beroemde bekeringsverhaal van Charles M. Sheldon.4 
 
Waar Gladden als een der eersten systematisch over arbeidsvraagstukken en maatschappelijke 
hervormingen heeft nagedacht vanuit een visie die beïnvloed was door Bushnells ‘New 
Theology’,5 staat hij op de grens van de eerste en de tweede periode. Maar zijn bijdragen aan de 
ontwikkeling van het social gospel duurden tot in de 20ste eeuw en Rauschenbusch zal hem in 
1912 een van de veteranen en pioniers van deze beweging noemen. Gladden geloofde dat Gods 
genade de beste krachten in de mens wakker roept, zodat het Koninkrijk Gods weldra zou 
aanbreken. In dat optimisme was hij een kind van zijn tijd, terwijl zijn maatschappijanalyse in 
1876 – ook naar zijn eigen oordeel later – erg oppervlakkig was. Maar zijn sociaal-ethische 
beoordeling van economische vraagstukken heeft veel mensen aan het denken gezet. 
 
Josiah Strong (1847-1916), congregationalist, behoort tot de progressieve stroming uit het begin 
van de derde periode.6  Hij trad in de openbaarheid toen hij in opdracht van de American Home 
                                                 
1 J. Dombrowski, The Early Days of Christian Socialism in America, New York, 1936. 
  R.T. Handy, The Social Gospel in America, 1870-1920. 
  R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, Religion and Reform in Changing America, 
  Philadelphia, 1976, pp. 168-178 = cap.15. 
2 J.H. Dorn, Washington Gladden, Prophet of the social gospel, Ohio State University, 1966; 
  R.T. Handy, The Social Gospel, pp. 19-170  en J.C. Cort, Christian Socialism, pp. 226-229. 
3 W. Gladden, The Church and the Kingdom, New York, 1894. 
4 Ch.M. Sheldon, In His Steps.“What Would Jesus Do?”, New York, 1896. 
5 J.H. Dorn, Washington Gladden, pp. 33 e.v. en 141-181; zo ook C.C. Cole, Social Ideas, p. 54. 
6 C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, pp. 258-263 en R.C. White & C.H. Hopkins, The Social 
Gospel, 
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Missionary Society zijn boek Our Country schreef (1886).  Daarin betoogde hij dat het door de 
moderne industrialisatie versterkte ‘mammonisme’ verwoestend inwerkt op mensen en 
instituten, waardoor land, volk en christendom worden gecorrumpeerd. In een volgend boek, The 
Challenge of the City, wees Strong de moderne stad aan als het braak liggende zendingsveld 
voor kerkelijk-sociale activiteiten. Met andere theologen richtte hij het tijdschrift The Kingdom 
op waarin vanuit een als sociaal model opgevat Godsrijk maatschappijkritiek werd geoefend. 
Strongs verkiezing tot algemeen secretaris van de Evangelical Alliance van de USA in 1886 
tekent zijn relatie met de evangelicale beweging. Voor deze Alliance organiseerde hij drie 
belangrijke congressen, die handelden over de taak van de kerken ten aanzien van de sociale 
noden. In die tijd bestond er kennelijk een goede verstandhouding tussen evangelicalen en de 
maatschappijkritische voormannen van het social christianity. 
 
William D.P. Bliss (1856-1926) is een typisch vertegenwoordiger van de links-activistische 
stroming in de derde periode.1 In 1856 te Constantinopel geboren als zoon van een Amerikaanse 
zendeling begon hij zijn kerkelijke loopbaan als pastor in de congregationalistische kerk van 
Denver. In 1886 ging hij over naar de Episcopaalse kerk, die hem meer vrijheid bood en beter 
paste bij zijn gevoel voor de organische samenhang van het mensdom en bij zijn daarbij 
aansluitende sociale denkbeelden.  
 In 1887 stichtte Bliss de Church Association for the Advancement of the Interests of Labor, 
in 1889 de Society of Christian Socialists met The Dawn als tijdschrift. In 1895 nam hij het 
initiatief voor The American Fabian-beweging2 waarna hij het Handbook of Socialism schreef. 
Vervolgens verscheen onder zijn redactie de Encyclopedia of Social Reform (1897). Uit 
solidariteits-overwegingen was Bliss lid geworden van een vakbond (the Knights of Labor), 
waarin hij zeer actief was. Omdat hij steeds meer het socialisme als het in de praktijk gebrachte 
christendom ging zien, zegde hij zijn parochie vaarwel. In plaats daarvan stichtte hij in 1890 te 
Boston de Mission of the Carpenter om in het kerkelijk leven de principes van het christelijk 
socialisme uit te dragen. Toch veranderde deze Mission langzamerhand in een vrije, episcopaals 
georiënteerde kerk: de Church of the Carpenter, waartoe de leden van de Society of Christian 
Socialists geacht werden te behoren. Via het uitgeven van bijbellessen over sociaal christendom 
onder de titel The Gospel of the Kingdom beïnvloedde Bliss velen. 
 
Ondanks hun verschillende visie op het socialisme werkte Bliss intensief samen met Josiah 
Strong en anderen, onder andere aan The Yearbook of Social Progress en in de leiding van The 
American Institute of Social Service. Dit door Strong opgerichte instituut had ten doel 
verbetering van de maatschappelijke toepasbaarheid van de godsdienst door het verspreiden van 
sociologische kennis. De vrijwel onvermoeibare Bliss blies in 1926 de laatste adem uit nadat hij 
tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zwitserland nog als veldprediker had gewerkt onder Franse en 
Belgische soldaten. 
 
 
 
Richard T. Ely (1854-1943), presbyteriaan van opvoeding en econoom van professie, die in 
Duits-land onder andere economie en sociologie had gestudeerd, vertegenwoordigt het 

                                                                                                                                                        
  pp. 55-62, die zijn bijnaam: ‘the forgotten man of the social gospel movement’  releveren. 
1 C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, pp. 173-183,  J.C. Cort, Christian Socialism, pp. 233-236 en   
  J. Dombrowski, The Early Days, pp. 96-107. 
2 Zie I.5.2.2. 
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wetenschap-pelijke geweten van de opkomende social gospelbeweging.1 Voor de beweging was 
het essentieel dat niet alleen bevlogen predikanten een bijdrage leverden maar ook 
wetenschapsmensen. Men zag in dat een op de maatschappij betrokken theologie de kennis van 
de werkelijkheid zoals die door economen en sociologen wordt aangedragen, niet buiten 
beschouwing kan laten, al denken ook die wetenschappers onderling verschillend.  
 Blijkens zijn Outlines of economics, uit 1893, ging Ely uit van sociale solidariteit tussen 
mensen als een sociaal-psychologisch gegeven en meende hij die solidariteit vervolgens als een 
economische factor te kunnen mobiliseren. Door verwantschap aan te wijzen tussen de 
opvattingen van socialistische economen en de mozaïsche wetten wilde hij het onacceptabele 
van de heersende liberale economische denkbeelden aantonen. Met zijn visie, beschreven in The 
social law of service, uit 1896, die inhield dat er voor de staat een positieve taak zou zijn 
weggelegd in het bevorderen van sociale gerechtigheid, ging Ely in tegen de toen gangbare 
liberale gevoelens. De sociologie zag Ely als hulpwetenschap van de ethiek en hij meende 
‘Christianity and ethical science agree perfectly’.2 Waar niet alle sociologen dat zo zagen richtte 
Richard Ely, samen met onder anderen Josiah Strong en George Herron, in 1893 het American 
Institute of Christian Sociology op om dat idee te bevorderen.  
 Richard Ely heeft meegewerkt aan allerlei tijdschriften die de vragen van arbeid, socialisme 
en christendom aan de orde stelden. Behalve het door Bliss opgerichte The Dawn en The 
Kingdom van Strong en Herron was dat het  – in 1903 opgerichte –  veertiendaagse tijdschrift 
The Christian Socialist, dat als motto had ‘The golden rule against the rule of gold’ (vgl. 
Matth.7:12). In 1909 bereikte The Christian Socialist een oplage van 20.000 exemplaren. Het 
blad werkte een tijdlang met supplementen per kerkelijke denominatie, waardoor vrijwel alle 
richtingen binnen het Amerikaanse christendom, van rooms-katholieken tot swedenborgianen, 
werden bereikt. Zo kreeg Rauschenbusch gelegenheid bijdragen te leveren voor het 
baptistensupplement. 
 
Het blad The Kingdom (1894) stond aan de wieg van de ‘Christian Commonwealth Colony’ 
gevestigd in Georgia in 1895 en bevolkt tussen 1896 en 1900. Men leefde er in gemeenschap van 
goederen en beoefende een onzelfzuchtig leven, offerbereid naar het gebod en het voorbeeld van 
Jezus. De kolonie werd door tegenslagen getroffen en door profiteurs misbruikt, zodat het 
experi-ment al in 1900 moest worden opgegeven. Maar er bleef iets van over: een zekere Ralph 
Albertson had sinds 1895 propaganda gemaakt voor de commune in Georgia via een tijdschrift 
getiteld: The social gospel,  a magazine of obedience to the law of love.3 Vóór 1900 sprak men 
zelden van het ‘social gospel’; tot dusver had men meestal de uitdrukking ‘social Christianity’ 
gebruikt. Maar het tijdschrift van Albertson maakte de eerstgenoemde term gangbaar en hij werd 
populair doordat voormannen van de christelijk-sociale beweging er gebruik van gingen maken. 
Zo schreef Shailer Mathews onder de titel The Social Gospel in 1910 een boek over Jezus’ 
sociale onderwijs en zijn moderne toepassing, en besloot Walter Rauschenbusch zijn publicaties 
met A Theology for the Social Gospel in 1917. 
 
 

                                                 
1 R.T. Handy, The Social Gospel in America, pp. 171-250, J.C. Cort, Christian Socialism , pp. 231-232  en 
  J. Dombrowski, The Early Days, pp. 50-59. 
2 R.T. Ely, Social Aspects of Christianity, New York, 1894, geciteerd bij R.T. Handy, The Social Gospel 
in  
  America, p. 224. 
3 C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, p. 196. 



50 
 

 

 

Wellicht de meest kleurrijke exponent van de radicale stroming in de derde periode van de social 
gospelbeweging was de als een profeet beschouwde George Davis Herron (1862-1925).1 Reeds 
als kind voelde hij zich door de Geest Gods bezield om de mensen de waarheid en ernst van 
Gods oordeel en opdracht te verkondigen. Hij aarzelde daarbij niet om zich met profetisch 
geweld te richten tegen alles wat hem onrecht toescheen. Christus’ wet van zelfofferande tot op 
het kruis noemde Herron de fundamentele wet van mensenleven en maatschappij; tot bekering en 
gehoor-zaamheid aan die wet riep hij iedereen op. Niets leek hem zozeer een waarachtige 
bekering in de weg te staan als het materiële bezit. Want, aldus Herron, uit hebzucht vermoorden 
wij onze broeder en door ons bezit houden wij hem arm. Als keerzijde van zijn 
oordeelsprediking hield hij vast aan zijn geloof in het aanbrekende Godsrijk, waardoor weldra 
alle tegenstand zou zijn verbroken en er gerechtigheid zou heersen op aarde, althans in Amerika. 
Slechts bekering tot de offergezindheid van Jezus was nodig om ‘the Glory of the Lord’ te zien. 
 Zijn geëmotioneerde toespraken en preken troffen het hart van velen, waaronder enkele rijke 
dames die in zijn ban geraakten. In zijn gemeente Burlington waren dat mevrouw E.D. Rand, een 
rijke weduwe, en haar dochter Carrie. Mevrouw Rand besloot een fonds te stichten voor een 
leerstoel in ‘toegepast christendom’ aan het Iowa College, vanwaar Herron dan zijn wijsheid 
verbreiden kon. Zelfs deze benoeming rangschikte hij onder het lijden om Christus’ wil, hetgeen 
hij overigens met graagte deed. Vanuit Iowa nam hij de maatschappij onder vuur, noemde het 
kapitalisme een uitvinding van de duivel en koos voor een socialistisch maatschappijmodel dat 
zijns inziens als zodanig christelijk kon heten. Tegelijk probeerde hij de socialisten voor Christus 
te winnen door hun het ‘social gospel of Jesus’ te verkondigen. In dat kader werd Herron lid van 
de broederschap The Social Crusade van J.S. Wilson en schreef hij artikelen in The Social 
Crusader. Zelf werd George Herron in dat tijdschrift als dé profeet van zijn tijd verheerlijkt. 
 Plotseling kwam er een einde aan dit leven van zelfopoffering,  toen hij zijn vrouw verliet 
om direct daarna, in 1901, in het huwelijk te treden met Carrie Rand, de rijke jonge vrouw die 
hem overal gevolgd was. Met haar is Herron, nu zelf een rijk man, spoedig naar Italië 
vertrokken, om later in Genève, waar hij sinds 1916 woonde, als diplomaat voor de Verenigde 
Staten op te treden. 
 
 
Walter Rauschenbusch, die wij beschouwen als de belangrijkste woordvoerder van het social 
gospel omdat zijn visie meer omvat dan de 19e eeuwse achtergronden, komt in I.5 en I.6 
uitvoerig ter sprake. Hier kan worden gezegd dat wij in hem trekken herkennen die wij, elk 
afzonderlijk, karakteristiek noemden voor de vijf besproken voormannen. Met Josiah Strong was 
Walter Rauschenbusch geworteld in evangelicale tradities, met William Bliss deelde hij de 
openheid voor het socialisme; hij paarde de bijbels-profetische bevlogenheid van George Herron 
aan de analytische geest van Richard Ely en met Washington Gladden (en zovele anderen) 
geloofde Rauschenbusch in de kerstening van de maatschappij naar het model van het bijbelse 
Koninkrijk Gods.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zie C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, pp. 184-200,  J.C. Cort, Christian Socialism, pp. 236-240,  
  die hem op p. 236 ‘a verbal windmachine’ noemt  en  J. Dombrowski, The Early Days, p. 29 en pp. 171- 
  193, die hem ‘the intellectual leader’ van de beweging acht. 
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Samenvattend: 
 
Het social gospel is voortgekomen uit de ontmoeting van het in Amerika verankerde sociale 
christendom met de liberale theologie, die  tegen het eind van de 19e eeuw aldaar opgekomen 
was. Het sociale christendom kan zich beroepen op het in Amerika algemeen aangehangen 
geloof in het aanbrekende Koninkrijk Gods als uitdrukking van een ‘constructief protestantisme’ 
(H.R. Niebuhr). Nauw verwant daarmee is de uitspraak van Sandeen dat in het begin van de 19e 
eeuw ‘America was drunk on the millennium’, waarbij het millennium werd gezien als de 
voorlopige verwerkelij-king van het toekomstige Godsrijk op aarde, beginnend in de VS.  Dit 
geloof was mede gevormd door het succes van de revivalbewegingen in de 18e en de 19e eeuw 
onder leiding van Wesley, Edwards, Whitefield, Finney en de Beechers. Bij het ontstaan van de 
grote sociale problemen in de 19e eeuw als gevolg van de industrialisatie en urbanisatie wezen 
zij op de sociale consequenties van het evangelie en zetten zij zich in voor de slachtoffers. Het 
activisme van deze evangelicalen hangt met hun ‘kairos’-besef samen: het is nu het uitgelezen 
moment om tekenen van het Godsrijk op te richten voordat het zich baan breekt met geweld. 
 
Een scheiding der geesten voltrok zich toen orthodoxe evangelicalen zich, onder invloed van 
premillennianisme en dispensationalisme, distantieerden van het sociale christendom vanwege 
de daar toenemende invloed van de liberale theologie. Inderdaad had zich een nieuwe theologie 
ontwikkeld, waarin over het doorbrekende Godsrijk gesproken werd als Gods sociale incarnatie. 
Horace Bushnell vertrouwde erop dat de Amerikaanse samenleving zich steeds meer zou onder-
werpen aan de ‘Christian law of love’. Hopkins is zelfs van mening dat het social gospel primair 
is geworteld in de liberale theologie der 19e eeuw, met haar geloof in Gods immanentie die 
openbaar wordt in de vooruitgang, met haar geloof in de wetenschap en haar nadruk op de 
moraal.1  Waar Hopkins de social gospelbeweging vooral een liberale wortel toeschrijft, heeft hij 
echter (te) weinig aandacht besteed aan de evangelicale achtergrond van deze beweging. 
 H.F. May onderscheidt in het sociale christendom drie stromingen: een progressieve, een 
radicale en een conservatieve.2 In de daaruit voortgekomen social gospelbeweging, die geleid 
werd door mensen met evangelicale en liberale theologische achtergronden en visies, zijn de 
progressieve en de radicale stroming dominant. Dat blijkt uit de bijdragen die de verschillende 
voormannen, Gladden, Strong, Bliss, Herron en Rauschenbusch, daaraan hebben geleverd. Bij 
hen speelde, naast hun theologische overtuigingen, de sociologie een grote rol, omdat die hun de 
bij hun morele stellingname zakelijke argumenten verschafte omtrent die structuren en processen 
in de maat-schappij die leiden tot macht en onmacht. 
 
Toch is het social gospel meer dan een maatschappelijke beweging die zich bezig houdt met het 
bestrijden van sociale wantoestanden in arbeiderswijken,3 en iets anders dan de religieuze 
uitdrukking van de vooruitgangsidee, in elk geval bij Rauschenbusch. Gelijk op met zijn 
openheid voor de liberale inbreng honoreert hij de evangelicale achtergrond en benadrukt hij de 
bijbelse basis van het Koninkrijk Gods. Daarbij is zijn ontmoeting met Europese theologen en 
zijn daar begonnen studie van het anabaptisme van doorslaggevende betekenis.  
Daarover handelt de volgende paragraaf. 

                                                 
1 C.H. Hopkins, The Rise of the Social Gospel, pp. 318-327: Conclusions. 
2 H.F. May, Protestant Churches and Industrial America, p. 264. 
3 J.T. Witvliet, ‘Sociaal-ethische zoektochten’, in L.A. Hoedemaker e.a., Oecumene als leerproces, p. 125. 



52 
 

 

 

 

I.4    Rauschenbusch’ Europese ervaringen 

I.4.1 Oriëntatie in Europa 

Hoewel Walter Rauschenbusch in Amerika geboren is blijft hij zich sterk verbonden voelen met 
Duitsland, het land waar niet alleen zijn genetische wortels liggen maar waarmee hij vooral ook 
cultureel verbonden is. Zijn vader heeft er alles aan gedaan om dit gevoel van verbondenheid bij 
Walter en de andere kinderen aan te wakkeren, een poging die bij twee van de drie zeker 
geslaagd genoemd kan worden. Walters oudste zuster Frida trouwt met een Duitse predikant en 
keert terug naar het land van herkomst. Zijn andere zuster Emma, in zendingsdienst naar India 
gegaan en in 1894 getrouwd met haar vroegere mentor, de weduwnaar John Clough (1836-
1910), kent die binding wat minder. Walter heeft gezocht naar een vorm van geestelijke 
integratie. Dat blijkt uit een toespraak, gehouden in 1902, ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de Duitstalige afdeling van het Rochester seminarium, over de bijdrage van 
Duitsland aan het nationale leven van Amerika. Daarin zegt hij onder meer: “The intellectual life 
van of America and Germany cross in my thinking like warp and woof”(schering en inslag).1 
 Rauschenbusch heeft de intellectuele erfenis uit Europa niet alleen door zijn opvoeding thuis 
meegekregen, maar ook tijdens zijn gymnasiumtijd in Duitsland. Daar leerde hij zowel de 
Grieks-Romeinse alsook de West-Europese klassieke schrijvers kennen, met name de Duitse. Uit 
citaten en aantekeningen blijkt dat het daarbij niet is gebleven: de jonge predikant, 
geconfronteerd met de sociale ellende van zijn gemeenteleden, bestudeert de geschriften van 
bekende Europese sociaal-hervormers, economen en filosofen als Karl Marx, Leo Tolstoi, 
Frederick Maurice en John Stuart Mill. 
 Een verlofjaar dat hem in 1891 door zijn gemeente wordt gegund, besteedt hij aan een 
studiereis naar Europa. Met zijn zuster Emma, die ook een verlofjaar heeft, gaat hij eerst naar 
Engeland en vervolgens naar Duitsland. In Engeland maakt hij kennis met het Leger des Heils 
van William Booth, dat evangelisatie koppelt aan sociale zorg. Hoezeer hij ook sympathiseert 
met de doelstelling, Rauschenbusch meent dat het Leger niet verder komt dan 
symptoombestrijding; zelf is hij op zoek naar een methode om de oorzaken van armoede en 
onrecht aan te pakken. De toespraak van Eleanor Aveling-Marx, dochter van Karl, die hij 
aanhoort in Londens Hydepark, gaat wél op die oorzaken in. Toch was hij meer onder de indruk 
van twee daar optredende vakbondsleiders, die metterdaad voor de arbeiders opkwamen.2 Bij 
Engelse christenen blijkt openheid voor het socialisme; hij treft daar een meervoudige christen-
socialisten beweging aan. Het verbaast hem wel dat het lidmaatschap van deze bewegingen soms 
slechts openstaat voor leden van de anglicaanse kerk!  
 De Duitse kerken blijken daarentegen in het algemeen sterk antisocialistisch, terwijl het 
socialisme antikerkelijk is, zodat Rauschenbusch ook daar geen aansluiting vindt. Wel treft hij 
onder Duitse predikanten een zekere interesse voor sociale kwesties aan. Dat geldt zeker voor de 
kringen van de Innere Mission en rondom Bad Boll, waaraan de namen van Fr. von 
Bodelschwingh en vader en zoon Blumhardt verbonden zijn. Bij hen bestaat een actieve 
betrokkenheid bij maatschappelijke problemen, plus inzicht in en bestrijding van de oorzaken 
daarvan. 

                                                 
1 D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, p. 361. 
2 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 73-74. 
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Meer op het politieke gericht was de beweging die door de hofprediker Adolf Stöcker (1835-
1909),1 samen met onder anderen  Friedrich Naumann, op gang was gebracht. In 1890 hadden zij 
een eerste Evangelisch-Sozial Kongress georganiseerd, waarbij een ontmoeting tot stand was 
gebracht van theologen van allerlei richting met economen en politici. Een program van actie 
kwam in 1891 uit en er werd een tijdschrift opgericht: Evangelisch-sozial. Deze congressen 
hebben grote betekenis voor veel predikanten gehad, maar reeds in 1897 kwam een einde aan de 
samenwerking tussen orthodoxe en vrijzinnige theologen. Voor de recht(s)zinnigen riep Stöcker 
een ‘Kirchlich-sozialer Konferenz’ bijeen. Weliswaar gingen de Evangelisch-sociale congressen 
door, eerst onder leiding van Harnack, later van Baumgarten, maar zij hadden een deel van hun 
invloed verloren. Rauschenbusch stelde vast dat de denkbeelden van Adolf Stöcker, door 
hemzelf benoemd als staats- of nationaal-socialisme, uiterst nationalistisch, antidemocratisch en 
antisemitisch waren. Overigens leunde ook de andere groepering sterk op de staatsarm.2 Déze 
politieke oriëntatie is voor Rauschenbusch onaanvaardbaar en hij wijst dit ‘christelijk-nationaal-
socialisme’ af. 
 
Als sociaal hervormer staat hem, bij hernieuwd overwegen, het Engelse socialisme in al zijn 
verscheidenheid nog het meeste aan, daar het niet is belast met een atheïstische ideologie of 
theologische kwesties, maar gericht is op praktische maatschappelijke hervormingen. Als 
theoloog raakt hij het meest onder de indruk van het tijdens zijn studie in Duitsland bij Ludwig 
Keller opgedane, positieve beeld van de anabaptisten.  
 Op basis van deze Europese ervaringen begon Rauschenbusch onderweg aan een boek met 
als voorlopige titel Revolutionary Christianity. Het concept legde hij na zijn terugkeer in 
Amerika voor aan zijn vrienden Williams en Schmidt,3 die het scherp kritiseerden. Pas in 1968 
zijn door Max Stackhouse in de nagelaten papieren van Rauschenbusch de brokstukken van dit 
boek terug-gevonden en uitgegeven onder de titel The Righteousness of the Kingdom.4 
Rauschenbusch zelf heeft in 1907 een totaal gewijzigde opzet het licht doen zien onder de titel 
Christianity and the Social Crisis. 5 
 In die tijd (1907/08) ondernam Rauschenbusch een tweede studiereis naar Europa, waarbij 
hij te Marburg met name de theologie van Ritschl beter leerde kennen. Veel daarin sprak hem 
aan en stimuleerde hem tot meedenken en tegenspraak, maakte hem ook kritisch ten opzichte van 
eigen tradities. Verder bezocht hij het Evangelisch-Sozial Kongress van 1908 en ontmoette hij de 
Zwitserse religieus-socialisten Leonhard Ragaz en Hermann Kutter, die hij thuis opzocht. Ragaz 
kende hij al van het wereldcongres voor vrij christendom, een jaar eerder te Boston gehouden; nu 
nam Rauschenbusch de kans waar de Zwitsers in eigen omgeving te ontmoeten. Met hen 
constateerde hij een vergaande overeenstemming van gedachten en later sprak hij zijn dank uit 
voor hetgeen hij van hen had geleerd.6  Overigens werd omgekeerd het werk van Rauschenbusch 

                                                 
1 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 78. 
2 J.R. Slotemaker de Bruïne, Christelijk Sociale Studiën, deel I, 4e druk, Utrecht, 1915, p. 174. 
3 Zie I.5.2.1. 
4 W. Rauschenbusch, The Righteousness of the Kingdom, M.L. Stackhouse (ed.), Nashville/New York,  
  1968. 
5 W. Rauschenbusch, Christianizing the Social Order, (CSO) New York, 1912. 
6 W. Rauschenbusch, CSO, pp. 117 en 122. 
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in Zwitserland gelezen en gewaardeerd, blijkens het verslag van de religieus-sociale conferentie 
te Bern, 1913, waar Christianizing the Social Order is besproken.1 Op deze relatie wordt in de na 
hoofdstuk I volgende Excurs nader ingegaan. 
 

I.4.2 Europese invloeden 

Tijdens zijn studiereizen maakte Walter Rauschenbusch nader kennis met Europese theologen en 
hun denkbeelden, waarvan sommige hem zeer aanspraken en andere hem minder bevielen. 
 Als theoloog met kerkhistorische interesse waardeert hij heel positief hetgeen de Münsterse 
kerkhistoricus Ludwig Keller (1849-1915) over de anabaptisten wist te melden. In plaats van de 
gebruikelijke tekening van deze 16e eeuwse groepering als mislukte revolutionairen die de 
‘echte’ Reformatie in gevaar hadden gebracht, voerde Ludwig Keller namelijk hun oorsprong 
terug tot allerlei voorreformatorische bewegingen zoals de Waldenzen, de Albigenzen, de 
Bogomielen, de Katharen e.d. Deze dissidente groeperingen zag hij als de ware voortzetters van 
de ‘oudchristelijke broederschap der eerste eeuwen’  en daarmee als de echte hervormers van de 
kerk.2 
 Deze visie spoorde met hetgeen Walters vader, August Rauschenbusch reeds eerder had 
ontdekt op zíjn studiereis naar Europa in 1868/69, toen hij materiaal verzamelde voor een 
verhandeling over de 16e-eeuwse anabaptisten en hun oorsprong. Helaas had dit onderzoek niet 
tot een publicatie geleid, maar Walter vond, bij de voltooiing van de autobiografie die zijn vader 
August was begonnen,3 aantekeningen van studies die daarop betrekking hadden.   
 Hun eigen verlangen naar een gezuiverde kerk, die zich oriënteert op de eerste 
christengemeente en zich distantieert van kerkelijke en politieke macht, projecteerden vader en 
zoon Rauschenbusch op en herkenden ze in de anabaptisten. Maar na zijn kennismaking met 
Keller legde Walter, anders dan zijn vader, de nadruk op het streven naar radicale hervorming 
van kerk én maatschappij. Hij had ontdekt dat bepaalde anabaptisten en de met hen verwante 
spiritualisten Andreas Bodenstein-Karlstadt en Thomas Müntzer juist deze 
maatschappijhervorming hadden nagestreefd. 
 
Dat Walter Rauschenbusch deze lijn wilde volgen, blijkt uit het ontwerp van zijn eerste grote 
werk over ‘het revolutionaire christendom’, een werk dat hij overigens niet als zodanig 
publiceerde vanwege de ernstige kritiek die zijn Brotherhood of the Kingdom-vrienden erop 
hadden gegeven.4 Omdat het anabaptisme in Amerika veelal schuil was gegaan in de veelheid 
van ‘sektarische’ bewegingen, meest van Engelse oorsprong, die in de nieuwe wereld tot 
dissenterkerken uitgroeiden, was de tekening van mennonieten en baptisten als nazaten van een 
revolutionaire beweging voor zijn vrienden, zoals voor de meeste Amerikanen, vreemd.5 
                                                 
1 Door P. Jaeger in het tijdschrift Christliche Welt, 1913, p. 584. 
2 L. Keller, Die Reformation und die älteren Reformparteien, Leipzig,1885. Latere onderzoekers achtten  
  deze herleiding onjuist. Zij zagen de anabaptisten als (opstandige) kinderen van de 16e eeuwse 
Reformatie. 
  Zie F. Blanke, ‘Anabaptism and the Reformation’ in: The Recovery of the Anabaptist Vision, ed. by  
  G.F. Hershberger, Scottdale, Pennsylvania, 1957. 
3 A. Rauschenbusch, Leben und Wirken von August Rauschenbusch, Kassel, 1901. 
4 Zie I.5.1 en I.5.2. 
5 Het standaardwerk van G.H. Williams, The Radical Reformation, (Philadelphia, 1962), plaatst de  
  anabaptisten binnen het wijdere begrip van de radicale reformatie, waardoor de stellingname van  
  Rauschenbusch weer ondersteund wordt. 
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Rauschenbusch echter had de ontdekking van het anabaptisme, als een van de belangrijkste 
oorsprongen van het baptisme, als een grote verheldering van zijn denken ervaren. Sindsdien is 
hij, binnen en vanuit de baptistenkerk, het bij het anabaptisme passende revolutionaire karakter 
van het christelijk geloof blijven beklemtonen. 
 
De invloed van het anabaptisme op Rauschenbusch is slechts door een enkele Amerikaanse 
auteur in beschouwing genomen. Zie verderop in de hoofdstukken  III  en V.1 
Andere theologen die Rauschenbusch op zijn (tweede) studiereis in Duitsland ontmoette, waren 
leerlingen van Albrecht Ritschl (1822-1889), die trachtten aan ‘de historische Jezus’ een plaats te 
geven in hun theologisch denken.  

In Europa was in de 19e eeuw een felle discussie opgelaaid rondom de ‘historische Jezus’, die nog 
lang niet ten einde was. Wie was Jezus van Nazareth? Grote commotie had het geschrift van J.S. 
Reimarus (1694-1768) Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger veroorzaakt. G.E. Lessing (1729-
1781) had het geschrift, dat Jezus als een mislukt politicus tekende, in 1778, na Reimarus’ dood, 
uitgegeven. Na alle opwinding rondom dit boek bleven vragen over als: hoe verhouden zich de 
prediking ván Jezus van Nazareth en de prediking aangáánde hem? En wat is historisch aan leven en 
werken van Jezus van Nazareth? Of is de figuur van  Jezus zelf al een mythe en dus ontoegankelijk 
voor historisch onderzoek? 
 

Op zijn tweede Europese studiereis heeft Rauschenbusch enkele van deze Ritschliaanse 
theologen ontmoet die hem nader ingewijd hebben in het denken van Albrecht Ritschl. Dat was 
onder anderen J.Wilhelm Herrmann (1846-1922), hoogleraar te Marburg (1879-1916), die uit 
kringen van de Duitse opwekkingsbeweging afkomstig was, hetgeen een bevindelijke toon gaf 
aan zijn weten-schappelijke verhandelingen. De ontmoeting van persoon tot persoon was voor 
hem de meest wezenlijke ervaring in het leven en dát bepaalde zijn religieuze overtuiging: in de 
persoon van Jezus ontmoet men de levende God wanneer men acht geeft op ‘das innere Leben 
Jesu’. Lange tijd had Herrmann geloofd in een wezenlijke verbinding tussen openbaring en 
geschiedenis, maar rond 1910 zag hij zich genoodzaakt zijn geloof in de werkzame 
persoonlijkheid van Christus los te maken van de ‘historische Jezus’.2 In die tijd viel de 
kennismaking van Rauschenbusch met Herrmann. Diens warme, piëtistische toon sprak hem aan, 
evenals zijn grote nadruk op de waarde van de menselijke persoonlijkheid. Maar de noodzaak 
om de historische Jezus los te laten in ruil voor ‘de Christus’, zag hij niet in. 
Adolf (von) Harnack (1851-1930) was een andere leerling van Ritschl die Rauschenbusch 
ontmoette. Deze verkondigde dat het Rijk Gods niets anders zou zijn dan de geestelijke, 
innerlijke, zedelijke vernieuwing van de individuele mens, waarbij Jezus ons ten voorbeeld is. 
Met Harnack deelde Rauschenbusch de visie dat het Rijk Gods van zedelijke aard is, maar hij 
wilde vasthouden aan de eigen verkondiging van Jezus dat dat Rijk nabij gekomen is en zowel in 
de toekomst als in het heden verschijnt. Verder achtte hij de beperking van het zedelijke tot het 
individuele een ontoelaatbare versmalling van de door Jezus geleerde zedelijkheid. Bij Jezus 
immers gaat het niet alleen om de individuele mens, maar om de gehele mensheid in haar sociale 
verbanden.  
 Daarmee leek Rauschenbusch zich aan te sluiten bij de visie van Ritschl, die in de bijbelse 
boodschap twee brandpunten zag: het gaat om individuele én sociale verlossing. De theologie 
vóór hem heeft eenzijdig alle nadruk gelegd op de verlossing, waardoor, aldus Ritschl ‘die 
ethische Auffassung des Christenthums unter der Idee des Reiches Gottes zu kurz kommt. Das 

                                                 
1 Zie III.1.6.c en V.1.3. 
2 H. Berkhof, 200 Jahre Theologie, ein Reisebericht, Neukirchen-Vluyn, 1985, pp. 147-149. 
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Chris-tenthum ist einer Ellipse, welche durch zwei Brennpunkte beherrscht ist, zu vergleichen’.1  
 Ritschl had zíjn leermeester Friedrich Schleiermacher (1768-1834) geprezen toen die sprak 
van het ‘alles unter sich befassende Bild vom Reiche Gottes’, maar vastgesteld dat hij tegelijk 
betoogde, dat alles betrokken is op de door Jezus volbrachte verlossing.2 Bovendien was hij, 
Ritschl, van mening dat het apologetisch pleidooi dat Schleiermacher voerde voor de 
zelfstandige waarde van het religieuze gemoed, dat het universum gevoelvol schouwt en de 
religie beleeft als gevoel en smaak voor het oneindige, aan het zedelijk-teleologisch karakter van 
het Godsrijk tekort deed. 
Inderdaad is religie iets anders dan metafysica en moraal maar, aldus Ritschl, het gaat om 
verlossing én ethiek, om genade én Godsrijk. In Die christliche Lehre von der Rechtfertigung 
und Versöhnung heeft Ritschl de stap van de metafysica naar de ethiek dan ook nadrukkelijk 
gezet, juist op grond van zijn visie op het Koninkrijk Gods als een geloofszaak: “Das Reich 
Gottes ist ein directer religiöser Begriff”. Maar dat houdt tegelijk in: “Das Reich Gottes ist das 
höchste Gut welches Gott an Menschen verwirklicht und zugleich ihre gemeinschaftliche 
Aufgabe, da die Herrschaft Gottes nur an der Leistung von Gehorsam durch die Menschen ihren 
Bestand hat”.3 Daarin speelt de kerk een grote rol: “Kann man Gott nur richtig erkennen, indem 
man ihn durch Christus erkennt, so kann man ihn auch nur erkennen, indem man sich in die 
Gemeinde der Gläubigen einschließt”.4 Deze, door Jezus gestichte ‘Religionsgemeinschaft’, 
ontving van hem een zedelijke doelstelling toen hij als doel van de godsdienst niet de 
Godsverering aanwees, maar ‘die Organisation der Menschheit durch das Handeln aus dem 
Motiv der Liebe’.5 
 
Johannes Weiss (1863-1914), leerling en schoonzoon van Ritschl, stelde vast dat zulke 
definities niet scherp genoeg om aan alle vragen een einde te maken. Volgens hem bedoelde 
Ritschl dat in de persoon van Jezus Christus zedelijkheid en religie verbonden zijn. Immers: de 
verlossing tendeert naar het Rijk; de zedelijkheid rust in de religie.6 Weiss is zich bewust dat de 
idee van het Godsrijk de eeuwen door naar de behoeften van elke tijd is gemodelleerd: “Die Idee 
war wie Wachs in den Händen der Theologen”.7 Toch acht hij het een verdienste van Ritschl dat 
deze weer is gaan spreken over het Godsrijk en dat hij zich heeft afgevraagd of er naast de 
verlossing in Christus nog iets anders aan de orde is in het geloof, anders gezegd: of de hoop nog 
iets betekent. Naar Weiss’ visie wortelt Ritschls ‘idee van het Godsrijk’ in een teleologisch 
bepaalde visie: een voor God en mensen gemeenschappelijk doel voor deze wereld: “Gottes 
Selbstzweck ist die Heranbildung des Menschengeslechtes zum Reiche Gottes”.8 Weiss ziet 
hierin een soort christelijke wereldbeschouwing, die verder geen relatie heeft met de soteriologie. 
Ritschls ellips breekt in twee cirkels uiteen, zo meent hij. Want óf wij houden het bij de 
verlossing in Christus en dan vervalt het Rijk Gods-perspectief, óf we houden ons bezig met 
wereldverbetering en dan wordt Christus overbodig. Hij denkt dat de kerk(mens) wel zal kiezen 
                                                 
1 A. Ritschl, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, Bonn, 2e Auflage, 1883, Band 
  III, par. 2, p. 11. Rauschenbusch zal, nog vóór zijn eerste reis naar Europa, in 1892, het beeld van de 
ellips 
  in dezelfde zin  gebruiken; later komt hij er van terug. 
2 A. Ritschl, Rechtfertigung und Versöhnung, III, par. 2, p. 9 
3 A. Ritschl, Rechtfertigung und Versöhnung, Band III, par. 6, p. 29. 
4 a.w., III, par. 2, p. 7. 
5 a.w., III, par. 2, pp. 12-13. 
6 J. Weiss, Die Idee des Reiches Gottes in der Theologie, Giessen, 1901, p. 115. 
7 J. Weiss, Idee des Reiches Gottes, p. 2. 
8 A. Ritschl, Rechtfertigung und Versöhnung, Band III, par. 38, i.h.b. p. 283. 
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voor de genade; maar het zou mogelijk kunnen zijn, dat areligieuze mensen interesse hebben 
voor dit soort geschiedenisfilosofie.1  
 
Ons interesseert vooral de vraag, hoe Rauschenbusch tegenover deze denkbeelden stond. Welnu, 
deze heeft de plaats die het Rijk Gods bij Ritschl inneemt, positief gewaardeerd, maar toch diens 
beeld van de ellips als inadequaat laten varen. Voor Rauschenbusch is het Godsrijk het 
alomvattende begrip zodat individuele zedelijkheid en persoonlijk heil pas tot hun recht komen 
als we de sociale orde van het Rijk Gods aanvaarden. “The Kingdom was more than a major part 
of Jesus' teaching: it was the controlling center”.2 
  
 
 
 
Wanneer Rauschenbusch tien jaar later zijn Theology schrijft, weet hij intussen, dat Weiss het 
liberale Godsbeeld omver gehaald heeft en gesteld, dat Jezus een joods apocalypticus was. 
Volgens Weiss verwachtte Jezus op korte termijn een radicale inbreuk van het Godsrijk in deze 
wereld; dáárop is de ethiek van Jezus gericht. Voor de noodsituatie van dat laatste ogenblik gaf 
hij, gedreven door de Geest, zijn radicale geboden. Jezus’ ethiek is dus interim-ethiek, bedoeld 
voor die korte spanne tijds tussen het nu en het einde. Maar voor een langduriger heden zijn 
Jezus’ geboden onbruikbaar, aldus Weiss. 
 Met een verwijzing naar de burgerlijke habitus der Europese theologen, die geen begrip 
hebben voor revolutionaire ideeën, wijst Rauschenbusch deze conclusies af.3 Voor hem heeft de 
ethiek van Jezus actuele eeuwigheidswaarde en daarom wil hij deze onder geen beding ‘interim-
ethiek’ noemen. Met Harnack houdt hij het voor mogelijk dat de ‘apocalyptische’ teksten later 
zijn toegevoegd, óf dat ze behoren tot een voorbij stadium. Als Jezus immers een werkelijk mens 
is geweest, dan kan er ook sprake zijn van geestelijke groei: “Jesus was a growing personality”.4 
Rauschenbusch overweegt dat de unieke mens Jezus is opgegroeid binnen een joodse horizon, 
maar dat hij zich daaraan ontworsteld heeft. Op het moment dat hij een wijdere wereld binnen-
treedt, neemt hij tegelijk afscheid van wat hij gezien moet hebben als ‘de catastrofale ideeën van 
de joodse apocalyptiek’. “To Jesus the Kingdom of God was both future and present. Whoever 
can harbour that antinomy, has risen above apocalyptism”.5 
 
De Europese invloeden op Rauschenbusch samenvattend:  
Tijdens zijn eerste studiereis naar Europa had Rauschenbusch bij Ludwig Keller een nieuw beeld 
gekregen van de anabaptisten en hun religieus-maatschappelijke bedoelingen. In hun 
revolutionaire streven naar de realisering van het Godsrijk op aarde herkende hij een bijbels 
gegeven dat op vervulling wacht. Naar aanleiding daarvan schreef hij Revolutionary Christianity. 
  Met de Ritschlianen benadrukte hij de zedelijk-teleologische aard van het Godsrijk waarin 
de menselijke persoon van Jezus een centrale rol speelt. Tegelijk leerde hij zijn Amerikaanse 
optimisme te matigen ten aanzien van de mogelijkheid om de sociale orde te kerstenen; de zonde 
is sterk en menselijke instituties kunnen bolwerken van het kwade worden.     
 Met de theologen van de ‘consequente’ eschatologie onderkende hij de realiteit van de 

                                                 
1 J. Weiss, Idee des Reiches Gottes, p. 127. 
2 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 81. 
3 W. Rauschenbusch, Theology, p. 158. 
4 a.w., p. 219. 
5 a.w., p. 220. 
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boven-persoonlijke machten van het kwade. Maar zijns inziens vragen die niet om liberale 
miskenning of apocalyptische fantasieën, maar om strijd en lijden voor het eschatologische 
Godsrijk dat is aan-gebroken in de mens Jezus van Nazareth. 
 In de Zwitserse theologen van het religieus-socialisme, vooral in Leonhard Ragaz, herkende 
Rauschenbusch geestverwanten; daarover gaat het nader in de na hoofdstuk I volgende Excurs.  
 In Deel B zal de Europese invloed in het theologisch denken van Rauschenbusch afgewogen 
worden tegen zijn Amerikaanse geestelijke achtergrond. 
 
 
 
 

I.5 Walter Rauschenbusch en het social gospel 

I.5.1 De Broederschap van het Koninkrijk, broedplaats van sociaal gericht denken 

Rauschenbusch is in zijn denken gestimuleerd door bevriende baptistische collega's, met name 
door Leighton Williams en Nathan Schmidt. Met hen vormt hij in 1887, dat wil zeggen: in zijn 
vroege predikantsjaren een driemanschap dat zich allereerst toelegt op bijbelstudie, spirituele 
gemeenschap en wederzijdse steunverlening, onder de naam Society of Jesus. Met die naam 
wordt uiteraard verwezen naar de rooms-katholieke Societas Jesu, de organisatie die door de 
baptistenpredikant William R. Williams, de vader van Leighton Williams, in 1838 in een lezing 
ten voorbeeld was gesteld aan zijn kerk.1 
 Leighton zet een familietraditie voort wanneer hij predikant wordt in de baptistenkerk. Inzet 
voor de medemens, zowel in persoonlijk-pastorale zin alsook door het aanpakken van allerlei 
sociaal werk, liefst in samenwerking met anderen, drijft de Williamsen. In diezelfde geest gaan 
de drie vrienden: Schmidt, Williams en Rauschenbusch, zich al spoedig toeleggen op sociaal 
werk en evangelisatie, zonder het spirituele en devotionele aspect van hun Society te 
verwaarlozen. 
   
Op het baptistencongres van 1888 presenteerde de groep zichzelf en haar denkbeelden en dat met 
succes. Voortaan kon dit driemanschap met de officiële steun van de baptistenkerk werken en 
kreeg Leighton Williams de taak van secretaris. Door deelname van anderen aan hun overleg en 
hun activiteiten groeide de groep en de doelstelling. Er werd een tijdschrift opgericht, getiteld: 
For the right, waarin evangelisch commentaar werd geleverd op allerlei maatschappelijke en 
kerkelijke ontwikkelingen. Het blad bleef overigens slechts anderhalf jaar bestaan, daar het leed 
aan geldgebrek en omdat het te elitair was om een grote groep mensen aan te spreken. 
 Op het internationale baptistencongres in 1892 sprak Rauschenbusch over ‘urban-industrial 
mission’, waarop zes jonge baptisten zich aanmeldden om plannen in deze richting uit te werken. 
Een van hen, Samuel Zane Batten, stelde voor een Brotherhood of the Kingdom op te richten 
voor studie en actie, in het verlengde van de Society of Jesus. Dit voorstel vond voldoende bijval, 
waarna Rauschenbusch, samen met deze zes, een statuut voor de nieuwe broederschap opstelde 
onder de titel: Spirit and Aims of the Brotherhood.2 Hierin werd als doelstelling vastgelegd dat 

                                                 
1 geciteerd bij W.S. Hudson, ed., Walter Rauschenbusch, Selected Writings,  pp. 11-12. 
2 D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, pp. 121-122 en R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel,  
  p. 73. 
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men, in gehoorzaamheid aan de Meester en vertrouwend op Gods Geest, de idee van het 
Godsrijk op aarde gestalte zou geven en weer centraal  zou stellen in de kerk. Er kwam een 
uitvoerend comité van vijf leden waarvan Rauschenbusch direct lid werd en in 1895 algemeen 
secretaris. In 1894 werd de Broederschap opengesteld voor vrouwen en, vooral onder invloed 
van G.D. Boardman, die de eenheid van de kerken als werk van en opdracht vanwege de Heilige 
Geest zag, ook voor niet-baptisten. Door die openheid kwam Rauschenbusch nader in contact 
met Henry George, Richard T. Ely, William Bliss en Washington Gladden. 
 
Vooral in haar begintijd is deze Broederschap, die bleef bestaan tot 1915, voor Rauschenbusch’ 
persoonlijk leven én voor de ontwikkeling van zijn visie van grote betekenis geweest, zo 
getuigen zijn biografen.1 De Broederschap gaf regelmatig brochures (leaflets) uit, waarin visie en 
doelstelling werd uitgewerkt. Walter Rauschenbusch schreef de meeste stukken.  
 
Interessant is een publicatie in Brotherhood Leaflet 2 (1893). Deze bevat namelijk een aantal 
kern-achtige stellingen, die door P.M. Minus worden vergeleken met de 95 thesen van Luther.2 
Enkele van deze stellingen nemen wij hier in vertaling op. 
 
– Omdat het Koninkrijk Gods als het eerste en alomvattende aandachtspunt van het christendom 
is    weggevallen en vervangen door persoonlijke redding, daarom trachten mensen zichzelf te 
redden    en gaan ze zelfzuchtig aan de redding van de wereld voorbij. 
– Omdat een individualistische conceptie van het heil de collectieve idee van het Rijk Gods heeft 
   verdrongen, is men tamelijk onverschillig ten aanzien van de noodzaak het politieke, 
industriële,  
   sociale, wetenschappelijke en artistieke leven  te doordringen met de geest van Christus. Daar- 
   door worden deze gebieden zonder meer overgelaten aan de geest van deze wereld. 
– Omdat het Koninkrijk Gods is opgevat als iets voor de toekomst, hebben christenen weinig 
   interesse getoond voor de heiliging van het leven hier en nu. 
– Omdat het Koninkrijk Gods is geïdentificeerd met de kerk, is men de kerk gaan zien als doel in 
       plaats van als middel, zodat mensen menen het Koninkrijk te bouwen als zij zich voor de 
kerk         inzetten. 
 
In Leaflet no. 4 (1894) zet Rauschenbusch nog eens uiteen hoe de leden van de Broederschap het 
Godsrijk opvatten. Hij noemt ter vergelijking vijf gangbare concepties op die men gewoonlijk 
naast of zelfs tegenover elkaar plaatst. Zo zien sommigen het Godsrijk als het innerlijk geestelijk 
leven, anderen als de kerk, weer anderen denken aan Christus’ koningschap na zijn wederkomst 
óf aan het leven in het hiernamaals, nog weer anderen zien het als een rechtvaardige sociale orde. 
Volgens Rauschenbusch betreffen deze visies deelaspecten, die slechts in hun onderlinge 
samenhang waar zijn: “The Kingdom of God is the sum of all divine and righteous forces in the 
earth”.3  
 De kritiek van orthodoxe zijde dat de nadruk op het sociale aspect de aandacht voor het 
geestelijke zou doen afnemen, verwerpt hij, maar hij stemt in met de opmerking dat een perfect 
georganiseerde maatschappij zonder mensen met een persoonlijke godsdienstige overtuiging een 
zielloos geheel wordt. Voor Rauschenbusch speelt de kerk, die door haar verkondiging en 

                                                 
1 D.R. Sharpe, a.w., pp.116-140 en P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, pp. 85-93 en pp. 130-131.  
2 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, pp. 88-89. 
3 W. Rauschenbusch in The City Vigilant, New York, May 1894, geciteerd bij D.R. Sharpe, Walter 
   Rauschenbusch, p. 129. 
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onderwijs de mentaliteit van mensen ten goede beïnvloedt, een belangrijke rol bij de realisering 
van het Koninkrijk van God. Tegelijk weet hij: wij mensen zullen het volmaakte op aarde niet 
bereiken en wij hebben hier geen blijvende stad.  
  
Aan Rauschenbusch’ visie op elk van deze onderwerpen: de verhouding van sociaal activisme en 
persoonlijke vroomheid, de betekenis en plaats van de kerk, de heerschappij van Christus nu en 
straks, alles in relatie tot het Godsrijk, zal in het volgende een aantal paragrafen worden gewijd. 
Daarin en in wat daarop volgt zal blijken, welke ontwikkelingen zich in zijn denken hebben 
voor-gedaan.  
Eerst schetsen wij de wijze waarop de in de Brotherhood of the Kingdom aan de orde gekomen 
sociaal-politieke denkbeelden door Rauschenbusch zijn uitgewerkt. 
 
 

I.5.2 Rauschenbusch’ sociaal-politieke denkbeelden.1  

Zijn pastorale praktijk opent Rauschenbusch de ogen voor de sociale nood van zijn 
gemeenteleden en hij wil zich inzetten om de armen aan een menswaardiger bestaan te helpen. 
Daarbij zijn hij en zijn vrienden van de Brotherhood of the Kingdom tot het inzicht gekomen dat 
een kerk die door een individualistische theologie geleid wordt, nauwelijks antwoord heeft op de 
sociale problemen. Daarom zochten zij aansluiting bij de progressieve stroming van het sociale 
christendom die onder invloed stond van de ‘New Theology’ van Bushnell. Daarin was sprake 
van de voortgaande incarnatie Gods in een op aarde aanbrekend Rijk van vrede en sociale 
gerechtigheid en een daarbij behorende sociale ethiek, die ingrijpende maatschappelijke 
hervormingen verlangde. Het is dus mede onder invloed van mensen van buiten de kring van de 
broederschap dat de vrienden steeds beter zijn gaan begrijpen dat armoede en ellende niet alleen 
de persoonlijke problemen zijn van de armen, maar allereerst en vooral problemen van de 
samenleving. Zelf getuigt Rauschenbusch: “I owe my first awakening to the world of social 
problems to the agitation of Henry George in 1886 and wish here to record my lifelong debt to 
this single-minded apostle of a great truth”.2 
 

De journalist Henry George had zich in 1886 kandidaat gesteld voor het burgemeesterschap van New 
York met als inzet de grondpolitiek. Reeds in zijn Progress and Poverty (1879) had hij geageerd 
tegen de systematische verarming van de meerderheid der bevolking door het opvoeren der 
grondprijzen. Zijns inziens behoort de grond aan iedereen toe en degene die hem in bruikleen wil 
hebben, zou daarvoor een aanzienlijke huur moeten betalen volgens een land-tax-system. Voor 
andere belastingen voelde George niets; hij meende dat die het particulier initiatief en de creativiteit 
zouden schaden, zelfs doden. 

 
Rauschenbusch was onder de indruk van de profetische ernst van George. Maar anders dan deze 
bepleitte hij het recht om vakbonden op te richten en werd hij voorvechter van een coöperatief 
systeem. Met een verwijzing naar de Amerikaanse Declaration of human rights merkt hij op dat 
een papieren verklaring weinig bescherming biedt tegen de wig die het kapitalisme tussen 
mensen drijft en hen in klassen verdeelt.3 Het kan haatdragend klinken over klassen te spreken 
                                                 
1 D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, hoofdstuk XI, spreekt van Rauschenbusch als ‘social philosopher’. 
2 W. Rauschenbusch, CSO, p. 394, geciteerd bij W.S. Hudson, ed., Walter Rauschenbusch, Selected  
  Writings , p. 9. 
3 W. Rauschenbusch, CSC, p. 219. 
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maar ‘the hatefull part is not the wórd (class) but the thing’.1 “In our country all are equal before 
the law – in theory. In practice there is the most serious inequality”.2 Zo betalen de zwaksten in 
de samenleving verhoudingsgewijs de hoogste belasting en de rechterlijke macht steunt dat 
principe; zij beschermt de rechten van de bezittende klasse.3 
 Het in 1889 door hem met Williams en Schmidt opgerichte tijdschrift For the Right, dat zich 
ten doel stelde vanuit christelijk-socialistisch standpunt de problemen der arbeiders te bespreken, 
trachtte hierin verandering te brengen.4 Rauschenbusch schreef er in anderhalf jaar tijd 21 
artikelen in, waarin hij enerzijds pleitte voor geweldloze veranderingen, anderzijds voorstellen 
deed onder andere voor een achturige werkdag, voor gemeentelijke vervoers- en nutsbedrijven, 
voor hervor-mingen van belastingen en van verkiezingen. Hij blijkt er bij zijn pleidooien oog 
voor te hebben, hoe ook boeren en middenstanders in de knel dreigden te komen door het 
kapitalisme. 

I.5.2.1 Broederschap als antwoord op de klassenmaatschappij  

Nadat een ontwerp onder de titel Revolutionary Christianity uit 1891 door zijn vrienden was 
afgekeurd, verscheen in 1907 Rauschenbusch’ eerste grote werk, getiteld: Christianity and the 
Social Crisis. In de Inleiding schreef hij: “The essential purpose of Christianity was to transform 
human society into the Kingdom of God by regenerating all human relations and reconstructing 
them in accordance with the will of God”.5 Hij stelde zich de vraag: “Why has Christianity never 
undertaken the work of social reconstruction?”6 Uiteraard wist hij dat het christendom in het 
begin een beweging zonder macht was, maar wél de grondslag heeft gelegd voor 
maatschappelijke ver-anderingen.7 Maar hij meende dat het de hoogste tijd was om nu de 
maatschappij zodanig te hervormen dat een moreel niet te verdedigen systeem van 
klassenonderscheid wordt afgebroken. “The new Christian principle of brotherly association 
must ally itself with the working class if both are to conquer”.8 Zijn kritische stellingname 
ondersteunde hij met het volgende betoog. 
 De kerk heeft, nadat zij in de vierde eeuw macht kreeg tot zij in de Middeleeuwen de maat-
schappij geheel en al beheerste, zich steeds meer verbonden met de machtigen in plaats van met 
de machtelozen en zo haar opdracht verloochend. Bovendien raakte zij in de ban van Griekse 
denkbeelden over de minderwaardigheid van het lichamelijke, materiële, ten opzichte van het 
geestelijke, het eeuwige, de ziel. Daardoor ging de kerk de mensen voorbereiden op een leven in 
een hogere wereld. Door deze gerichtheid op de hemel heeft de kerk haar opdracht tot verdere 
reconstructie van het sociale leven opgegeven. De kerk verkondigde het eeuwigheidsleven als 
een ascetisch ideaal, terwijl ‘the Kingdom of God (was) a revolutionary idea’.9  Wel werd de 
weldadigheid hooggehouden, maar de daarvan afhankelijke armen moesten vooral de zaligheid 
van de gever dienen. En vervolgens kozen monniken voor de vrijwillige armoede om de rijken 
de gelegenheid te geven zich van hun bezit te ontdoen. Zo werden de kloosters rijk en bleef de 

                                                 
1 a.w., p. 250. 
2 a.w., p. 258. 
3 a.w., p. 258. 
4 geciteerd bij P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 66-67. 
5 W. Rauschenbusch, CSC, Introduction, p. XIII in ed. 1964; p. XXXVII in ed. 1991. 
6 a.w., opschrift cap. IV. 
7 a.w., cap. IV, i.h.b. pp. 143-148. 
8 a.w., p. 409. 
9 a.w., p. 162. 
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feodale structuur in stand. Die situatie veranderde pas door de maatschappelijke ontwikkelingen: 
de opkomst der steden, de handel, het vroegkapitalisme. Terwijl de rooms-katholieke kerk lang 
bleef vasthouden aan de middeleeuwse maatschappelijke patronen, is de reformatie niet los te 
zien van de revolutionaire omwentelingen van die tijd. Maar het waren vooral de anabaptisten, 
die de roep om maatschappelijke hervormingen voluit als eis van het evangelie herkenden. 
  
Rauschenbusch stelt: “The Kingdom of God is the organization of the whole human society in 
obedience to the will of God, a divine democracy”.1 Hoewel niet democratisch maar theocratisch 
van aard, heeft het calvinisme een stap in de goede richting gezet. “Calvinism….continued to 
fuse religious faith with the demand for political liberty and social justice”.2 Bij de anabaptisten 
en andere vrije kerken onderkent hij het bijbels-revolutionaire elan tot hervorming van de 
maatschappij. Alleen moet hij constateren dat kerken, die zich eerst hebben vrijgevochten van de 
invloed van de staat, nu gedomineerd worden door de kapitalistische klasse.3 Zo ontstaat nieuwe 
ongelijkheid en ongerechtigheid, die met goede woorden niet te verhelpen is. De menselijke 
broederschap behoeft organisatie.  

I.5.2.2 Het socialisme als georganiseerde broederschap 

Rauschenbusch ziet in het socialisme een bruikbaar model voor de organisatie van de menselijke 
broederschap. Naast utopische gedachten omtrent het heil van mens en wereld leeft daar 
namelijk het besef dat er macht ontwikkeld moet worden om de tegenkrachten in bedwang te 
houden. Rauschenbusch weet: die macht is eerder te vinden bij de arbeidersklasse dan in de 
kerk.4 Daarmee propageert hij echter geen gewelddadige klassenstrijd of dictatuur van het 
proletariaat. Net als William Bliss koestert hij sympathie voor de Fabian-socialists,5 een 
beweging in Engeland, onder leiding van Sydney en Beatrice Webb, gericht op een systeem van 
gedeelde verantwoordelijkheid die via opvoeding en wetgeving bereikt kon worden. 
Coöperatieve ondernemingen binnen een democratisch socialisme, dát is voor de Fabians de 
ideale maatschappijvorm.  
 Toch werd Rauschenbusch, anders dan Bliss, geen lid van de socialistische partij. Daarvoor 
had hij te grote bezwaren tegen het zogenaamde wetenschappelijk socialisme. In een rede, 
gehouden voor een puur-socialistisch gezelschap, zette hij zijn bezwaren tegen het dogmatisch 
socialisme uiteen in de volgende vijf punten: 6  
1. Men ziet slechts een strijdverhouding tussen arbeid en kapitaal en zet alles op de kaart van de  
        meerwaardetheorie; men is niet geïnteresseerd in landhervorming.  
2. In de klassenstrijd krijgt de middenklasse geen aandacht. 
3. De verwachting van de spoedige ineenstorting van het kapitalisme is een illusie. 
4. De Verelendungstheorie is onmenselijk, ‘suicidal’.7  
5. De tijdelijke dictatuur van het proletariaat zal falen. 

                                                 
1 geciteerd bij D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, p. 224. 
2 W. Rauschenbusch, CSC, p. 334. 
3 W. Rauschenbusch, ‘The New Evangelism’, The Independent, 12 May 1904, geciteerd bij D.R. Sharpe,  
  Walter Rauschenbusch, p. 399. 
4 W. Rauschenbusch, CSC, p. 409. 
5 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 71. 
6 W. Rauschenbusch, ‘Dogmatic and Practical Socialism’, Rochester Herald, 14 March 1901, geciteerd bij  
  D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, pp. 203 ev. 
7 W. Rauschenbusch, idem, geciteerd bij Sharpe, a.w., p. 211. 
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 Daartegenover plaatst Rauschenbusch dan zijn ‘practical socialism’, dat uitgaat van 
christelijk humanisme en democratie als waarden, gebaseerd op het (zijn) geloof in het Rijk 
Gods. Praktisch betekent dat: landhervorming en land-tax; overdracht van nutsbedrijven en 
culturele instellingen in handen van het gemeentebestuur; tegengaan van accumulatie van 
kapitaal door progressieve belastingen; garanties voor minimumlonen en sociale 
arbeidsvoorwaarden; uitsluiting van kinder-arbeid en dergelijke.   
 Dogmatische socialisten hebben dit, in afkeurende zin, ‘reformistisch’ genoemd in plaats 
van revolutionair. Inderdaad zag Rauschenbusch noch in gedwongen collectivisering noch in een 
gewelddadige revolutie enig heil, omdat hij vreesde dat dat niet tot verbetering maar tot 
verslechtering van het maatschappelijk bestel zou leiden. Maar tegenover behoudende 
kerkmensen stelt hij: “Democratic socialism is not a red hot lava eruption from the crater of hell, 
but a river flowing from the throne of God sent by the Ruler of history for the purification of the 
nations”.1 Tegelijk ziet hij scherp dat men Jezus niet de eerste socialist moet noemen.2 Dat acht 
hij niet alleen historisch onzinnig, maar dat doet ook tekort aan de unieke rol van Jezus van 
Nazareth, die meer is dan een sociaal hervormer. 
 

I.5.2.3 Kerstening van de maatschappij als program 

Toen CSC in 1907 verscheen was Rauschenbusch nog bang geweest dat zijn denkbeelden niet in 
goede aarde zouden vallen, gezien de kritiek die zijn vrienden van de Brotherhood of the 
Kingdom geuit hadden op zijn ontwerp van 1891. Maar intussen leek het social gospel in brede 
kring aanvaard en kon hij in 1912 een vervolg schrijven: Christianizing the Social Order.3 Hierin 
verwerkte hij onder meer de reacties die Christianity and the Social Crisis had opgeroepen en 
deed hij voorstellen voor sociale hervormingen. Dit nieuwe boek is veel technischer van aard dan 
het voorafgaande en sommige critici beweerden dat het met theologie weinig meer te maken had. 
Rauschenbusch bestreed dat door te stellen dat het totale menselijke bestaan, inclusief de 
maatschappij, valt onder Gods heerschappij. 4 
 Als reactie op het verwijt dat hij geen rekening hield met de zondigheid van het mensenhart, 
een verwijt dat hij in CSC al had gepareerd, gaf hij aan CSO als ondertitel mee: ‘A Message of 
sin and salvation’. De zonde noemt hij een asociale kracht, die als zodanig veel gevaarlijker is 
dan onze persoonlijke zwakheden.5  
 Maar tegenover degenen die hem een pessimistische kijk op het leven aanwreven stelde hij 
dat grote delen van het menselijk samenleven al vergaand zijn gekerstend. Daarmee bedoelde hij 
niet ‘het onder invloed brengen van de kerk’; dat leek hem niet mogelijk en ook niet wenselijk. 
Niet mogelijk omdat de industrialisatie zich buiten de invloed van de kerk heeft voltrokken 
terwijl de andere sectoren van de maatschappij eveneens tenderen naar bevrijding van kerkelijke 
bevoogding; niet wenselijk omdat het de verantwoordelijkheid van de individuele burger 
miskent. Hij verstaat eronder humanisering, waarbij hij als norm hanteert dat een sociale 
structuur die goede mensen kwaad laat doen onchristelijk is, terwijl een sociale structuur die 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, ‘The Ideals of social Reformers’, in: American Journal of Sociology, sept.1896, 
  pp. 202-219, geciteerd bij P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 92. 
2 W. Rauschenbusch, CSC, p. 47. 
3 W. Rauschenbusch, Christianizing the Social Order (CSO); samenvatting bij D.R. Sharpe, Walter  
  Rauschenbusch, cap.XIV, pp. 286-319. 
4 W. Rauschenbusch, CSO, p. 93. 
5 W. Rauschenbusch, CSO, Introduction. 
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slechte mensen tot het goede brengt ‘christelijk’ of ‘gekerstend’ mag heten.1  
In die zin acht hij gekerstend: 
– het gezin dat despotische verhoudingen heeft omgezet in liefdesrelaties en jonge mensen 
opvoedt    tot goede mensen; 
– de (protestantse) kerk, sinds de reformatie het algemeen priesterschap der gelovigen heeft 
heront-    dekt;  
– het onderwijs dat respect heeft voor het kind en voor een ieder toegankelijk is;  
– zelfs min of meer de politiek, nu de democratie aan de winnende hand is.  
 
Het enige terrein dat (nog) gekerstend moet worden, is het economische, want daar blijken 
wetten en gewoonten te heersen die goede mensen slecht maken en alles wat heilig is 
vernietigen. Het ongebreidelde kapitalisme ontheiligt de menselijkheid van het bestaan en 
bedreigt de heilige sfeer van het huisgezin. Toch hoopt Rauschenbusch dat in het bedrijfsleven 
eveneens de geest van broederschap en democratie de overhand zal krijgen. Dat lijkt hem niet 
geheel en al onmogelijk, daar zelfs iemand als John Stuart Mill, uit de school der klassieke 
economie, heeft gepleit voor een vorm van bedrijfsdemocratie.2 
 
 

I.5.2.4 Democratisering van economie en bedrijfsleven 

In CSO formuleerde Rauschenbusch een vijftal eisen waaraan een christelijk-sociale 
maatschappij-ordening zou moeten voldoen:  
– sociale gerechtigheid 
– collectief eigendom op bepaalde gebieden 
– vorming van een industriële democratie 
– de grootst mogelijke gelijkheid in levensstandaard  
– vergaande samenwerking in plaats van concurrentie.3 
 
De ‘kerstening’ van de maatschappij waarop Rauschenbusch hoopte zag hij zich concreet vol-
trekken in de voortgaande democratisering van de samenleving. Eerder had hij forse kritiek 
geleverd op overheid en bedrijfsleven door te stellen dat de Amerikaanse democratie dan wel aan 
allen stemrecht heeft gegeven, maar echte democratie nog ver weg is. “The possessing classes 
are strong by mere possession longcontinued; the law is on their side, for they have made it. 
They control the machinery of government and can use force under the form of law”.4 De 
politieke democratie die in Amerika door allen wordt beleden, wordt in feite door de 
machtspositie van de bezittende klasse gefrustreerd. Veranderingen hierin komen niet vanzelf, 
niet zonder strijd tot stand. Er zal macht tegenover macht moeten worden geplaatst en die macht 
is aanwezig in de massa der arbeidende bevolking. Vervolgens zal de democratie moeten worden 
uitgebreid tot de terreinen van economie en bedrijfsleven, wil zij zegevieren. “Political 
democracy without economic democracy is an uncashed promissory note, (..) a form without 
substance”.5 Bovendien heersen er in het bedrijfsleven zelf ‘autocratische krachten’ omdat de 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, CSO, p. 127. 
2 J. Stuart Mill, Principles of Political Economy, vol. II, 1868, p. 357, geciteerd bij Sharpe, a.w., p. 307. 
3 geciteerd uit de samenvatting bij Sharpe, Walter Rauschenbusch, p. 309. 
4 W. Rauschenbusch, CSC, p. 400. 
5 W. Rauschenbusch, CSO, p. 349. 
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arbeiders geen zeggenschap hebben in het beleid van het bedrijf, terwijl de bankiers 
ongecontroleerd over het geld beschikken dat de kleine spaarder hun heeft toevertrouwd.1  
 Rauschenbusch beseft dat er meer nodig is dan idealisme om hier iets aan te veranderen; 
nodig is machtsvorming. Daarbij herinnert hij eraan dat de reformatie in lutherse en 
calvinistische zin zich indertijd pas heeft kunnen doorzetten toen en doordat zij de steun verwierf 
van de lagere over-heden. Maar de revolutionaire boeren en de anabaptisten ontbrak het aan 
zulke machtige helpers. “Essentially noble and just, (they) were quenched in streams of blood 
and have had to wait till our own day for their resurrection in new form”.2  
 Terwijl Rauschenbusch dus enerzijds positief staat tegenover machtsvorming aan de zijde 
van de machtelozen, doet hij anderzijds een moreel appèl op de machthebbers tot machtsdeling. 
Daar hij beseft dat zo'n appèl weinig kans maakt wanneer de partijen zich eenmaal in hun 
stellingen hebben verschanst, zet hij in bij de jeugd, met name bij de studenten als de 
toekomstige politieke leiders en industriële managers. Daarom heeft hij er in een cursus voor 
studenten op gewezen dat humaan leiderschap morele winst oplevert, namelijk in waardering 
door de mensen. Dat is belang-rijker dan, verblind en opgejaagd door geldzucht, te trachten een 
riante maatschappelijke positie te verwerven. Met dit morele appèl beseft Rauschenbusch zeer 
wel dat hij ingaat tegen een algemene tendens. “The world is full of eyeless Samsons, grinding 
the money-mills and whipped to a quicker pace by smiling grafters!” Hij constateert: 
“Civilisation has been succeeding in the technical side and failing in the ethical”.3  

I.5.3 Rauschenbusch en het progressieve sociale christendom 

Toen Rauschenbusch in 1891 zijn gedachten over de revolutionaire kracht van het christendom 
opschreef, teksten die wij kennen dankzij Max Stackhouse die ze in 1968 als boek uitgaf,4 was 
het sociale christendom in Amerika nog niet uitgekristalliseerd. Dat geldt ook van 
Rauschenbusch’ denkbeelden uit die tijd. De grote lijnen van wat hij later in zijn drie 
hoofdwerken uiteen zal zetten, zijn al wel aanwezig maar nog niet alles is helder. Wat de grote 
lijnen betreft: hij gelooft in de verwerkelijking van het Godsrijk op aarde en hij kiest 
onherroepelijk voor het primaat van het ethische. Toch schrijft hij in de inleiding op zijn 
aantekeningen: “It would be a mistake to represent Jesus merely as an ethical thinker. But on the 
other hand (…... Jesus) came to found a new society on earth and laid down the principles of 
conduct which were to govern men in this new society”.5 Met deze gedachten sloot 
Rauschenbusch nauw aan bij de gematigde denkbeelden die ontwikkeld waren door Josiah 
Strong en anderen. Maar waar hij het christendom revolutionair noemde en het optreden van 
Jezus in de geest der oudtestamentische profeten zag uitlopen op een sociaal conflict waarbij de 
vernederden verhoogd worden,6 daar lijkt hij de lijn van Bliss en Herron te volgen. 
 In een Amerikaanse context, waar een dynamische maatschappij in voortdurende 
verandering verkeert, is ‘revolution’ wel iets anders dan in een Europese: de bijgedachte aan 
geweld is daar niet primair aanwezig. Rauschenbusch doelt op een geestelijke revolutie en hij 
herinnert aan de bereid-heid der eerste christenen tot lijden en zelfopoffering, in de navolging 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, CSO, p. 343. 
2 W. Rauschenbusch, CSC, p. 401. 
3 W. Rauschenbusch, Social Principles, reprint 1977, pp. 110-113. 
4 W. Rauschenbusch, The Righteousness of the Kingdom, ed. M.L. Stackhouse, Nashville/New York, 
1968. 
5 a.w., p. 63. 
6 a.w., pp. 70-75. 



66 
 

 

 

van hun gekruisigde Heer.1 Zijns inziens sluiten christenen weliswaar aan bij de algemene 
morele overtuigingen van de mens-heid, maar zij durven om Christus’ wil zelfs hun vijanden 
broederlijke liefde bewijzen. Die liefdes-revolutie zal sterker zijn dan het onheil dat mensen voor 
elkaar plegen aan te richten.2 
 
Rond de eeuwwisseling werd het sociaal gerichte christendom in Amerika populair en veel van 
de verlangens der progressieven werden in de ‘Progressive Era’ in de afzonderlijke staten 
ingewilligd.3  Het zich verbreidende social gospel leek de boodschap waarop iedereen wachtte. 
De Federal Council of Churches nam in 1908 een Social Creed aan, dat eerder door de 
methodisten was geformuleerd. Daarin werd onder meer de opheffing van de armoede verlangd; 
eerlijke verdeling van de welvaart; vaststelling van minimum- én maximumlonen; gelijke 
rechten en gerechtigheid voor allen.4 De betekenis van dit Social Creed en de invloed van de 
kerken op de maatschappij overschattend, meenden de social gospelers dat Amerika nu vrijwel 
gekerstend was en het Godsrijk nabij. Maar waar het christelijk geloof vrijwel werd gelijk 
gesteld met de Amerikaanse ‘civil religion’, betekende dat de secularisering en nationalisering 
van het Godsrijk. ‘The Kingdom of God in America’ verwerd tot ‘the American Kingdom of 
God’, aldus H.R. Niebuhr.5 Anders gezegd: de prediking van het Koninkrijk Gods verloor haar 
kritische betekenis. 
 
 In de volgende paragraaf bezien wij in hoeverre Rauschenbusch een eigen theologisch stempel 
op het social gospel heeft gezet. 

I.6   Het social gospel volgens Walter Rauschenbusch 

I.6.1 Het Koninkrijk Gods als basis van het social gospel 

Rauschenbusch heeft, door zich op sociologisch terrein te oriënteren, de verwevenheid van 
idealen en belangen leren zien en hij verdisconteerde dat inzicht in zijn theologisch denken. Het 
maakte hem in toenemende mate kritisch ten opzichte van de idealen van de Amerikaanse civil 
religion, waarin het Godsrijk leek samen te vallen met de gevestigde sociale en morele orde. 
Kerkelijke activiteiten als sociale zorg en evangelisatie bleken weinig anders te zijn dan 
pogingen om de arbeidersklasse aan te passen aan de codes van de gezeten burgerij. 
 Richard Ely en anderen zagen de sociologie als een hulpwetenschap van de (christelijke) 
ethiek, bedoeld om de menselijke solidariteit te bevorderen; hun maatschappijanalyse was direct 
gericht op het op gang brengen van veranderingsprocessen. Rauschenbusch sloot zich daarbij 
aan, maar in plaats van uit te gaan van de veronderstelde menselijke solidariteit wilde hij actie 
voeren voor een broederschapdie zou zijn gebaseerd op het Koninkrijk van God. Dat betekent 
voor hem niet dat de godsdienst opgaat in sociale actie: “We do not want to substitute social 
activities for religion. We do not want less religion, we want more. But it must be a religion that 

                                                 
1 a.w., p. 66. 
2 a.w., pp. 65-66. 
3 Zie I.2.1, p. 32. 
4 J.C.C. Rupp, De Sociaal-economische boodschap der Protestantse kerken, Den Haag, z.j. (1950),  
  citeert de editie 1912 van het Social Creed, p. 28. 
5 H.R. Niebuhr, Kingdom, cap V, pp. 164 e.v. 
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gets its orientation from the Kingdom”.1  
 Rauschenbusch besefte dat dat Godsrijk als theologisch concept vele facetten heeft. Het 
komt voort uit de godsdienst van Israël en duidt op Gods bevrijdende heerschappij in verleden, 
heden en toekomst. In het verleden heeft God zijn volk bevrijd en het zijn regels gegeven ter 
bescherming van het leven; in het heden heeft de mens die heerschappij van God, ‘het juk der 
geboden’, te aanvaarden ter heiliging van zijn bestaan en in de toekomst zal heel de mensheid de 
God van Israël daarom dankbaar als Heer erkennen. Door de komst van Jezus Christus is deze 
heerschappij van God geconcretiseerd, geactualiseerd en gemondialiseerd. Hij verkondigde het 
eschatologische Rijk van God als direct op handen en riep op tot geloof en bekering. Hij dreef 
demonen uit en genas zieken, als tekenen van het aanbreken van het Koninkrijk Gods. Hij riep 
mensen op tot navolging in liefde en gerechtigheid en hij beloofde de armen en verdrukten de 
toegang tot de schatten van het Koninkrijk. Zijn appèl op het individuele geweten van de mensen 
maakte hen verantwoordelijk voor de samenleving en zette hen aan tot sociale activiteiten, in het 
perspectief van een vernieuwde maatschappij waarin gerechtigheid zou wonen. 
 Rauschenbusch wilde dit door Jezus gepredikte Godsrijk zijn centrale plaats teruggeven en 
het, gelet op zijn revolutionaire kracht, hanteren als het criterium voor de beoordeling van de 
waar-achtigheid van kerk en theologie. Hij stelde vast dat de kerk vooral geworden is tot een 
‘fellowship for worship’, terwijl ‘the Kingdom (is) a fellowship of righteousness’.2 Wil de kerk 
niet verworden tot een conservatieve kracht dan zal zij het nu vaak verwaarloosde Godsrijk weer 
zijn kardinale plaats moeten toekennen.3 Het gaat in de waarachtige christelijke godsdienst om 
gerechtigheid en naastenliefde; dat zijn de normen van het praktische christendom dat gepredikt 
en gedaan moet worden. “We love and serve God, when we love and serve our fellows, whom 
He loves and in whom He lives”.4 Rauschenbusch sprak in dit verband van humanisering of ook 
van demo-cratisering van het geloof en langs die lijn wilde hij zowel de kerk als de theologie 
hervormen. 
 
 
Daarmee bedoelde hij dat wij de moed moeten hebben om Jezus te volgen in zijn 
‘democratisering’ van ons Godsbeeld.5 Hij zag dat aldus:  
 In de Middeleeuwen waren de mensen ‘slechthin abhängig’ van hun feodale heer. Hij had 
rechten, zij hadden plichten en tot in de rechtspraak aan toe waren zij van hem afhankelijk. Als 
de knechten tekort schoten, kon de heer hun straffen opleggen, die zij door financiële satisfactie 
konden en mochten afkopen. Een dergelijke afhankelijkheidsrelatie heeft lang bestaan in de 
(wan) verhouding tussen ouders en kinderen en eveneens tussen de hiërarchie en de gelovigen. 
Ze is ook toegepast op de verhouding tussen God en de mensen. In de Anselminaanse 
satisfactieleer, in de aflaathandel en in Luthers angstige vraag ‘Hoe krijg ik een genadige God?’ 
is een weerspiegeling van de feodale maatschappijstructuur herkenbaar.6  
 Rauschenbusch formuleert deze relatie aldus: “The conflict of the religion of Jesus with 
autocratic conceptions of God is part of the struggle of humanity with autocratic economic and 
political conditions”.7 Al te lang is God beschouwd als een feodaal heerschap, terwijl Jezus toch 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, Selected Writings, ed. W.S. Hudson, p. 188. 
2 W. Rauschenbusch, Theology, p. 134. 
3 a.w., pp. 135-136. 
4 a.w., p. 48. 
5 W. Rauschenbusch, Theology, pp. 174-175. 
6 a.w., p. 173. 
7 a.w., p. 174. 
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een ander Godsbeeld toonde; zijn Koninkrijksevangelie leert ons een God kennen die solidair is 
met de armen. “God is on the side of the poor”.1 Deze God, de partijganger der armen, is als 
zodanig onze Vader. Door dat te onderwijzen heeft Jezus niet alleen de mensheid gered: “Jesus 
saved God! He gave God the first chance to be loved”.2 Ons beeld van God moet daarom nu 
radicaal worden bevrijd van autoritaire (overheids)trekken en worden omgebogen tot familiale 
en democratische verhoudingen: Wij hebben immers geen geest van slavernij ontvangen, wij zijn 
kinderen Gods! (Rom. 8:16 ). “The worst thing that could happen to God would be to remain an 
autocrat, while the world is moving to democracy”.3 Rauschenbusch is overtuigd dat, op Gods 
initiatief, het social gospel de bevrijding voluit aan het licht heeft gebracht, die bij de reformatie 
werd ingezet: “The social gospel is Gods predestined agent to continue what the Reformation 
began”.4  
 Ook op het politieke terrein moet de betekenis van het Godsrijk tot gelding worden gebracht 
en wel door ondersteuning en uitbreiding van de democratie. Daarbij verschaft geloof in het Rijk 
Gods de onmisbare geestelijke achtergrond voor echte democratie en gerechtigheid. Doelstelling 
van zowel het Godsrijk als van het social gospel is ‘a humanity, organized according to the will 
of God’.5  Wanneer men dit perspectief voor ogen houdt kunnen theologie en kerk de 
maatschappij helpen vernieuwen omdat het Godsrijk de revolutionaire kracht bevat van het 
(ware) christendom.6 Rauschenbusch ziet grote verbanden: “The social gospel dealt before with 
social classes; today it is being translated in international terms; the social problem and the war 
problem are fundamentally one problem”.7 
 Voor zijn revolutionaire theologische denkbeelden heeft Rauschenbusch een bijbelse verant-
woording gezocht. In de volgende paragrafen stellen wij een nader onderzoek in naar die verant-
woording en naar de gevolgtrekkingen die Rauschenbusch op grond daarvan heeft gemaakt. 

I.6.2 Het Koninkrijk Gods, kern van de bijbelse boodschap 

Rauschenbusch stelde vast dat er naast de diverse systematische theologieën ook zoiets bestaat 
als bijbelse theologie.8 Om de inhoud daarvan op het spoor te komen nam hij zijn uitgangspunt 
in het getuigenis van de Hebreeuwse profeten, ‘the beating heart of the Old Testament’, 
aangaande de heerschappij van God.9 Dat getuigenis onthult zijns inziens de kern van de bijbelse 
boodschap en legt de grondslag van de latere, christelijke godsdienst.  
 Reeds als student zag hij de continuïteit tussen Jezus’ boodschap en de profetische prediking 
van het Oude Testament. Na een werkstuk The Life of Christ  schreef hij een essay getiteld: The 
Synagogue: Its construction, worship, and relation to New Testament history, waarin hij de 
overeenkomsten tussen Joodse godsdienstige overtuigingen en Jezus’ onderwijs onderstreepte.10 
Later stelde hij: “To the ceremonial aspects of Jewish religion Jesus was either indifferent or 
hostile; the thought of the prophets was the spiritual food that he assimilated in his own process 

                                                 
1 a.w., p. 168. 
2 a.w., p. 175. 
3 a.w., p. 178. 
4 a.w., p. 177. 
5 a.w., p. 142. 
6 a.w., p. 137. 
7 a.w., p. 4. 
8 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 99. 
9 W. Rauschenbusch, CSC, p. 3. 
10 P.M. Minus, Rauschenbusch, p. 40. 
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of growth”.1 
Verder meende hij een parallellie te kunnen constateren tussen het individualistisch 
(mis)verstaan van het christelijk geloof en díe vorm van jodendom die zich, na de verwoesting 
van de tempel en vooral in de ballingschap, wel móest gaan concentreren op de privé-sector. Dat 
was echter een abnormale situatie, die daarom theologisch niet normatief geacht kan worden.2  
 De profetische boodschap van de theocratie, dat wil zeggen: hun verkondiging van Gods 
koninklijke gerechtigheid, van zijn rechtvaardige heerschappij, achtte Rauschenbusch het hart 
van de bijbelse verkondiging. Hij constateerde dat de profeten daaruit maatschappelijke en 
politieke conclusies hebben getrokken. Zij hebben zich immers verzet tegen het grootgrondbezit 
en geprotesteerd tegen het onrechtvaardige bestuur van de machthebbers. Zo zijn zij tot 
bondgenoten van armen en onderdrukten geworden. Van deze profetische prediking is Gods wet 
de neerslag; daarin gaat het niet om persoonlijke volmaaktheid, maar om het vinden van de 
goede relatie tot God en tot de naaste. Zo moet bijvoorbeeld het sabbatsgebod worden opgevat 
als een sociale maatregel, te zien in samenhang met het sabbatsjaar en het jubeljaar.3 
 
Rauschenbusch kende de opvatting van hen die een tegenstelling creëren tussen het Oude 
Testament, waarin dan de collectiviteit van het volk voorop zou staan, en het Nieuwe, dat zich 
slechts zou richten tot individuele personen. Deze tegenstelling achtte hij niet reëel. De oud-
testamentische profeten wisten inderdaad van ‘salvation of the nation’, zelfs van ‘salvation of the 
nations’,4 maar bijvoorbeeld in de psalmen wordt uitvoerig getuigd van persoonlijke redding en 
betrokkenheid. En het ‘persoonlijke’ Nieuwe Testament kent wel degelijk een mondiaal 
perspectief, een collectieve verwachting. Weliswaar accentueert het Nieuwe Testament het 
persoonlijke aspect, maar dat is ook hier subsidiair ten opzichte van het collectieve. “When the 
personal element was magnified in the New Testament, the collective element, with which the 
Old Testament dealt, was not abandoned”.5 Zelfs het zo persoonlijke gesprek van Jezus met 
Nicodemus handelt over het Rijk Gods (Joh. 3:3).6 
De evangeliën plaatsen Jezus’ oproep tot bekering altijd binnen de contouren van het 
aanbrekende  Godsrijk, hoezeer hij de mensen ook persoonlijk aanspreekt. Daarin verschilt hij 
niet van Johannes de Doper. Alleen, Johannes ziet de Messias allereerst komen met zijn oordeel, 
terwijl Jezus het oordeel uitstelt en genade als recht doet gelden.7 Maar eensgezind zijn zij van 
mening: onrecht moet worden hersteld en breuken moeten worden geheeld; de slachtoffers van 
het onrecht zijn de eersten die het Rijk mogen binnengaan. 
 Rauschenbusch concludeert daaruit dat het optreden van Jezus en van Johannes geheel in de 
lijn ligt van die der oudtestamentische profeten, die ‘brushed sacrificial ritual aside…as a 
harmful substitute and a hindrance for ethical religion’.8 “Jesus was the successor of the Old 
Testament prophets and they were the revolutionists of their age, they were dreamers of  
Utopias”.9 Hun uitgangspunt vonden zij in verbond en theocratie: “The conceptions which ruled 
the religious life of Israel were the idea of the covenant and the theocracy”.10 Jezus gaat in hun 
                                                 
1 W. Rauschenbusch, CSC, p.3. 
2 W. Rauschenbusch, CSC, p. 30,  waar hij in Ezechiëls visie een zekere ‘religious decadence’ waarneemt. 
3 a.w., CSC, p. 20-22. 
4 W. Rauschenbusch, Theology, p. 20 en p. 6. 
5 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 100. 
6 a.w., p. 99. 
7 W. Rauschenbusch, CSC, p. 58. 
8 W. Rauschenbusch, CSC, p. 5. 
9 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 70. 
10 a.w., p. 79. 
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voetspoor: “We find that Jesus adopted the theocratic idea and professed Himself to be the 
Messiah who was to bring it to its fulfillment. This adoption implied assent to the essential core 
of the theocratic idea: an ideal human society, constituted according to divine laws and governed 
by God”.1 Het met Jezus aanbrekende Godsrijk is de vervulling van alles wat in het Oude 
Testament beoogd was. In Jezus treedt aan het licht hetgeen de Torah van Israel beoogde: het 
koningschap van God, de realisatie van zijn verbond,  de vestiging van de geestelijke theocratie.2 
 Rauschenbusch ziet dus een rechtvaardige maatschappelijke orde als doel van Gods koning-
schap; dat is de bijbelse theocratie. Tegelijk weet hij dat dat doorbrekend Godsrijk van gerechtig-
heid en vrede moet en zal komen van God, op Gods tijd. Dat betekent niet dat dit 
eschatologische Godsrijk slechts als toekomst mag worden gezien, want het heeft zich in onze 
wereld al stuksgewijs gerealiseerd in Gods genadegaven in schepping en verbond. Het 
voorlopige culminatiepunt daarvan is Christus, wiens opstanding de garantie is van alle beloften 
van het triomferende Rijk Gods. Niemand beter dan Jezus Christus kan in het universele 
Godsrijk de koninklijke rol vervullen: “He is the King of men, glorious by the sweetness and 
strength of his life, powerful by the attraction of love and gratitude, and by the compulsion of 
truth and right”.3 Deze Jezus heeft de tegenstelling tussen persoonlijke en sociale religiositeit 
overbrugd: “Jesus stood for an ethical and social outcome of religion. With a mind so purely 
religious, we might expect that He would make all earthly and social interest subservient to 
personal religion. The fact that He reversed it, seems clear proof that He was socially minded and 
that the Kingdom as a right social organism was the really vital thing for Him”.4 Rauschenbusch 
noemt Jezus de initiator van de laatste, definitieve fase van het komende Godsrijk; Jezus bepaalt 
de vorm en de inhoud daarvan. “Jesus  is the standard of judgement about the Bible, as about all 
things”.5  En: “The spirit of Jesus is the ultimate canon by which every historical person, 
institution or movement must be judged”.6 
 
Aan deze sociaal bepaalde visie op het Godsrijk moet, naar het oordeel van Rauschenbusch, alle 
godsdienst gemeten worden en juist deze kritische beoordeling heeft Jezus in conflict gebracht 
met de godsdienstige leiders van zijn tijd. De Sadduceeërs immers zochten het in een 
ceremoniële religie, de Farizeeërs in persoonlijke volmaaktheid door wetsbetrachting, terwijl het 
Koninkrijk van God als eschatologische grootheid veelal werd beleden door religieuze 
groeperingen met een sektarisch karakter, die het vertaalden in apocalyptische taferelen. 
 Mét de Farizeeërs legde Jezus in zijn prediking alle nadruk op Gods gebod, maar hij zag het 
niet als weg tot zelfvolmaking, maar als gebod tot een op de naasten gerichte gerechtigheid. De 
priesterlijke identificatie van de godsdienst met de dienst in de tempel was hem verre en 
tegenover het catastrofedenken der apocalyptici stelde Jezus zijn gelijkenissen van het 
Koninkrijk die, volgens Rauschenbusch, spreken van ‘organic development’. Jezus predikte 
liefde, hopend op ommekeer; in plaats van met apocalyptische catastrofes te dreigen zag hij uit 
naar de mogelijkheid van groei: “Because Jesus believed in the organic growth of the new 
society, He patiently fostered its growth, cell by cell”.7 Hij beoogde de broederschap der mensen 
                                                 
1 a.w., p. 98. 
2 a.w., p. 81. 
3 a.w., p. 132. 
4 W. Rauschenbusch,  Social Principles, p. 193. 
5 W. Rauschenbusch, ‘The Spiritual Criticism of the Bible’, in The Examiner, 5 nov. 1905,  
  geciteerd bij P.M. Minus, Rauschenbusch, p. 112. 
6 W. Rauschenbusch, Introduction to the Study of Church History, collegedictaat 1905, p. 4,       
    geciteerd bij P.M. Minus, Rauschenbusch, p. 149. 
7 W. Rauschenbusch, CSC, p. 60. 
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en deed alles om hen tot elkaar te brengen; Hij gaf bij het laatste Avondmaal zijn leerlingen een 
tastbaar voorbeeld van dienstbare liefde, van ‘subordination of self to the service of the 
community by washing their dusty sandalled feet’.1  
 Rauschenbusch ziet onderwijs en opvoeding een belangrijke rol spelen in de wijze waarop 
Jezus met zijn leerlingen omging om hen rijp te maken voor het Godsrijk. Hij werkte aan hun 
geestelijke groei, al valt Gods Koninkrijk niet samen met de individuele ontplooiing van mensen. 
Wat groeien moet onder de mensen, is de gezindheid van Christus, zo schrijft Paulus in Fil. 2:5 
en hij verbindt dat met geestelijke groei naar de maat van de volwassenheid van Christus (Ef. 
4:13). Maar dan gaat het niet om de individuele gelovige maar om de collectiviteit van de 
gemeente die als de eersteling van de nieuwe schepping het Godsrijk een voorlopige gestalte 
geeft.  
 
Wat de overige geschriften van het Nieuwe Testament betreft oordeelt Rauschenbusch dat zeker 
in de Apocalyps de hoop op een toekomst van vrede op aarde nog niet vervangen is door 
persoonlijke hemelverwachting.2 Ook Jakobus heeft in zijn brief het Hebreeuwse, sociaal-
revolutionaire evangelie zuiver bewaard en doorgegeven.3 Daarentegen lijkt de apostel Paulus er 
een conserva-tieve maatschappijvisie op na houden, zo is de communis opinio onder de 
theologen van zijn dagen. Maar Rauschenbusch heeft ontdekt dat ‘yet even Paul was not as 
apathetic toward social questions as is usually assumed’.4 Paulus heeft in de Kolossenzenbrief 
(2:15) gesproken van de ontwapening van overheden en machten en hij is zelf meermalen als 
oproerling beschouwd en behandeld. Als de gelovigen het zelf al niet wisten, ‘the emperors soon 
came to feel the subversive power of these religious thoughts’.5 
 Op basis van de zo verstane boodschap van Oude en Nieuwe Testament meent Rauschen-
busch dan ook met recht te kunnen zeggen: ‘Christianity is revolutionary’.6 
 
 

I.6.3 Een theologie voor het social gospel 

In zijn A Theology for the social gospel heeft Rauschenbusch zich gezet tot een systematische 
uiteenzetting van zijn visie. Hoewel kerkhistoricus – van 1902-1918 was hij als zodanig 
werkzaam aan het Theologisch Seminarium te Rochester – en geen dogmaticus, waagt hij zich 
toch op het ter-rein van de systematische theologie, die meermalen vanuit praktische vragen 
vruchtbare impulsen ontving.7 Beantwoording door de theologie van de vragen van deze tijd acht 
hij noodzakelijk om het getuigenis van de levende Christus aan de nu levende mensen te kunnen 
doorgeven. Het gaat hem daarbij niet om het afschaffen van (kern)elementen van het christelijk 
geloof maar om het vinden van de juiste plaats van die elementen, gelet op de centrale betekenis 
van het Godsrijk.8 
 Hij ontvouwt zijn visie als volgt: De traditionele protestantse dogmatiek beschouwt de leer 
van de rechtvaardiging van de zondaar als het artikel waarmee de kerk staat of valt en inderdaad 
                                                 
1 a.w., p. 70. 
2 a.w., pp. 105-106. 
3 a.w., pp. 98-99. 
4 a.w., p. 102. 
5 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 78. 
6 a.w., titel cap. I, p. 70. 
7 W. Rauschenbusch, Theology, Foreword. 
8 a.w., pp. 10-25, i.h.b. p. 15. 



72 
 

 

 

was ‘justification by faith the battlecry of a great social and religious upheaval’.1 Gewild of 
ongewild heeft dit artikel echter geleid tot een individualistische opvatting van het geloof. De 
politiek-sociale betekenis van het geloof raakte op de achtergrond; de kerk werd tot een 
verzameling individuele gelovigen, op zondag bijeen om in religieuze zin gesticht te worden. 
Hoe belangrijk het persoon-lijke element in het geloof ook is, theologie bedrijven vanuit een 
individualistisch uitgangspunt beneemt het zicht op het alomvattende Koninkrijk Gods. 
Rauschenbusch: “The doctrine of the Kingdom was left undeveloped by individualistic theology 
and finally mislaid by it almost completely”.2 Slechts een theologie die uitgaat van het 
Koninkrijk Gods en zo ruimte biedt aan het persoonlijke én het sociaal-ethische, kan aanspraak 
maken op het predikaat ‘bijbels-verantwoord’, nu de bijbelse theologie de nauwe verbondenheid 
van religie en ethiek heeft duidelijk gemaakt. Geloof zonder werken is dood. 
 
Het social gospel heeft dit volle evangelie van het Godsrijk herontdekt en het herkend als het hart 
van de theologie: “The social gospel has restored (…) the doctrine of the Kingdom”.3 “The 
Kingdom is divine in its origin, progress and consummation”;4 het Godsrijk is tegelijk het 
zedelijke doel van alle menselijk handelen. Het biedt en gebiedt een directe relatie tussen 
verlossing en heiliging, want het beoogt een ‘organic union between religion and morality’.5 In 
het leven en in het hart van Jezus was er eenheid van godsdienst en ethiek.6 Daarom moet elke 
waarachtige godsdienst ethische implicaties hebben: ‘an immediate ethical nexus and effect’.7  
 Door het Godsrijk centraal te stellen brengt het social gospel de hele theologie in beweging 
en verandert onze visie op zonde en verlossing, op Christus en op God, zo beseft 
Rauschenbusch. Traditioneel wordt de zonde gedefinieerd als overtreding van regels of als 
opstand tegen God; in die visie is God bovenal een strenge meester en wordt gehoorzaamheid de 
grootste deugd. Het heil, de verlossing, bestaat dan in schuldvergeving, waarbij Christus de 
middelaar is die de schuld op zich neemt en door zijn boetedoening genade verwerft. De zonde 
en de verlossing dragen beide een individueel karakter en de verlosser is een verlosser van 
individuele zondaars.  
  
Rauschenbusch heeft een ander beeld van God en zijn verlosser. Christus is voor hem de verper-
soonlijking van Gods liefde, die ons redden komt door hier zijn Rijk te stichten. In plaats van met 
de transcendente Almachtige confronteert hij ons met onze zwakkere broeders (Matth. 25: 31-
46),8 want Christus laat zich door zulke mensen vertegenwoordigen. Dat moet leiden tot 
broederschap: “The sense of solidarity is one of the distinctive marks of the true followers of 
Jesus”.9 
 Twintig jaar eerder had Rauschenbusch, in jeugdig optimisme, geschreven: “The more men 
became satured with the thoughts of Christ, the more would Christ be the dominant force in the 
world and all humanity become the true theocracy”.10 Maar gaandeweg is hij steeds dieper 
overtuigd geraakt van de macht van de zonde, die niet verdwijnen zal langs de weg van de 
                                                 
1 a.w., p. 14. 
2 a.w., p. 25. 
3 a.w., p. 21. 
4 a.w., p. 139. 
5 a.w., p. 140. 
6 a.w., p. 14. 
7 a.w., p. 129. 
8 W. Rauschenbusch, Unto Me, Boston, 1912. 
9 W. Rauschenbusch, Theology, p. 109. 
10 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 88. 
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evolutie. “History laughs at the optimistic illusion that 'nothing can stand in the way of human 
progress'”.1 “Moral gravitation is downward”;2 daarom moet er een morele, sociale en politieke 
strijd gestreden worden. Het gaat in het Godsrijk immers om méér dan innerlijke bekering van de 
individuele mens: gezin en maatschappij, staat en industrie behoren eveneens onder het beslag 
van dit Rijk te vallen. Het is onze verantwoordelijkheid, ze er dan ook onder te brengen. Deze 
visie op het Rijk Gods is de eigenlijke inhoud van het social gospel, dat daarin ‘neither alien nor 
novel’ is.3 
 
Zes hoofdstukken wijdt Rauschenbusch aan ‘de zonde’. Zonde noemt hij het verzet tegen Gods 
Rijk van liefde, genade en gerechtigheid, zich uitend in zelfzucht, in ‘un- and anti-social’ gedrag. 
“Sin is revealed by contrast to righteousness”.4 Hij bespeurt de ongerechtigheid niet alleen in 
individuele kwaadwilligheid, maar ook in maatschappelijke structuren: “Sin is lodged in social 
customs and institutions”.5 Dat werpt een nieuw licht op de leer der erfzonde, want zo wordt dui-
delijk dat het kwaad niet zozeer biologisch wordt overgebracht, als wel via onwrikbare, onrecht-
vaardige maatschappelijke structuren. Bovendien raakt het kwaad niet alleen individuele 
personen: “The social gospel realizes the importance and power of the super-personal forces in 
the community”.6  In zijn soteriologie wil Rauschenbusch daar dan ook rekening mee houden: 
‘Evil is socialized, salvation must be socialized’; alleen zo is de verlossing in Christus ‘a full 
salvation’.7 Alleen wanneer ook de bovenpersoonlijke machten van het kwade onder het beslag 
van Christus komen, is er sprake van verlossing uit de macht der zonde. Wie de aandacht wil 
vestigen op onze persoonlijke schuld en zonde, moet zich zijn verdrukte naaste herinneren en 
aandacht schenken aan de oorzaken van het kwaad, waarin de bovenpersoonlijke machten een 
grote rol spelen, aldus Rauschenbusch. 
 
In de nu volgende subparagrafen worden de hoofdthema's van zijn theologie nader uitgewerkt. 
 
 
 

I.6.3.1 Godsrijk, kerk en oecumene 

Onder invloed van G.D. Boardman stelde de van oorsprong baptistische Brotherhood of the 
King-dom zich open voor leden van andere kerken en kwam het thema van de eenheid van de 
kerken aan de orde. De leden van de broederschap wilden samenwerken met iedereen, in welke 
kerk dan ook, die door de liefde van en tot Jezus en diens Koninkrijk wordt bewogen. Daarin lag 
huns inziens de universele betekenis van kerk en geloof. 
 Als historicus kreeg Rauschenbusch steeds meer oog voor de tijd- en cultuurgebondenheid 
van kerkelijke structuren en dogmatische formules. Dat deed hem de georganiseerde kerk en 
haar dogmatiek relativeren en alle aandacht richten op de sociale ethiek. En juist op dat terrein 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, CSC, p. 279. 
2 W. Rauschenbusch, Conceptions of  Missons, nov. 1892, geciteerd bij  R.T. Handy, Social Gospel, p. 
272.  
3 W. Rauschenbusch, Theology, titel cap. III, p. 23. 
4 a.w., Theology, p. 50. 
5 a.w.,  p. 60. 
6 a.w., p. 75. 
7 W. Rauschenbusch, Social Principles of Jesus, p. 163. 
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zouden de kerken zijns inziens hun eenheid kunnen vinden, een overtuiging die in de Wereldraad 
van kerken later eveneens een tijdlang opgeld deed.1 Vandaar dat Rauschenbusch de 
mogelijkheden onderzocht om kerken, die waren gericht op praktisch christendom, rond dat 
thema te verenigen. Hij richtte zich, behalve op de baptisten onder meer op de methodisten, de 
congregationalisten en de ‘Disciples’, maar ook op Presbyterian en Reformed Churches.2 
Blijkbaar had dit beroep op anderen succes, want de Federale Raad van Kerken in Amerika kon 
in 1908 een ‘Social Creed’ aanvaarden dat eerder door de Methodist Episcopal Church North 
was geformuleerd.  
 

Internationaal zouden dergelijke denkbeelden hun organisatorische uitwerking krijgen in de in 1925 
gehouden ‘Universele christelijke conferentie over Leven en Werken’ te Stockholm, voortaan beter 
bekend als ‘Life and Work’, samengekomen op initiatief van de lutherse aartsbisschop Nathan 
Söderblom.  Meer daarover is te vinden in II.2.2. 
Overigens hadden de ‘vrije kerken’ al eerder de handen ineen geslagen. Reeds in 1846 was in 
Schotland  een ‘Evangelical Alliance’ gesticht op initiatief van Thomas Chalmers, die in 1843 de 
leider geworden was van de Free Church of Scotland.  Dit eenheidsstreven sloeg spoedig over naar 
Amerika, waar díe vrije kerken gingen samenwerken in een ‘Evangelical Alliance’, die sociale 
bewogenheid aan gematigd-orthodoxe theologische overtuigingen paarden.  

 
Rauschenbusch heeft zich lang met de evangelicalen en de ‘vrije kerken’ verwant gevoeld, maar 
hij heeft er meermalen op gewezen dat de vrije kerken zich niet alleen hadden vrijgevochten van 
de staat, maar ook van een overheersende dogmatiek. Terwijl hij zelf open stond voor de 
resultaten van de moderne bijbelwetenschap, trachtte hij de polarisatie te overwinnen die naar 
aanleiding daarvan was ontstaan. Hij bleef betogen dat het social gospel het evangelische 
verlangen naar de bijbelse waarheid honoreert, daar het de boodschap van de bijbel van het 
aanbrekende Godsrijk centraal stelt, zoals die door Jezus zelf is verkondigd. Hij meende dat juist 
in deze visie de mogelijkheid en de kracht aanwezig was om zich te verenigen in verzet tegen 
een in de kerk doorgedrongen asociaal individualisme. Een kerk die weinig anders weet dan 
‘worship’ en hemelgeloof, heeft haar zending verloochend. Maar waar kerken en groepen 
samenwerken rondom sociale doeleinden, zijn zij bezig met hun eigenlijke roeping en doel: de 
vestiging van het Koninkrijk Gods op aarde. Juist daarmee volgen ze Jezus, die immers daartoe 
was gekomen en gezonden. “Jesus has (...) resumed the spiritual leadership of social Christianity 
of which He was the founder”.3 En: “The purpose of Jesus was the social redemption of the 
entire life of the human race on earth”.4 
 
Jezus’ sociale ethiek, een onlosmakelijk deel van zijn Koninkrijksprediking, was lange tijd de 
verborgen schat van de onderdrukte democratische sekten.5 Deze schat is weer aan het licht 
gebracht door het social gospel, dat daarmee  bestemd blijkt te zijn om de theologie te hervormen 
en te kerstenen; 6  het social gospel  is ‘de stem der profetie in het moderne leven’.7  
 Voor de kerk ziet Rauschenbusch een belangrijke taak weggelegd in de mentale 
voorbereiding op en de deelname aan de sociale strijd van de gelovigen die deel uitmaakt van de 

                                                 
1 Zie II.2.2. 
2 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 151. 
3 W. Rauschenbusch, CSO, p. 49. 
4 a.w., p. 147. 
5 W. Rauschenbusch, Theology, p. 26. 
6 a.w., p. 15. 
7 a.w., p. 279. 
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opdracht tot heiliging van deze wereld met het oog op het Koninkrijk Gods. De kerk voedt haar 
leden op; zij bezielt hen tot gewetensvolle mensen en zij oefent zich met hen in broederschap als 
model van een optimale sociale organisatie.1 “(The church) is simply a working organization to 
create the Christian life in individuals and the Kingdom of God in human society.”2 Maar 
wanneer het Koninkrijk Gods in de theologie ontbreekt, wordt de verlossing gezien in relatie tot 
de kerk en het eeuwige leven, maar niet in relatie tot de taak de sociale orde te hervormen.3 
Rauschenbusch meent: “The Kingdom is not confined within the limits of the Church and its 
activities. It is the Christian transfiguration of the social order”.4 Het Godsrijk heeft een sociaal 
en politiek doel; daar moet de kerk zich op richten. “The church and all its doings must serve the 
Kingdom of God, i.e. the perfect society”.5 De kerk heeft daarbij geen andere instrumenten dan 
het woord en de sacramenten, die aan hun relatie tot het Koninkrijk hun betekenis ontlenen. 
Rauschenbusch: “Baptism is an act of dedication to a religious and social movement: the 
Kingdom of God”;6  “the Holy Supper an act of loyalty, which would serve to keep memory and 
fidelity alive until He should return and eat and drink with them again in the Kingdom of God”.7 
Idealiter zijn Jezus’ volgelingen, als burgers van dat Godsrijk, actief betrokken in een heilzame 
toekomst. Zij geloven het door kwade machten geteisterde heilloze heden te zullen overwinnen 
door de kracht van de Heilige Geest. De ekklesia, de gemeente, is uitverkoren om  Gods 
voorhoede in de wereld  te zijn. 
 Tegenover dit kerkideaal van een door de Geest geïnspireerde, toegewijde dienstbaarheid 
constateert Rauschenbusch een zekere zelfverheerlijking van de kerk, die veelal samengaat met 
een sacramentele opvatting van het heil.8 Een dergelijke mentaliteit leidt haar af van haar taak: 
de ‘nieuwe evangelisatie’, een apostolaat gericht op gerechtigheid en broederschap.9 Daarbij zijn 
de leken de belangrijkste instrumenten van het Rijk om het leven van alledag te kerstenen.10 Met 
de dissenterkerken heeft Rauschenbusch in dit opzicht goede ervaringen opgedaan. “The free 
churches throughout the world have taken on some of the characteristics of the early radicals”.11 
Deze kerken zijn dogmatisch ongebonden en ze zijn van meet aan voor het sociaal welzijn van 
de mensen opgekomen.  

I.6.3.2 Sociaal christendom en persoonlijk heil 

Ook al beklemtoont Rauschenbusch de sociale kant van het evangelie, toch heeft hij de persoon-
lijke zijde niet vergeten. In CSO, dat voornamelijk gaat over sociale hervormingen, wijdt hij een 
heel hoofdstuk aan de betekenis van persoonlijke vroomheid.12 Hij schrijft dan zelfs: “Personal 
religion has a supreme value for its own sake, not merely as a feeder of social morality, but as the 

                                                 
1 M.L.  Stackhouse in: ‘Introduction’ op W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 39. 
2 W. Rauschenbusch, CSC, p. 185. 
3 W. Rauschenbusch, Theology, p. 137. 
4 a.w., p. 145. 
5 W. Rauschenbusch,  Social Principles, p. 141. 
6 W. Rauschenbusch, Theology, p. 197. 
7 a.w., p. 202. 
8 W. Rauschenbusch, CSC, pp. 176-177. 
9 W. Rauschenbusch, ‘The New Evangelism’  in The Independent, june 1904, 
    geciteerd bij W.S. Hudson, ed., W. Rauschenbusch, Selected Writings, p. 76. 
10 W. Rauschenbusch, CSC, p. 357. 
11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 196. 
12 W. Rauschenbusch, CSO, pp. 103-122. 
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highest unfolding of life itself”.1’ 
 In zijn Theology besteedt hij opnieuw aandacht aan de persoonlijke kant van het geloof in 
de capita X en XIII, respectievelijk getiteld The Social Gospel and Personal Salvation en The 
Kingdom of God. Maar nu stelt hij: “It is not sufficient to set the two aims of Christianity side by 
side”. Want: “Since the Kingdom is the supreme end, all problems of personal salvation must be 
reconsidered from the point of the Kingdom”.2  
 Rauschenbusch weet hoezeer verschillend (personal) salvation door de theologen in de loop 
der kerkgeschiedenis is geduid. Zo is in de oud-Griekse theologie het heil verstaan als het via 
open-baring deel krijgen aan de hogere waarheid of als bevrijding van de sterfelijkheid door 
verlichting van de ziel. Westerse theologie dacht juridisch en sprak van rechtvaardiging en 
vergeving van schuld door de zoendood van Christus. Voor Rauschenbusch is Jezus Christus de 
centrale figuur in het christelijk geloof. Maar met de klassieke omschrijvingen van diens 
betekenis, zoals ‘de geïncarneerde Zoon Gods’ heeft hij moeite. Elke christologie staat in relatie 
tot ‘the conception of salvation’, weet hij. Wanneer de verlossing zou bestaan in Godskennis, 
dan is Jezus degene die God heeft geopenbaard; wanneer het in de verlossing gaat om deelname 
aan het goddelijke leven, dan is Christus de schenker van bovennatuurlijke gaven; als verlossing 
betekent: verlossing van zonden, dan is Christus de verlosser van zondaren.3  
 
Naar de opvatting van het social gospel is verlossing bovenal bevrijding van mensen uit de greep 
van de machten van de ongerechtigheid. Christus is dan de bevrijder tot gerechtigheid. Wat 
Rauschenbusch voor ogen staat is een idee van ‘salvation’ dat beide aspecten, persoonlijk én 
sociaal omvat en dat is te omschrijven als ‘bevrijding en heil’, ‘verlossing en heling’. Christus 
bewerkt dat heil door mensen uit de macht van zonde te bevrijden, hen te verlossen uit de greep 
van het kwaad; door zijn Geest herschept hij in hen een nieuwe, gave mens. Deze tweeledige 
reddingsdaad van Christus voltrekt zich aan en in mensen, maar zij treedt aan het licht in de 
bekering. Want  wie zich gelovig aan Christus toevertrouwt, keert zich af van de werken der 
ongerechtigheid en stelt zich in dienst van de goddelijke gerechtigheid, van liefde, vrede en 
broederschap. De term ‘bekering’ duidt op een totale levensverandering, in denken en in gedrag. 
De apostel Paulus, die persoonlijk weet heeft van mystieke hoogten, heeft toch de naastenliefde 
aangewezen als van hoger orde.4  
 Op dat laatste wijst het social gospel: de bekeerde, geheelde en geheiligde mens zal zich 
inzetten voor het heil van zijn medemensen: “Salvation is the voluntary socialization of the 
soul”, aldus Rauschenbusch.5 Daarnaast benadrukt hij de christelijke hoop op de beloofde vrede 
op aarde; het social gospel is sociaal- én toekomstgericht.6 
 
 
Toch ziet Rauschenbusch persoonlijke bekering nog altijd als nodig en het weten van de 
individuele redding behoort zijns inziens tot de gave vruchten van evangelie en geloof. “Only an 
inward new birth will enable us to see and to enter the Kingdom of God”.7  “Salvation of the 
individual is (....) an essential part of salvation”.8 Wie gelooft, zal behouden worden. Maar wie 
                                                 
1 a.w., CSO, p. 104. 
2 W. Rauschenbusch, Theology, p. 144. 
3 a.w., p. 147. 
4 a.w., p. 104, met een verwijzing naar 1 Kor. 13. 
5 a.w., p. 99. 
6 a.w., pp. 101-102. 
7 W. Rauschenbusch, Theology , p. 100. 
8 a.w., p. 95. 
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zich persoonlijk gered weet, wordt deelgenoot in het Godsrijk en is geroepen zijn naaste te 
redden. Op dat terrein voltrekt zich de heiliging. “Sanctification is the continuation of that 
process of education and transfor-mation, by which a human personality becomes a willing 
organ of the spirit of Christ”.1 
 Voor Rauschenbusch staat Jezus Christus, zijn persoon en zijn werk, centraal in het 
christelijk geloof. Het social gospel legt de meeste nadruk op het wérk van Christus, een keuze 
die doet denken aan de uitspraak van Melanchton, dat Christus kennen is: zijn weldaden 
kennen.2  En volgens Rauschenbusch staan alle (wel)daden van Christus in verband met het 
komende Koninkrijk.  Een leer betreffende de twee naturen van Jezus Christus lijkt hem 
metafysische speculatie; alle pogingen om Jezus in een schema te vangen zullen mislukken. Zijn 
geheim was dat hij geheel en al van God vervuld was. Een meer adequate beschrijving daarvan is 
nauwelijks mogelijk: het was en blijft zíjn geheim. Naar Rauschenbusch’ inzicht heeft de 
klassieke poging, Christus’naturen te verstaan binnen een transcendent-immanent-schema, geleid 
tot een statische christologie. Zo’n christologie doet in elk geval tekort aan het historisch-
teleologisch karakter van de zending van Jezus. Immers, de transcendente God is in Christus een 
immanente, in de geschiedenis handelende, mens geworden God. 
 Rauschenbusch meent dat we verder komen wanneer we Jezus Christus verstaan binnen de 
contouren van het aanbrekende Rijk Gods. Hij noemt Jezus de initiator van het aanbrekende 
Godsrijk en van daaruit bepaalt hij Jezus’ messianiteit als een functie van dat Rijk. Dat leidt tot 
een Messiaanse christologie, dat wil zeggen: tot een visie op Jezus Christus binnen het kader van 
het komende en aangebroken Godsrijk van gerechtigheid. De goddelijke persoon van Jezus 
vraagt niet om religieuze aanbidding, maar om navolging in strijd en lijden voor het Rijk van 
gerechtigheid. “Christ set in motion the historical forces of redemption which are to overthrow 
the Kingdom of Evil”.3 Daarom is het social gospel niet geïnteresseerd in metafysische, 
speculatieve problemen. “The problem of the social gospel is how the divine life of Christ can 
get control of human society. The social gospel is concerned about a progressive incarnation of 
God”.4 Het zoekt de verwer-kelijking van het Godsrijk op aarde, in de toekomst én nu, en het 
ziet deze realisatie als voort-schrijdende openbaring. Daarin speelt de kerk een belangrijke rol, 
want zij is door Gods Geest het lichaam van Christus. Zij is er niet voor zichzelf maar zij heeft 
tot taak mensen te inspireren tot een christelijk leven en om het Koninkrijk Gods te introduceren 
in de maatschappij.5 Door haar dienst wil de Heilige Geest zich in heel de wereld manifesteren 
en allen  inspireren, totdat God zal zijn alles en in allen. 
 
 
 

                                                 
1 a.w., p. 102. 
2 Ph. Melanchton, Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae, 1521. Heruitgave: 
  Melanchton, Loci communes in ihren Urgestalt, Erlangen ,1890, ed. Th. Kolde.  Citaat  “Hoc est 
Christum  
 cognoscere, benificia eius cognoscere, non…eius naturas , modos incarnationes contueri”, bij J.N. 
Bakhuizen 
 van den Brink en J. Lindeboom, Handboek der Kerkgeschiedenis, deel II, p. 22. 
3 W. Rauschenbusch, Theology, p. 147. 
4 a.w., p. 148. 
5 W. Rauschenbusch, CSC, p. 185. 
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I.6.3.3 Messiaanse theocratie en democratisering 

Gebruikmakend van de term theocratie heeft Rauschenbusch zich ertoe gezet, om de Messiaanse 
hoop in politieke termen te vertalen. “Jesus used the vocabulary of the Messianic movement. His 
attitude and preaching were understood (…) by his hearers as referring to (…) the establishment 
of the perfect theocracy”.1 Daarmee sloot Jezus aan bij het theocratisch ideaal van het oude 
Israël, waar ‘Kingdom of God meant politics in the name of God’.2  
 Het woord theocratie wordt meestal gebruikt om de verhouding van kerk en staat aan te 
geven. Rauschenbusch heeft in Righteousness3  vier mogelijkheden van die verhouding 
geschetst:  
a. de staat staat boven de kerk; de vorst is hoofd der kerk. 
b. de kerk staat boven de staat; de kerk controleert de regering en wordt zo tot een politieke  
    machtsfactor. 
c. kerk en staat staan los van elkaar omdat zij betrekking hebben op geheel verschillende 
    sectoren van het leven. 
d. de kerk heeft een profetische roeping ten opzichte van de staat, met het oog op een  recht- 
    vaardige, democratische maatschappij. 
 Vorm b. wordt soms theocratie genoemd, maar die invulling wijst Rauschenbusch af omdat 
de staat dan zijn eigen verantwoordelijkheid verliest en de kerk haar vrijheid tot kritiek inlevert. 
Hij kiest voor d. omdat scheiding van kerk en staat te verkiezen is, maar dan zó, dat de kerk 
overheid en volk kan oproepen tot gehoorzaamheid aan Gods wet en recht. Waar dat gebeurt, 
ziet hij ruimte komen voor de ware ‘theocracy’, die ‘Messiaans’ wordt wanneer Gods wet en 
recht wordt verstaan in de geest van Christus. Waar niets anders dan het gezag van Jezus 
Christus tot gelding wordt gebracht, kan het niet gaan om kerkelijke heerszucht of het opleggen 
van fatsoensregels. De macht van Christus is gericht op de verwerkelijking van het 
eschatologische Godsrijk op aarde, waarbij nu al aan armen en onderdrukten recht wordt 
verschaft en uitbuiting en geweld als satanisch worden gebrandmerkt. Waar mensen geloven in 
de regeneratieve kracht van Christus' koningschap in de wereld, kan dat onmogelijk verborgen 
blijven. “The more men become saturated with the thoughts of Christ, the more will Christ be the 
dominant force in the world”.4  
 De kerk is de eerste plaats waar men de inwerking en de uitwerking van de geest van 
Christus mag verwachten, maar, God zij dank, werkt hij niet alleen in de kerk of in de gelovigen, 
maar overal daar waar mensen zich inzetten voor waarheid en recht. “The idea of the Messianic 
theocracy is universalistic, spiritual and voluntary and it establishes the value and responsability 
of the human personality”.5 Deze Messiaanse theocratie wordt bevorderd door al die krachten en 
instituties, die de humaniteit dienen. Daartoe rekent Rauschenbusch zeer nadrukkelijk de 
democra-tische verworvenheden van de mensheid. Hoe democratischer een samenleving is, hoe 
meer ruimte er is voor de Messiaanse theocratie. Daarom kiest hij in het politiek-
maatschappelijke veld voor een democratisch socialisme, omdat daarin de democratische, sociale 
en humanitaire tendensen van het Godsrijk het beste tot hun recht kunnen komen. Maar tegelijk 
maakt hij duidelijk dat democratie zich niet zal moeten beperken tot de politiek, maar ook in het 
bedrijfsleven vorm moet krijgen. 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 81. 
2 W. Rauschenbusch, CSC, p. 8. 
3 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 162 e.v. 
4 a.w., p. 88. 
5 aldus M.L.  Stackhouse’ samenvatting in het Voorwoord van  a.w. Righteousness, p. 32. 
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I.6.3.4 Het Rijk Gods en de machten; het Rijk van het kwade en het millennium. 

Jezus verkondigde het Godsrijk als nabijgekomen en hij riep de mensen op tot bekering, dat is tot 
een leven in gerechtigheid. Wanneer de dogmatiek het Koninkrijk Gods centraal zou stellen, dan 
is de christelijke ethiek in elk geval óók sociale ethiek. “The establishment of a community of 
righteousness in mankind is just as much a saving act of God as the salvation of an individual”.1  
De bij deze reddende ‘rechtvaardiging’ passende ‘heiliging’ verlangt de kerstening van de 
boven-persoonlijke structuren, ten dienste van een leven in gerechtigheid. Anders gezegd: het 
verkondigde evangelie van het aanbrekende Godsrijk schénkt Gods reddende, recht 
verschaffende handelen in deze wereld en het vráágt om kerstening van de maatschappelijke 
orde. 
 
Onder dát motto had Rauschenbusch in Christianizing the social order al geconstateerd, dat zeker 
het economische levensterrein nog moet worden gekerstend, omdat daar wetten en gewoonten 
heersen die goede mensen slecht en ongelukkig maken. Want enerzijds wordt er een appèl 
gedaan op kleinmenselijke hebzucht en geldingsdrang, anderzijds komt het leven in de knel van 
mensen die niet mee kunnen komen.2 In zijn Theology werkt hij dat uit door achter die wetten en 
gewoonten de liberaal-kapitalistische ideologie aan te wijzen die van het vrije spel der 
maatschappelijke krachten heil verwacht. Maar Rauschenbusch is van mening dat dit systeem 
heilloos is en een bron van ongerechtigheid. Daarom stelt hij: “God is against capitalism, its 
methods, spirit and results”.3 Hij weet overigens dat er in de maatschappij nog andere krachten 
en ideologieën werken, die als bovenpersoonlijke machten het leven van mensen kunnen maken 
en breken. Waar zij ‘structuren der ongerechtigheid’ produceren, wijst hij ze aan als 
tegenkrachten van the Kingdom of God en noemt hij ze, vanwege hun verzet tegen het Godsrijk, 
werktuigen van the Kingdom of Evil.4  
 
Mythologisering van het kwaad zou ertoe kunnen leiden dat het ongrijpbaar wordt. Maar door 
zich te bedienen van dit taalgebruik tracht Rauschenbusch de machten van het kwaad juist van 
binnenuit te ontmaskeren. Hij doet dat in het voetspoor van bijbelse profeten en (joodse) 
apocalyptici, die eveneens mythologische beelden gebruikt hebben om de politieke werkelijkheid 
en haar demonische achtergrond door te lichten. Door te spreken van ‘the Kingdom of Evil’ wijst 
Rauschenbusch op de ideologische achtergrond van allerlei krachten die zich doen gelden in de 
maatschappij. Hij laat zien hoe rassen- en klassenvooroordelen als spookbeelden en mythen van 
superioriteit leiden tot militarisme, onderdrukking en geweld. Als manifestaties van het Rijk van 
het kwade noemt hij politieke en financiële machtsconcentraties, een heerszuchtige kerk en een 
corrupte rechterlijke macht. In deze (on)maatschappelijke instituties lokaliseert hij ‘the spiritual 
hosts of wickedness’, de ‘boze geesten’ die ook Paulus direct in verband bracht met overheden 
en machten (Ef. 6:12). In de van de vaderen geërfde maatschappelijke structuren der 
ongerechtigheid herkent hij de menselijke situatie: te zijn gevangen in de macht van de zonde, 
een situatie die Rauschenbusch de erfzonde noemt. En hij stelt vast: “Sin is lodged in social 
customs and institutions”.5 
 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, Theology, pp. 139-140. 
2 W. Rauschenbusch, CSO, p. 127 e.v. 
3 W. Rauschenbusch, Theology, p. 184. 
4 W. Rauschenbusch, Theology, Chapter IX, pp. 77-94. 
5 a.w., p. 60. 
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In de evangeliën verschijnen de kwade machten in de gestalte van demonen, die door Jezus 
worden uitgedreven. Rauschenbusch zag de wereld van zijn dagen geteisterd door daarmee 
vergelijkbare ‘demonen’: de heersende politieke, militaire en financiële machten als uitvoerders 
van heerszuchtige ideologieën, die hij met moderne vormen van exorcisme wilde bestrijden. Hij 
noemt met name Mars, de oorlogsmacht, die de mensen steeds weer dienstbaar maakt aan haat 
en geweld en Mammon, de macht van het geld, die een stevige greep op het menselijk leven 
heeft en een ongrijpbare, maar fatale rol speelt. 
 Rauschenbusch constateert dat oorlog en kapitalisme vaak verheerlijkt worden, maar beide 
grootheden zijn vooral succesvol in het produceren van ‘human wreckage’.1 De geldzucht is de 
wortel van alle kwaad, schreef Paulus indertijd aan Timotheus (1. Tim. 6:10). Rauschenbusch 
vult aan: “When fed with money, sin grows wings and claws”.2  Voor hem is de god Mammon 
een onverzadigbaar monster. Hij verwijst daarmee naar beelden uit het boek Openbaring, dat 
politieke verzetsgeschrift dat in geheimtaal de ondergang van het Romeinse rijk, centrum van 
militaire, politieke en economische macht, aankondigt. Zo schrijft Openb. 18 in visionaire taal 
over de aan-staande val van Babylon = Rome en over de kooplieden die daar hun schatten 
hebben opgeslagen maar alles zullen verliezen omdat zij zich via ongerechtigheden hebben 
verrijkt. 
 
Soms is de mythologische taal, die verhullend-onthullend weet te spreken, duidelijker dan de 
rationele, als het erom gaat, de geesten te toetsen of zij uit God zijn. Juist de mythologische taal 
tast de verborgen krachten af die deze wereld beheersen. Rauschenbusch ziet ‘the Kingdom of 
Evil’ zich met name openbaren in maatschappelijke krachten, die mensen bedreigen. Daarom 
accentueert hij het politiek-sociale karakter van het Godsrijk. Hij volgt daarmee de spreekwijze 
van Paulus, die sprak van overheden en machten, die om hun vijandschap door Christus zijn 
ontwapend (Kol. 2:15). Slechts de Eeuwige en zijn Messiaanse koning, aan wie JHWH de aarde 
heeft toevertrouwd, zijn tegen deze goden en machten opgewassen. En zoals God aan zijn 
uitverkoren volk zijn vrijmakend gebod heeft gegeven opdat het in vrede zou leven, zo heeft 
Christus aan de zijnen een nieuw gebod gegeven, dat identiek is aan het oude: te wandelen in 
gerechtigheid en liefde. Daarbij kan niet volstaan worden met individuele gehoorzaamheid, maar 
zal er moeten worden gestreefd naar een sociaal-politieke vertaling van deze vrijmakende 
geboden. “The salvation of the composite personalities, like that of individuals, consists in 
coming under the law of Christ”.3  
 Rauschenbusch vertaalt deze ‘salvation’ in voorstellen tot de vorming van een coöperatieve 
en solidaire maatschappijvorm, waarin iedereen door en vanwege Gods goedheid leven kan. 
“God is the common basis of all our life. The consciousness of solidarity is of the essence of 
religion”.4 “Freedom, justice and solidarity are among the aims of the social gospel”.5 
 Pogingen tot ingrijpende maatschappijhervormingen zullen heel wat weerstand 
ondervinden, want achter de handhaving van rust en orde gaan machtige ideologieën en grote 
belangen schuil. “Let us have no illusions, the world will not evolve into a Kingdom of God by 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, Theology, p. 111. 
2 a.w., p. 66. 
3 a.w., p. 111. 
4 a.w., p. 186. 
5 a.w., p. 187. 
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natural processes”.1 Maar een kerk die de mensen leert te berusten in het onvermijdelijke van de 
zonde miskent daarmee dat ‘the great sin of men is to resist the reformation of a predatory 
society’.2 
 
 
Rauschenbusch heeft in zijn pastorale praktijk geconstateerd dat christenen zich vaak meer 
zorgen maken over hun persoonlijke tekortkomingen die zij als zonden leerden zien, dan over het 
grote kwaad in de wereld. Toch zal daarop alle nadruk moeten worden gelegd, omdat het grote 
kwaad van oorlog, politieke onderdrukking en sociale ongerechtigheid heel diep ingrijpt in het 
leven van alle mensen. Hij heeft zelfs aan de bedreiging van ons leefmilieu gedacht: “It is a sin to 
rob our own children, by leaving soil, water and forests poorer then we found them”.3 Waar de 
toekomst van de mensheid in het geding is, mag zeker van christenen en kerken verwacht 
worden dat zij zich bezig houden met de grote ethische vraagstukken en aan het volk morele 
leiding geven. “If we can not be guided by moral and spiritual thought we shall be guided by 
bitter experience”.4  
 Om adequaat over maatschappelijke vraagstukken te kunnen meespreken zal de theologie – 
die wél veelvuldig gebruik gemaakt heeft van de psychologie – ook andere wetenschappelijke 
kennis, met name sociologische, moeten verwerven en verwerken.5 Het social gospel doet dat en 
kan zo de goede wapens leveren voor de strijd tegen ‘het grotere kwaad’, gelet op zijn opdracht 
‘het menselijk bestaan te verlossen van de sociale plagen die het nu teisteren’.6 Elders schrijft 
Rauschenbusch: “The social gospel is the only influence which can renew the idea of the 
Kingdom of Evil in modern minds, because it alone has an adequate sense of solidarity and a 
sufficient grasp of the historical realities of sin”.7 Door zicht te bieden op het Godsrijk als macht 
tegenover de machten der onderdrukking geeft het evangelie nieuwe kracht, want het bevat de 
revolutionaire kracht van het christendom.8 Die kracht moet niet worden lamgelegd door een 
foutieve uitleg van wat eschatologie is. De visioenen van de profeten en in de Apocalyps 
beschrijven de strijd en uiteindelijke overwinning van God op de in de maatschappij aanwezige 
kwade machten. Deze visioenen beogen geen bovenaardse, hemelse uitvlucht te bieden aan 
mensen die hun verant-woordelijkheid niet willen nemen. Integendeel, ze betekenen een 
bemoediging in de strijd. 
 
  Het millennium 
Als bijbels perspectief en model voor een rechtvaardige maatschappij bepleit Rauschenbusch 
herstel van ‘the Millennial hope’.9 Om daar zicht op te krijgen zal de eschatologie moeten 
worden ontdaan van ‘the catastrophic terminology of the old apocalyptic’, 10 en daarmee van het 
catastrofedenken. Zij moet worden teruggebracht tot haar profetische oorsprong, in combinatie 
                                                 
1 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 283. 
2 W. Rauschenbusch, Theology, p. 184. 
3 W. Rauschenbusch, Social Principles, p. 110. 
4 W. Rauschenbusch, Theology, p. 223. 
5 Met name in de zondeleer heeft de theologie aansluiting gezocht bij individueel-psychologische 
  fenomenen als schuldgevoel en angst; om het sociale kwaad te begrijpen is inzicht nodig in de  
  sociale structuren en processen, waarover de sociologie kennis verschaft. 
6 W. Rauschenbusch, Theology, p. 95. 
7 a.w., p. 87. 
8 a.w., p. 135. 
9 a.w., p. 224. 
10 a.w., p. 225. 
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met Jezus’ prediking van groei en geleidelijke ontwikkeling van het Rijk. Aan dat laatste kan de 
kerk meewerken door opvoeding, onderwijs en geestelijke groei te bevorderen.1 Wat het eerste 
betreft: Rauschenbusch kent de profetische verwachting van het komen van God en hij weet dat 
de eerste, joodse, christenen leefden in de overtuiging dat de Messias Jezus spoedig zou 
wederkomen, waarna het Godsrijk zou aanbreken.2 
 
 
Dat die eerste christenen geworsteld hebben met het uitblijven van de parousie is wel duidelijk. 
Uit Paulus’ brieven blijkt, dat dat tot tal van misverstanden en spanningen heeft geleid. Maar in 
geen geval mag dit uitstel worden begrepen als afstel. Het inruilen van de hoop op het op aarde 
komende Godsrijk voor het geloof in een onsterfelijke ziel, die zou voortleven in een hemels 
hiernamaals, is geen goed alternatief. Volgens Rauschenbusch betekent dat zelfs het opgeven en 
inruilen van het bijbelse erfgoed voor Grieks-filosofische denkbeelden. Maar hij moet 
constateren dat dat betreu-renswaardige feit zich zelfs heeft voorgedaan in sommige vormen van 
joodse apocalyptiek.3 
 
Rauschenbusch stelt dat het Koninkrijk Gods, als verhoopte politiek-sociale werkelijkheid, de 
inhoud is en blijft van de joods-christelijke toekomstverwachting; daarbij geeft het oudtestamen-
tische, profetisch-eschatologische erfgoed de toon aan.  Zo leest hij ook de Apocalyps, als een 
boek dat handelt over de uiteindelijke doorbraak van het Godsrijk. Daardoor is het een 
boodschap van hóóp voor de rechtvaardigen die vertrouwen op Gods gerechtigheid en van 
óórdeel over de goddelozen, dat wil zeggen: degenen die hun medemensen verdrukken. Maar de 
aangekondigde catastrofes zijn bedoeld als waarschuwing, niet als noodlot; de oordeelsprediking 
vraagt om bekering, niet om berekeningen. 
 
In evangelicale kring, waar het dispensationalisme, dat wil zeggen: de gedachte van de 
periodisering van de geschiedenis, veld won, besteedde men juist veel aandacht aan dit 
speculatieve rekenwerk en gaf men steeds meer de voorkeur aan het premillennianisme, dat is de 
visie dat eerst Christus moet wederkomen alvorens het duizendjarig Rijk zal verschijnen. Voor 
Rauschenbusch was dit rekenwerk zinloos en het dispensationalisme  een achterhaalde 
bijbelbeschouwing, waarmee hij noch in zijn geloof, noch bij zijn theologische zoektocht in de 
politiek-sociale werkelijkheid iets kon aanvangen. Zelfs als deze ‘eschatology of the Apocalyps 
(was) the orthodox eschatology of primitive Christianity’, ‘now the millennial hope is the social 
hope of Christianity’.4 
 
Met het ter sprake brengen van het duizendjarig Rijk wijst Rauschenbusch op een bijbels motief 
dat perspectief kan bieden in de kwestie van de verhouding tussen het toekomstige en het 
presente karakter van het Koninkrijk Gods. Hij kent het dilemma: “The Kingdom of God is 
always coming, but we can never say: ‘Lo here’”;5 toch is dat toekomstige Godsrijk op de een of 
andere manier present. “To him (Jesus) the Kingdom of God was both future and present”.6 
 Katholieke en katholiserende theologen hebben het presente Godsrijk herkend in de kerk en 

                                                 
1 a.w., p. 226. 
2 W. Rauschenbusch, CSC, p. 106. 
3 D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, p. 344. 
4 W. Rauschenbusch, CSC, p. 106. 
5 W. Rauschenbusch, Theology, p. 227. 
6 a.w., p. 220. 
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anderen hebben het beperkt tot de verschijning van Jezus Christus. Rauschenbusch kan zich 
daarmee niet verenigen, omdat deze visies tekort doen aan het Koninkrijk Gods in zijn politiek-
maatschappelijke uitgebreidheid. Tegelijk weet hij dat identificatie van welk maatschappijmodel 
dan ook met het Godsrijk tekort doet aan het goddelijk karakter van dat Rijk. Gods Koninkrijk 
wordt niet door mensen gebouwd en het zal niet als vanzelf evolueren uit de democratie. 
 In de profetie van het duizendjarig Rijk vindt Rauschenbusch, symbolisch uitgedrukt, een 
bijbels-theologische verantwoording van de mogelijkheid dat de nog uitstaande belofte van het 
Godsrijk voorlopig wordt vervuld. De christelijke hoop die daarmee wordt verwoord, reikt 
verder dan persoonlijk heil en kerkgemeenschap, maar ziet op de herschepping van de totale 
wereld, inclusief maatschappij en politiek. 
 
Rauschenbusch: “Our chief interest in any millennium is the desire for a social order in which 
the worth and freedom of every least human being will be honored an protected, in which the 
brotherhood of man will be expressed in the common possession of the economic resources of 
society; and in which the spiritual good of humanity will be set high above the private profit 
interests of all materialistic groups”.1  
 Met deze omschrijving verwerpt hij enerzijds bepaalde chiliastische speculaties, die in feite 
dienen om het machtsstreven van een groep uitverkorenen te legitimeren. Anderzijds zet hij zich 
af tegen die millennianisten die, uit teleurstelling over de verwording van de Amerikaanse maat-
schappij, het millennium, samen met het Godsrijk, buiten de geschiedenis plaatsen. Daarmee 
hebben zij het in Openbaring 20 bedoelde duizendjarig Rijk, dat spreekt van een tijdperk van 
relatieve vrede op aarde, zijns inziens van zijn betekenis beroofd. Voor Rauschenbusch is het 
eigene van het millennium juist dat dit tijdperk bínnen de geschiedenis valt, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor en de heerschappij over deze wereld van vrede, samen met Christus, 
in handen van mensen is gelegd (Openb. 20: 4). Zo realiseert zich ‘the Kingdom of Christ’, ‘the 
Messianic theocracy’. Rauschenbusch ziet het millennium verbonden met de persoon van 
Christus en het deelt daarmee in zijn ‘tweevoudige natuur’: het is van goddelijk karakter maar 
het komt op aarde; het maakt deel uit van de incarnatiebeweging van Gods komen op aarde en is 
als zodanig een manifestatie in het heden van Gods eeuwige toekomst. Toch dragen mensen er 
verantwoordelijkheid voor, weet hij, al is hij nu terughoudender dan vroeger en dan 
evangelicalen als Finney, die had gesteld dat ‘the organization of the visible Kingdom of God on 
earth’ taak der gelovigen is.2 In plaats van Godsrijk en millennium te identificeren is het beter 
het profetische symbool van het millennium als een aan mensen in handen gegeven onderpand 
en oefenplaats van het komende Rijk te beschouwen. Het laat zien dat menselijke arbeid aan een 
rechtvaardiger samenleving niet zinloos is. 
 
Zoals in I.3.2.3 is uiteengezet was het geloof in een in Amerika aanbrekend millennium, dat 
direct met het Godsrijk verbonden werd gezien, in het begin van de 19e eeuw dominant 
aanwezig. Rauschenbusch’ geloof in het millennium als voorbode van het daarná komende 
Koninkrijk Gods, het zogeheten postmillennianisme, vertoont duidelijke overeenkomsten met de 
optimistische visie op het millennium – en op het Godsrijk – van Jonathan Edwards en andere 
opwekkingspredikers. Sommige moderne onderzoekers leggen zelfs een directe verbinding 
tussen het Amerikaanse vroege evangelicalisme  – maar dan wel in deze postmillennianistische 
versie – en het social gospel. Zo beschrijft T.L. Smith, in zijn boek over de 19e eeuwse 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, Theology, p. 224. 
2 C.G. Finney, Lectures on Systematic Theology, Oberlin, 1846,  p. 550,  
  geciteerd bij H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 156. 
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theologie, ‘the evangelical origins of social Christianity’.1 Hij ziet de sociale bewogenheid en 
religieuze drang tot sociale hervormingen, die bij de revivalists primair uit hun streven naar 
heiliging voortkwam, tenderend naar de volmaaktheid van het Godsrijk, mede geworteld in hun 
millenniale verwachting. Hij stelt dat diezelfde religieuze motivatie opnieuw aan de dag treedt in 
wat later de social gospelbeweging zal worden.2 In diezelfde geest verklaart H.R. Niebuhr: “that 
Rauschenbusch was largely dependent upon the evangelical tradition is becoming increasingly 
evident”.3  
Wij onderschrijven deze uitspraken.  

I.6.4 Het social gospel volgens Rauschenbusch, in hoofdlijnen 

Aan het eind van de 19e eeuw vormt de progressieve richting binnen het Amerikaanse sociale 
christendom de hoofdstroom. Na 1900 krijgt deze richting de naam ‘social gospel’ dat getypeerd 
kan worden door de volgende kenmerken: 
– de boodschap van het Rijk Gods wordt gezien als gericht op ‘social salvation’; sociale ethiek    
       prevaleert boven dogmatiek 
– men gelooft in de realisatie van het Rijk Gods op aarde 
– men vertrouwt dat sociale wanverhoudingen veranderbaar zijn 
– men ziet een bondgenoot in het democratisch socialisme. 
– Met de liberale theologie zoekt het social gospel aansluiting bij de moderne wereld en haar 
idea-     listische en evolutionistische denkbeelden;  bij zijn maatschappijanalyse oriënteert het 
zich op de 
   resultaten van de sociologische wetenschap. 
Hoewel Rauschenbusch geldt als de voornaamste woordvoerder van het social gospel en 
hoewel zijn werk, met name in de beginfase, de bovengenoemde kenmerken vertoont, 
onderscheidt hij zich van andere woordvoerders door het volgende: 
1. Hij wist zich diep verbonden met de evangelicale traditie. De kenmerken daarvan, een 

persoon- 
      lijke geloofsrelatie tot Jezus, gekoppeld aan sociale bewogenheid en een streven naar 
heiligma- 
      king, heeft hij nooit prijs gegeven. 
2. Hij heeft zich in Europa theologisch georiënteerd en daar allereerst kennis gemaakt met de  
      school van Ritschl, die het Koninkrijk Gods weer aan de orde had gesteld.  
3. Rauschenbusch, die afkomstig was uit een geslacht van Duits-lutherse predikanten, ontdekte 

    in de anabaptisten der radicale reformatie zijn gééstelijke voorvaderen. 
 
 Dankzij deze relaties en zijn theologische verwerking daarvan kreeg zijn visie op het 
Godsrijk specifieke trekken. Zijn begrip van dat Rijk deed hem kritisch staan tegenover 
Amerikaanse evolutionistische ideeën aangaande de doorbraak van het Godsrijk én tegenover de 
identificatie van dat Godsrijk met de Amerikaanse ‘civil religion’, binnen en buiten de 
gevestigde kerken. Het maakte hem eveneens kritisch tegenover die vorm van socialisme, die 
zichzelf voor wetenschap-pelijk hield, maar even dogmatisch was als sommige kerken. 
 De Europese ‘burgerlijke’ theologen verweet hij, geen besef te hebben van de revolutionaire 
betekenis van het evangelie, maar hij aanvaardde hun kritiek op het Amerikaanse optimisme. 

                                                 
1 T.L. Smith, Revivalism and Social Reform, titel cap. X. 
2 a.w., p. 149. 
3 H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 162. 
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Terwijl Ritschl had gesproken van een ellips waarin persoonlijke én sociale verlossing twee 
brand-punten vormen, waarvan hij het tweede het Godsrijk noemde, distantieerde 
Rauschenbusch zich, na aanvankelijke instemming, daar later van. Híj noemde het Godsrijk het 
centrum van het totale heil. Hij waardeerde het positief dat de theologen van de ‘consequente 
eschatologie’ de ‘apocalyp-tische’ strijd van Jezus met de bovenpersoonlijke machten van het 
kwade hadden gezien; zelf legde hij de nadruk op hun realiteit in het héden. 
 Met de vroege evangelicalen zag hij de opdracht tot realisering van het Rijk Gods op aarde, 
maar toen bij de evangelicalen het premillennianisme – dat het Rijk én het millennium buiten de 
geschiedenis plaatst – de overhand kreeg, koos hij voor de postmillennianistische ‘millennial 
hope’ als de aan mensen toevertrouwde gave en opgave tot sociale hervorming van de 
maatschappij. Het eschatologische Godsrijk ziet hij als een geschenk van God, maar mensen 
kunnen wel deelnemen aan de opbouw van een rechtvaardiger sociale orde, symbolisch 
aangeduid als het millennium. 
 
In het B-gedeelte wordt, in de discussie met de critici van het social gospel, Rauschenbusch’ 
visie nader uitgewerkt. Eerst volgt nu in een Excurs een vergelijking tussen Walter 
Rauschenbusch en zijn Europese geestverwant Leonhard Ragaz. 

Excurs 1 (E): Rauschenbusch en zijn Europese geestverwant Leonhard Ragaz                       
                                                             

Overzicht  
 
E.1    Inleiding: Rauschenbusch ontmoet Ragaz               
E.2    Leonhard Ragaz, afkomst, persoon en werk            
E.3    Ragaz en het religieus-socialisme                    
E.4    Overeenkomsten en verschillen tussen Ragaz’ religieus-socialisme en  
          Rauschenbusch’ social gospel    
       a. Het Koninkrijk Gods als kernthema                   
       b. De kerk(en) en het Godsrijk                          
       c. Over de Radicale Reformatie                     
       d. Over eschatologie                                  
       e. Over Godsrijk en theocratie                        
       f. De revolutie van het Rijk Gods en het democratisch socialisme                       
       g. Het Rijk Gods en de machten                          
       h. Mars en Mammon als machten                        

i. De imitatione Christi     
E.5    Samenvatting 
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E.1 Inleiding: Rauschenbusch ontmoet Ragaz 

In I.4.2 constateerden wij een ambivalente relatie van Rauschenbusch met de toenmalige Duitse 
theologen. Enerzijds is hij onder de indruk van Von Harnack en heeft hij sympathie voor de 
denkbeelden van J.W. Herrmann, beiden leerlingen van Ritschl. Toch distantieert hij zich van 
hun individualistische interpretatie van Ritschl en beroept hij zich op Ritschl zélf voor de 
centrale betekenis van het zedelijk-teleologische Godsrijk. Verder houdt Rauschenbusch de 
latere visie van Johannes Weiss dat de historische Jezus een op het eind der tijden gerichte 
apocalypticus geweest zou zijn, wiens situatie- en tijdgebonden ethiek derhalve voor ons geen 
geldigheid zou hebben, voor onacceptabel. Wél erkent hij het eschatologisch karakter van het 
door Jezus als nabijgekomen gepredikte Godsrijk en betrekt hij deze profetisch-revolutionaire 
boodschap op de kosmische strijd van God met de bovenpersoonlijke, antihumane machten in de 
wereld. 
 
Al is Rauschenbusch duidelijk een Amerikaans theoloog geweest, zijn Europese contacten 
hebben hem beïnvloed; zelf heeft hij ervan gezegd dat het intellectuele leven van Amerika en 
van Duitsland zich in mijn denken verhouden als schering en inslag. Mede daarom boeiden hem 
de christelijk-sociale congressen in Duitsland en trachtte hij zoveel mogelijk daarbij aanwezig te 
zijn. Intussen hadden de oorspronkelijke initiatiefnemers van deze congressen, Friedrich 
Naumann en Adolf Stöcker, zich al afgescheiden en met andere ‘rechtzinnigen’ een nieuwe 
organisatie gevormd. Rauschenbusch achtte de ‘nationaal-socialistische’ inzichten van deze 
Duitse theologen zeer verwerpelijk en hij kon met de traditionele scheiding ‘rechts-links’ niets 
meer beginnen. Daarom trad hij onbeschroomd als spreker op op het ‘linkse’ ‘Weltkongress für 
Freies Christentum und Religiösen Fortschritt’ in Berlijn in 1910, met een rede ‘Das soziale 
Erwachen in den Kirchen Amerikas’. Deze rede werd door Duitsers met verbazing en door 
Zwitsers met enthousiasme aangehoord.  
 Met de Zwitserse theologen Leonhard Ragaz en Hermann Kutter, die zich, met een beroep 
op Christoph Blumhardt, maatschappijkritisch opstelden, voelde Rauschenbusch zich zeer 
verwant. Zo ontstond een rechtstreeks contact met de beweging van het religieus-socialisme. 
Reeds eerder, op het wereldcongres voor vrij christendom in Boston in 1907, had 
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Rauschenbusch Ragaz ontmoet; op zijn tweede Europese studiereis in 1908 bezocht hij het 
Evangelisch-Soziale Kongress, waar zowel Ragaz als Kutter aanwezig waren. Na afloop zocht 
hij de Zwitsers thuis op en de geestverwantschap met Ragaz groeide uit tot vriendschap.  
 In het meningsverschil tussen Kutter en Ragaz op het eerste internationale congres van 
christen-socialisten, te Besançon in 1910, toen Kutter Ragaz verweet zich teveel met de directe 
politiek te bemoeien, koos Rauschenbusch nadrukkelijk de zijde van Ragaz. Daaruit vloeide een 
intensieve correspondentie voort, terwijl zij met waardering elkaars publicaties lazen en die door 
bespreking bekendheid gaven. Na een eerdere, mislukte, poging om Christianity and the social 
Crisis in het Duits te vertalen, vertaalden Clara en Leonhard Ragaz in 1922 samen 
Rauschenbusch’ A Theology for the social gospel onder de minder pretentieuze titel Die 
religiösen Grundlagen der sozialen Botschaft. Het uitbreken van de oorlog en hun verschillende 
visie op de rol van Duitsland daarin, bemoeilijkten hun contacten enigszins.  
 
Hun relatie kwam tot een abrupt einde toen Rauschenbusch in 1918 overleed. Later zal Ragaz 
getuigen: “Rauschenbusch bleibt, alles in allem genommen, einer der edelsten Verkörperungen 
der Jüngerschaft Christi, die in unser Leben getreten sind”.1  
 
Rauschenbusch en Ragaz leefden in verschillende werelddelen, maar zij hadden door hun 
opvoeding deel aan dezelfde Duitse culturele achtergrond. Wie eind 19e eeuw in Europa 
theologie ging studeren, kon zich daaraan onmogelijk onttrekken, want partijgangers van rechts 
en links beriepen zich op de grote denkers en dichters van hun tijd: op Kant, Schiller, Goethe en 
op de zich op Kant oriënterende theologen Friedrich Schleiermacher en Albrecht Ritschl. Het 
was de tijd van de ‘religie der zedelijkheid’, die verstaan werd als een op weg zijn naar het Rijk 
Gods. Boeiend is het te zien hoe Rauschenbusch en Ragaz deze Duitse erfenis elk op hun wijze 
hebben verwerkt en in een nieuwe context geplaatst. 
 
Walter Rauschenbusch zocht in de Baptist Church, waartoe zijn ouders waren overgegaan, 
naar de daarin aanwezige sporen van de tradities der anabaptisten; daarnaast herkende hij 
overeen-komsten met de Engelse dissenters; de erfenis van het Duitse piëtisme zag hij 
weerspiegeld in de Amerikaanse opwekkingsbewegingen. Rauschenbusch zocht dus de weg 
terug.  
Voor de ontwikkeling van Leonhard Ragaz is de kennismaking met de Angelsaksische denk-
wereld van groot belang geweest. Met instemming had hij de werken van Charles Kingsley en 
Frederick Maurice gelezen en in de zomer van 1895 had hij, in een artikelenserie in het Religiöse 
Volksblatt over Frederick William Robertson, deze Prophet von Brighton geprezen om zijn 
sociale bewogenheid. Maar vooral zijn Amerikaanse reis opende Ragaz de ogen voor een 
christendom dat ondogmatisch en optimistisch, sociaal bewogen en praktisch is. Ragaz vond zo 
een weg vooruit.  
 Op het kruispunt van hun wegen werden Ragaz en Rauschenbusch bondgenoten, ondanks 
hun verschillende achtergrond in opvoeding en kerkelijke herkomst. 
 
De uit piëtistische kring afkomstige Rauschenbusch ging, vanwege zijn pastorale ervaringen, op 
zoek naar een maatschappelijk-relevante vertaling van het evangelie en kwam zo in de kringen 
van het ‘social Christianity’ terecht. Daar geloofde men in de realisatie van het Rijk Gods op 
aarde, een geloof dat dikwijls verbonden werd met een democratisch socialisme. 
 De van huis uit vrijzinnige Ragaz had al spoedig de kerkelijke verdeeldheid als zinloos 

                                                 
1 L. Ragaz, Mein Weg, Zürich, 1952, Band I, p. 252. 
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ervaren en was, mede door Blumhardt, tot een nadrukkelijke Christusbelijdenis gekomen. Zijn 
‘Reich Gottes-glaube’ gaf hem hoop voor de sociaal zwakkeren en bracht hem in 
bondgenootschap met de socialisten.  
 Zowel Rauschenbusch als Ragaz hebben een tijdlang onder invloed hebben gestaan van (de 
school van) Ritschl. Mét Ritschl accentueerden zij het eschatologisch-ethisch karakter van het 
Godsrijk. Overtuigd als zij waren van het beslissend karakter van gebeurtenissen en 
ontwikkelingen hun tijd, riepen Ragaz en Rauschenbusch beiden op om deze ‘kairoi’ te benutten. 
Tegelijk wisten zij dat Godzélf de geschiedenis leidt naar zijn doel: zijn Rijk.  
 Hoewel zij dus bepaalde elementen uit de theologie van Ritschl benut hebben, kan tegelijk 
worden vastgesteld dat beiden de grenzen daarvan hebben doorbroken en dat zij eigen wegen 
zijn gegaan. Het is daarom niet zinvol, hun latere denkbeelden met die van Ritschl te 
identificeren. 
 
Na een korte levensschets van Ragaz en van zijn betekenis voor het religieus socialisme volgt 
een beschrijving van de overeenkomsten en verschillen daarvan met het social gospel. 
 

E.2 Leonhard Ragaz, afkomst, persoon en werk 1 

Leonhard Ragaz werd geboren op 28 juli 1868 in het dorp Tamins, Graubünden, Duitstalig 
Zwitserland, uit een boerenfamilie. Hij overleed te Zürich in de nacht van 6/7 december 1945. 
Hij was de middelste in de rij van de negen kinderen die zijn ouders, Bartholome Ragaz en Luzia 
Färber, kregen. Van de zeven jongens stierven er twee op jeugdige leeftijd.  
 Voor vader Ragaz sprak het vanzelf dat zijn zonen zouden studeren; aan zijn beide dochters 
werd in dat opzicht niet gedacht. Hoewel Leonhard zelf wel boer had willen worden en zich sterk 
verbonden voelde met de natuur, beslisten anderen dat hij het beste theologie zou kunnen gaan 
studeren. Van een persoonlijk roepingsbesef tot het ambt is in dit stadium geen sprake. 
 De familie Ragaz was nadrukkelijk protestant, maar geloof en kerk speelden een onder-
geschikte rol in hun leven. Dat gold ook voor Leonhard die, aan het eind van zijn leven, van 
zichzelf getuigt dat hij geen religieus, laat staan een vroom kind is geweest.2 Eerder had hij 
overigens beweerd wél religieus te zijn geweest, namelijk in natuurpantheïstische zin.3 In elk 
geval heeft de hem als kind omringende natuur met haar bergen, wouden en rivieren een diepe 
indruk op hem gemaakt. 
 De kerk ter plaatse was evangelisch-liberaal, anders gezegd: vrijzinnig, hetgeen voor zijn 
vader iets positiefs betekende, maar bij Leonhard geen vonk deed overspringen. Het liefst 
verbleef hij in de natuur, terwijl zijn interesse op het gymnasium in Chur uitging naar oude talen 
en geschiedenis; voor de wiskundige vakken had hij geen aanleg. Met tegenzin nam hij deel aan 
het Konfirmanden-unterricht, maar hij vond niet de moed om zijn confirmatie te weigeren, 
vooral om zijn ouders niet te kwetsen. Van deze verkeerde inschikkelijkheid heeft hij ook later 

                                                 
1 Zie L. Ragaz, Mein Weg, Band I & II, Zürich, 1952;  M. Mattmüller, Leonhard Ragaz und der religiöse  
  Sozialismus, Band I & II, Basel und Stuttgart, 1957;  A. Rich, ‘Leonhard Ragaz, Eine Skizze’, Zeitschrift  
   für Evangelische Ethik, 1968 en  M.J. Top, Leonhard Ragaz, Religieus socialisme contra nationaal- 
   socialisme, Kampen, 1977. 
2 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 89. 
3 L. Ragaz: Meine geistige Entwicklung, onuitgegeven autobiografie, te dateren tussen 1921 en 1930,  
  geciteerd in: M. Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I, p. 240. 
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last gehad.1  
 
Van groot belang voor Ragaz’ latere denkbeelden was de maatschappelijke organisatie in het 
dorp, die op communale basis stond. Niet meer dan 20 % van de grond was privé-eigendom; het 
meeste van weiden, landerijen en bossen behoorde de dorpsgemeenschap als geheel toe. Zo was 
het in Tamins, zo ongeveer was het in alle dorpen in de wijde omgeving. Dit 
‘dorpscommunisme’2 bracht de verplichting mee tot gezamenlijk beheer en verzorging van 
natuur en cultuurbezit; gelijke rechten vroegen om gelijke plichten om samenwerking en 
onderlinge hulpverlening. Daartegenover stond een grote mate van individualiteit, van 
onafhankelijkheidszin en vrijheidsliefde. Het dorp bestuurde zichzelf en had slechts vanwege het 
bondgenootschap verplichtingen aan naburige dorpen; de federatieve eenheid van Zwitserland 
berustte van meet af aan op vrijwilligheid, zodat van een gezagsverhouding tussen overheid en 
onderdanen nauwelijks sprake was. 
 
 
 
 
 
. 
Ter voorbereiding op de studie theologie volgde Leonhard lessen Hebreeuws, waardoor hij, voor 
het eerst, de bijbel las. De inhoud daarvan wekte zijn interesse, méér dan wat erover gezegd 
werd. Met deze beperkte, deels negatieve3 geestelijke bagage begon Leonhard Ragaz te Bazel in 
1886 aan de theologische studie, waarbij hem nieuwe perspectieven open gingen. Zijn eerste 
religieus-filosofische ervaring deed hij op door in de Ethica van Baruch de Spinoza te lezen. 
Deze boeide hem, omdat diens visie aansloot bij het vage pantheïsme dat hem zo nu en dan 
overkwam als ‘eine Berauschung’.4 Later ging dat over en het is zelfs zo, dat hij juist hierdoor op 
den duur het pantheïsme leerde doorzien en voorgoed vaarwel zei.5 Na Bazel studeerde hij een 
jaar in Jena om daarna, in 1889,  naar Berlijn te gaan.  
 
Zoals de meeste Duitstalige Zwitsers was Ragaz toegankelijk geweest voor een naïef soort ‘all-
deutsche’ gezindheid,6 maar zijn kennismaking met de Duitsers zélf maakte hem kritisch. Hij 
ergerde zich aan de kadaverdiscipline der Duitse soldaten, aan het openlijke antisemitisme van 
de hofprediker Adolf Stöcker die hij op een volksvergadering hoorde en aan de heersende keizer-
cultus, waaraan zich zelfs de christen-socialisten schuldig maakten. In zijn dagboek schrijft hij: 
“Die Deutschen sind servil!”7 
 Van de hoogleraren in de theologie bij wie hij gestudeerd heeft, zijn die uit Jena hem het 
meeste bijgebleven: F. Nippold, de kerkhistoricus die hem de ogen opende voor de wezenlijke 
rol van de ketterbewegingen die de kerk altijd kritisch hebben begeleid; P.W. Schmiedel, voor 
Ragaz dé vertegenwoordiger van de bijbelkritiek, die later zijn collega zou worden in Zürich; de 

                                                 
1 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 101. 
2 a.w., Band I, p. 46. 
3 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 101. 
4 a.w., p. 103. 
5 a.w., p. 103. 
6 a.w., p. 114. 
7 L. Ragaz, Tagebuch II, d.d. 20 April 1889,  geciteerd bij Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I,  
  p. 55, noot 30. 
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liberaal R.A. Lipsius, die desondanks zijn geloof in de opstanding van Christus beleed en die zijn 
studenten waarschuwde tegen de – overigens verwante – theologie van Albrecht Ritschl. 
 
Op 1 maart 1890 aanvaardde Leonhard Ragaz het predikambt in Flerden am Heinzenberg, een 
gemeente bestaande uit drie bergdorpen met een totale bevolking van 500 zielen, niet ver van 
zijn geboorteplaats. Het bleek een sterk verwaarloosde gemeente met weinig geestelijk leven en 
dito theologische kennis. Daarom begon hij met catechese en dagelijks maakte hij lange 
voettochten over de bergpaden om in een van de dorpen de jeugd te onderwijzen. Zijn 
aanvankelijke huiver voor het predikantschap verdween en een tijdlang was de kerk hem alles. 
Zijn visie op het vak van predikant blijkt overigens aan verandering onderhevig. Want het ene 
jaar meldt hij juichend dat hij geen schoner ambt zou kunnen bedenken dan dat van predikant: 
‘das Höchste was es auf Erden gibt’;1 een andere keer bekent hij, ernstige bezwaren te hebben 
tegen dat ambt.2 Korte tijd later verlaat hij de gemeente aan de Heinzenberg. Om verlost te zijn 
van de druk van het ambt aanvaardt hij een baan als leraar aan de Kantonschule in Chur, de 
school die hij zeven jaar eerder als leerling had verlaten. Nu heeft hij dan een gewoon beroep, 
want niet alleen geeft hij godsdienstonderwijs, maar ook lessen Duits en Italiaans. 
 
 
 
 
Maar al gauw is het hem duidelijk, dat ook hier zijn roeping niet ligt: “Die Schule ist im Kern 
ebenso krank wie die Kirche”, schrijft hij op 29.12.1894 aan prof. P.W. Schmiedel.3 Tot zijn 
eigen verbazing verlangt hij terug naar het pastoraat en als de kans zich voordoet neemt hij, na 
twee jaar leraar te zijn geweest, in juni 1895 een beroep aan naar de kerk van Chur. 
 
 Zijn predikantschap in Chur duidt Ragaz later aan als ‘…..eine Hauptstation meines 
Lebens...’4 want, zo verklaart hij met enige schuchterheid, “Wenn mein bisheriger Weg trotz 
allem religiösen Eifer .………ein Suchen Gottes gewesen war, so war aus diesem Suchen ein 
Finden geworden”.5 Toch is voor hem nog lang niet alles opgeklaard: enerzijds is hij onder de 
indruk van de discussie over ‘de historische Jezus’, met name van de stelling van G.E. Lessing 
dat historische feiten als zodanig geen waarheid kunnen openbaren,6 anderzijds ziet hij God aan 
het werk in allerlei politieke en sociale bewegingen. Voor hem is de (zelf)verheffing van de 
arbeidersklasse een teken van God in de geschiedenis,7 terwijl zijn patriottisme hem doet zeggen: 
“Die Geschichte eines Volkes ist ein mächtiges Wort Gottes”.8 Het ging hem daarbij vooral om 
de zedelijke wedergeboorte van zijn volk; vandaar dat ethische vraagstukken zijn aandacht 
trokken en zijn inzet vroegen. Vanwege zijn voorkeur voor een praktisch christendom kon en 
wilde Ragaz zich niet onttrekken aan daad-werkelijke sociale arbeid; daarom aanvaardde hij een 
taak in de vrijwillige armenzorg. Juist door die praktijk ontdekte hij de volle omvang van de 
sociale nood, waarvan hij niet meer loskomen zou. De strijd tegen de alcohol zal het eerste veld 
                                                 
1 a.w., Tagebuch III, d.d. 17-01-1892, geciteerd bij Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I, p. 62. 
2 a.w., Tagebuch V,  d.d. 14-08-1893, geciteerd bij Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I, p. 63. 
3 Leonhard Ragaz in seinen Briefen, Band I: 1887-1914, ed.. Chr. Ragaz,  M. Mattmüller  und A. Rich, 
  Zürich, 1966, p. 57; verder geciteerd als Briefe. 
4 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 178. 
5 a.w., Band I, p. 179. 
6 L. Ragaz, Briefe I, p. 59, brief d.d. 09-03-1895, aan prof. Schmiedel (nr. 21). 
7 M. Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I, p. 70. 
8 a.w., p. 69. 
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van actie worden. 
 
Veel verlichting in zijn leven en bij zijn werk zal Leonhard ondervinden van Clara Nadig, met 
wie hij in 1901 in het huwelijk is getreden. Clara, geboren 30 maart 1874, was een dochter van 
de jurist Johann Josua Nadig en zijn vrouw Christina, gemeenteleden van Ragaz in Chur. Clara 
was lerares van beroep en had in Engeland een tijdlang als gouvernante gewerkt; zij had een 
zonnige natuur en daarmee bood zij enig tegenwicht tegen de zwaarmoedigheid van Leonhard. 
In Mein Weg geeft hij een beschrijving van zijn verloving en huwelijk onder de titel Nuova 
vita.1 En aan zijn ‘biechtvader’ prof. Schmiedel schrijft hij over zijn bruid: “post tenebras Clara 
lux”.2 Met haar gaat hij een nieuw leven tegemoet. Weldra verlaten zij Chur omdat hij een 
beroep naar Bazel aanneemt, waar hij op 4 mei 1902 met zijn werk begint. 
 
Toch heeft hij lang heimwee gehad naar Chur en zijn vertrek pas veel later beschreven als een 
‘felix culpa’. Dat positieve oordeel hangt samen met de in Bazel beleefde grootste ontdekking 
van zijn leven, door hemzelf ‘das große Erlebnis’3 genoemd: het Rijk Gods als de kern van de 
bijbelse boodschap. Deze boodschap van het Rijk Gods betekende een keerpunt in zijn denken 
en geloven. Hij beschrijft zijn ontdekking als een diepe, rechtstreeks van God ontvangen, 
religieuze ervaring, hem geschonken zonder bemiddeling van mensen of boeken.4 
 
Enerzijds bracht de ontdekking van het Koninkrijk Gods Ragaz tot het inzicht dat dit evangelie 
betrekking heeft op het totale leven inclusief de politiek, anderzijds tot een nieuwe verhouding 
tot Christus. Het ging hem niet meer om de ‘historische Jezus’ van de moderne theologie, maar 
om de levende Jezus van Kierkegaard en de beide Blumhardts, die hem onmiddellijk aansprak. 
Deze inzichten samen brachten hem tot een zeer kritische distantie ten opzichte van de kerk en 
van ‘die Religion’.5 
 In 1907 ontving hij een uitnodiging om een lezing te houden op het ‘Wereldcongres voor 
vrij christendom’ te Boston. Samen met Clara heeft hij de reis naar Amerika ondernomen, een 
reis die zijn wereld aanzienlijk verruimde en hem in contact bracht met vooraanstaande 
Amerikaanse theologen, waaronder Rauschenbusch. 
 Terug in Bazel werd Ragaz getroffen door een groeiend chauvinistisch patriottisme en 
militarisme onder de Zwitsers. Naar aanleiding van een uiting daarvan schreef hij een fel artikel 
in het blad Neue Wege 6 waarin hij het gevaar van het allerwegen opkomend nationalisme 
aanwees. Met name de verheerlijking van de ‘Duitse godheid’ – waaraan ook theologen als 
Naumann zich schuldig maakten – noemde hij afgoderij en hij stelde dat daaruit oorlog en 
kolonialisme voort-komen. Dit standpunt werd hem door velen uiteraard niet in dank afgenomen. 
 
In 1905 was Ragaz benaderd voor een professoraat aan de universiteit van Bern, maar een 
benoeming wees hij van de hand. Toen hem in 1908 opnieuw een leerstoel werd aangeboden, nu 
in de systematische en praktische theologie aan de universiteit van Zürich, nam hij deze 
benoeming ten slotte aan. Maar opnieuw viel de overgang hem zwaar en voelde hij zich 
overbelast. Desondanks bleef hij des zondags in kerkdiensten voorgaan, hetgeen hem ook in 

                                                 
1 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, cap.14, p. 211 e.v. 
2 L. Ragaz, Briefe I, p. 162, brief d.d. 24.04.1901 aan prof. Schmiedel (nr. 58). 
3 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 230. 
4 a.w., p. 231. 
5 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 232. 
6 L. Ragaz, ‘Ueber Patriotismus’, in Neue Wege, 1907, pp. 260-269. 
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Zürich een zekere populariteit bezorgde. Overigens had hij bij het beëindigen van zijn 
predikantschap een prekenbundel uitgegeven onder de titel Dein Reich komme, waarin werk uit 
de jaren 1904-1908 is verzameld.1 Daaruit leert men Ragaz kennen als een bezield prediker, die 
zich in die tijd vooral heeft bezig gehouden met het Nieuwe Testament. Jezus en het Koninkrijk 
Gods stonden daarin voor hem centraal. Van groot belang voor de verbreding en verdieping van 
zijn inzicht in de bijbelse theologie is zijn persoonlijke ontmoeting in 1909 in Bad Boll met 
Christoph Blumhardt geweest, waardoor zijn theologie van het Rijk Gods een meer 
christocentrisch karakter kreeg en hij de bijbel opnieuw ‘veroverde’. 
 
Ragaz was in 1913 lid geworden van de Zwitserse sociaal-democratische partij en hij meende dat 
hij ter wille van zijn geloofwaardigheid zijn vaste maatschappelijke positie op moest geven. Daar 
kwam bij dat zijn leeropdracht in de praktische theologie hem steeds zwaarder viel, want hij 
moest jonge mensen voorbereiden op werken in een kerk waarin hijzelf het vertrouwen verloren 
had. In 1921 legde hij zijn professoraat neer. Voortaan wilde hij Christus volgen buíten de kerk 
en hij meende een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij door te gaan werken aan 
arbeiders-ontwikkeling. De familie Ragaz verhuisde daartoe naar de Gartenhof, een woning 
annex volks-hogeschool, in een arbeiderswijk gelegen. Vermogende lieden die aan de familie 
Ragaz financiële toezeggingen hadden gedaan, kwamen hun belofte niet na, waardoor Leonhard 
en Clara in proble-men geraakten.2 Een betaalde baan als eindredacteur van Neue Wege bracht 
gelukkig uitkomst. 
 

E.3 Ragaz en het religieus-socialisme 

Arthur Rich (1910-1992) die samen met Christine Ragaz en Markus Mattmüller de eerder 
genoemde brieven van Ragaz heeft uitgegeven, attendeert er in zijn ‘Theologische Einführung’ 
op dat Leonhard pas in zijn Bazelse tijd (1902-1908) actief betrokken raakte bij de sociale strijd. 
Hij wijst daarbij op de theologische ommekeer die zich aan het begin van die periode in het 
leven van Ragaz had voltrokken door diens ontdekking van het Koninkrijk Gods als de inhoud 
van de bijbelse boodschap.3 Voordien had Ragaz stellig belangstelling gehad voor mensen in 
sociaal moeilijke omstandigheden, maar het is opvallend dat hij bij zijn verkiezing in Chur niet 
de steun van de arbeiders had gekregen. In die tijd kende men hem dus niet als zo ‘sozialistisch 
angehaucht’, zoals hij zelf schrijft.4   
 Rich is van mening dat Ragaz door zijn boerenverleden weinig affiniteit kon hebben met de 
‘soziale Bewegung’, daar de industriële en commerciële arbeidswereld hem onbekend was. Zelf 
voert Ragaz aan dat hij, juist in de prekapitalistische sfeer waarin in het dorp gewerkt werd, een 
maatschappijmodel had leren kennen, dat hem tot hervormingen van het kapitalistische stelsel in 
socialistische zin heeft geïnspireerd. Samen met de daar heersende vrijheidszin, de democratie en 
het individualisme is zijn ‘demokratisch-kommunistischen, genossenschaftlichen 
Anarchismus,..auf diesem Boden gewachsen’.5 
 Inderdaad heeft Ragaz de problemen van de industriële maatschappij eerst in Bazel goed 
leren kennen. En zijn ontdekking van het Rijk Gods in zijn maatschappelijke betekenis heeft hem 

                                                 
1 L. Ragaz, Dein Reich komme, Predigten in zwei Bänden, 1908, 3e Auflage 1922, München & Leipzig. 
2 L. Ragaz, Mein Weg, Band II, p. 137. 
3 A. Rich, ‘Theologische Einführung’ in Briefe, Band I, p. XXII. 
4 L. Ragaz, Briefe, Band I, p. 70. 
5 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 51. 
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het theologisch instrumentarium aan de hand gedaan om als theoloog op de problemen in te 
gaan. Dat blijkt uit zijn optreden bij de zogeheten Maurerstreik van april 1903, waarbij de 
arbeiders een nederlaag lijden. De sociale bewogenheid van Ragaz is nu geworden tot een 
actieve strijd voor gerechtigheid, waarbij hij radicaal de zijde kiest van de onderliggende partij: 
“Die Christen gehören auf die Seite der Armen”.1  
 Dit radicale optreden ondervindt uiteraard niet overal bijval; zowel de conservatieven als de 
liberalen binnen en buiten de kerk spreken er schande van. Vanaf dit keerpunt voltrekt zich dan 
ook de definitieve vervreemding van de kerkelijk-liberale reformpartij, die hem een jaar eerder 
naar Bazel had gehaald. Maar Ragaz schrijft aan prof. Schmiedel: “Ich freue mich ueber die 
Tat”. En hij vervolgt, met een verwijzing naar de bijbeltekst uit 2 Kor. 5:17, “Das Alte is 
vergangen; siehe es ist neu geworden”.2 Van nu aan ziet hij het komen Gods in deze wereld niet 
meer in de lijn van de evolutie, maar als revolutie. 
 
Tegen deze achtergrond moet de rede worden verstaan die Ragaz hield op de jaarvergadering 
van de Schweizerische Predigergesellschaft in 1906 te Bazel een rede, ‘Das Evangelium und der 
soziale Kampf der Gegenwart’, die later als brochure is uitgegeven.3 Voor een groot gehoor van 
predikanten, waaronder een zeer klein aantal sympathisanten van de sociaal-democratie, 
verkondigde  Ragaz zijn boodschap. Zijn betoog, hieronder vertaald en samengevat, verliep 
aldus: 
 
 
 
 
De industriële revolutie heeft allerlei krachten losgemaakt, waardoor de mens een verlengstuk 
dreigt te worden van de machine. De productie is afgestemd op de markt, die voor mensen 
zonder geld geen interesse heeft. De ‘calculerende burger’ bepaalt de richting en de inrichting 
van de maatschappij en door de verstedelijking levert grondspeculatie voor sommigen geld en 
voor velen slechte woningen op.4 Geld wordt doel in plaats van middel en de broederschap der 
mensen wordt een illusie. Tegen deze ontmenselijkte wereld is het socialisme in opstand 
gekomen en het bepleit een economische orde, waarin productie en consumptie zijn afgestemd 
op de behoeften van de menselijke gemeenschap. De christenen zouden bondgenoten moeten 
zien ín en zijn ván deze socialisten, waar ‘die kapitalistische Wirtschaftsordnung die 
Lebensordnung des Evangeliums widerspricht, so sehr daß sie ihr recht eigentlich ins Gesicht 
schlägt und durch eine bessere ersetzt werden muß’.5  
 Het socialisme volgt drie wegen naar de overwinning op het kapitalisme: de weg van de 
coöperatie in de reorganisatie van de productie en de consumptie; de weg van de klassenstrijd via 
de vakbonden én de weg van de machtsvorming via de politiek, desnoods via de revolutie.  
 In de kerk is men daar bang voor en er leven allerlei bezwaren tegen de socialisten: ‘Man ist 
geneigt, allerlei durch die geschichtlichen Umstände veranlaßte Begleitungserscheinungen des 
Sozialismus mit seinem eigentlichen Wesen zu verwechseln: Materialismus, 
Religionsfeindschaft, freie Liebe und sogar Anarchismus’,6 maar dat zijn erfenissen van het 

                                                 
1 A. Rich, ‘Theologische Einführung’, in Briefe, Band I, p. XXII. 
2 L. Ragaz, Briefe, Band I, p. 195. 
3 L. Ragaz, Das Evangelium und der soziale Kampf der Gegenwart, 2e Auflage, Basel, 1907. 
4 L. Ragaz, Das Evangelium und der soziale Kampf der Gegenwart, p. 7. 
5 a.w., p. 30. 
6 a.w., p. 13. 
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liberalisme. De kerk zou naast de zorg voor de individuele mens ook nadruk moeten leggen op 
de boodschap van het komende Godsrijk, dat heel deze wereld wil omvatten. Juist hier geldt de 
navolging van Jezus Christus. “Denn...größer als der Glaube.....ist die Hoffnung, die die 
Erlösung der Menschheit von ihrer Not sucht und die Liebe, die den Brüdern Rettung bringen 
will”.1  
 In elk geval is het ‘unmöglich, im Namen Jesu die gegenwärtige Wirtschaftsordnung zu 
vertei-digen’.2 Ons is de profetische prediking opgedragen; als de kerk daar geen ruimte voor 
heeft dan zullen we wel onder Gods vrije hemel gaan staan.3 De predikanten zouden moeten 
(mee)werken aan de ethische en religieuze grondslagen van de nieuwe orde,4 want een religieus 
socialisme zou veel bezwaren kunnen wegnemen.  Maar het eerste is, dat ‘die Gottesreichs-
hoffnung Jesu wieder das Herz unserer Frömmigkeit werden muß’.5  
 
 In zijn maatschappijkritiek stond Ragaz niet alleen. Meer nog dan zíjn lezing had het boek 
Sie müssen! van Hermann Kutter, predikant in Zürich, de aandacht getrokken.6 Daarin wees 
deze de socialisten aan als degenen die de rol van de christenen hadden overgenomen door te 
protesteren tegen een onrechtvaardige maatschappij. De socialisten hadden Gods stem gehoord 
en dus moeten ze wel hún stem verheffen, aldus Kutter. Mattmüller noemt Sie müssen! de 
eigenlijke stichtings-oorkonde van de religieus-sociale beweging,7 die eind 1906 vorm wordt 
gegeven via een in Degersheim gehouden predikantenconferentie.  
 
De term religieus socialisme is gevallen, vaker geschreven als religieus-socialisme. Ragaz zelf 
hecht niet aan de term en hij noemt het min of meer toevallig dat de beweging zo is gaan heten.8 
Na de genoemde predikantenvergadering, waarop Ragaz zijn rede had gehouden was er behoefte 
aan onderling beraad en men ging over tot het organiseren van conferenties over religieuze en 
sociale onderwerpen. Zo'n conferentie werd al snel ‘religiös-soziale Konferenz’ genoemd, 
waarna de groep die de conferenties droeg vervolgens ‘die religiös-soziale Bewegung’ werd 
genoemd.  
 Op de bijeenkomst van april 1907 werd voorgesteld de rede van Ragaz van 1906 tot 
uitgangspunt te nemen, maar hoewel men het profetische karakter daarvan algemeen waardeerde, 
hadden sommigen toch moeite met dit voorstel. Men had – ten onrechte – de indruk gekregen dat 
Ragaz de onvoorwaardelijke omhelzing van het socialisme, inclusief de klassenstrijd, had 
aanbevolen. 
 
Hoewel in de eerste fase vertegenwoordigers van alle kerkelijke richtingen aanwezig waren, 
vond er op den duur toch een zekere schifting plaats. Ragaz betreurde dit zeer, daar hij van 
mening was dat hier geen groepsbelangen of theologische deelwaarheden aan de orde waren; de 
verkondiging van het Koninkrijk Gods ging immers heel de kerk en heel de wereld aan. Daarbij 
ging het hem niet om zoiets als een aanvulling van wat in de kerken en in het socialisme ook 
                                                 
1 a.w., p. 23. 
2 a.w., p. 52. 
3 a.w., p. 63. 
4 a.w., p. 63. 
5 a.w., p. 52. 
6 H. Kutter, Sie müssen!, ein offenes Wort an die christliche Gesellschaft, Zürich ,1903, Berlin, 1904, Jena,  
  1910. 
7 M. Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I, p. 103 e.v. 
8 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 240 en Mein Weg, Band II, p. 97; zie ook L. Ragaz, Weltreich,Religion  
   und Gottes Herrschaft, Band I, Erlenbach-Zürich, 1922, p. 61,62,  artikel ‘Religiös und sozial’, 1914. 
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altijd al was gezegd en geloofd, namelijk dat (religieuze) bezieling en sociale actie bij elkaar 
behoren. Voor Ragaz was de ontdekking van het Godsrijk als hart van het evangelie een 
ingrijpende revolutie van het christelijk geloof en daarmee van het christendom. Vandaar zijn 
oproep om terug te keren tot dit centrum. 
 Sinds zijn ontmoeting met Christoph Blumhardt sprak Ragaz zelf liever van de revolutie van 
‘die Sache Christi’ dan van het religieus-socialisme omdat deze benaming meer misverstanden 
opriep dan dat zij duidelijkheid verschafte. En dat terwijl de zaak waarom het gaan moest, 
hemzelf steeds helderder was geworden. Zonder zijn eigen ontwikkeling en achtergrond te 
miskennen belijdt Ragaz zeer nadrukkelijk zijn congenialiteit met en bewondering voor 
Blumhardt. Dat blijkt met name in het boek dat hij later zal schrijven: Der Kampf um das Reich 
Gottes in Blumhardt, Vater und Sohn – und weiter! 1, opdragen aan ‘dem verstorbenen und doch 
lebendigen Meister CHRISTOPH BLUMHARDT, dem Sohne, in tiefer Dankbarkeit und 
Liebe’.2 In het voorwoord beschrijft Ragaz hoe hij, sinds de ontmoeting met Blumhardt in 1909, 
hem als een geestverwante leraar beschouwt, die met grote eenvoud en helderheid zegt wat hij, 
Ragaz, met veel strijd en moeite ook heeft gevonden. Ragaz wil verantwoordelijk blijven voor 
zijn eigen geschiedenis en ontwikkeling, maar hij stelt toch dat het religieus-socialisme in ‘Bad 
Boll’ zijn sterkste, diepste wortels heeft.3 
 
Opnieuw raakte Ragaz sterk betrokken bij de sociale problematiek, toen in 1912 in Zürich een 
algemene staking uitbrak naar aanleiding van een conflict in de bouwwereld. Volgens hem 
verliep de staking ordelijk, maar de overheid ging over tot militaire maatregelen. Ragaz 
veroordeelde in een fel artikel in Neue Wege dit overheidsingrijpen als een vorm van 
klassenstrijd van bovenaf.4  Door de sociaal-democraten werd het artikel als vlugschrift 
verspreid in een oplage van 100.000 exemplaren. In de burgerlijke bladen eiste men nu het 
ontslag van Ragaz als hoogleraar, maar dat liet hem tamelijk onverschillig. 
Pijnlijker trof hem de open brief die Hermann Kutter liet opnemen in L’Essor, het orgaan van de 
christen-socialisten in Franstalig Zwitserland. Ragaz zou de zaak van het Rijk Gods hebben 
geschaad door zich te mengen in de partijpolitieke strijd. Daar niemand hem verdedigde, schreef 
Ragaz tenslotte zelf een brief aan L’Essor om zijn standpunt uiteen te zetten.5 
 
In de voorafgaande tien jaar was Ragaz’ oorspronkelijke bewondering voor en vriendschap met 
Hermann Kutter steeds meer veranderd in teleurstelling. Diens fundamentele kritiek op de 
burgerlijkheid van de kerk en diens radicale verkondiging van de ‘Revolution Gottes’ uit de 
beginjaren, had Ragaz gedeeld, maar steeds duidelijker gingen zij vervolgens gescheiden wegen. 
Terwijl Kutter zijn predikantschap gebruikte om te trachten de kerk te bekeren tot het socialisme, 
verkoos Ragaz de zijde van het proletariaat in de  sociale conflicten van die dagen. De laatste 
werd lid van de socialistische partij en verliet tenslotte de kerk, Kutter bleef in de kerk om daar 
de fundamenteel-theologische vragen aan de orde te kunnen stellen. De zoon van Hermann 
Kutter, Hermann Kutter Jr., meent dat hun visies complementair moeten worden geacht,6 maar 
Ragaz ervoer de opstelling van Kutter Sr. als ondermijnend. 

                                                 
1 L. Ragaz, Der Kampf um das Reich Gottes in Blumhardt, Vater und Sohn - und weiter! , 2e Auflage,  
  1925, (1e Auflage 1922), verder geciteerd als Blumhardt. 
2 L. Ragaz, Blumhardt, p. 5. 
3 a.w., p. 285. 
4 L. Ragaz, ‘Der Zürcher Generalstreik’, in Neue Wege 1912, p. 291 e.v. 
5 L. Ragaz, Briefe, Band I, p. 306-308. 
6 H. Kutter Jr., Hermann Kutters Lebenswerk, Zürich, 1965. 
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 Op het eerste internationale congres van christen-socialisten, in 1910 gehouden te 
Besançon,1 spraken de vertegenwoordigers uit diverse landen vrijuit over sociale en politieke 
vraagstukken, maar Kutter bepleitte terughoudendheid. Men moest in vertrouwen Gods tijd 
afwachten, zo stelde hij. Ragaz bracht daartegen in dat de nood hoog genoeg gestegen was om te 
weten dat het nu Gods tijd was om te handelen. Wel volgde het congres Ragaz, door het 
opstellen van een aantal resoluties en richtlijnen voor praktisch-politiek handelen maar de sfeer 
was bedorven. De tegen-stelling zou zich tot een conflict verscherpen rondom het 
oorlogsvraagstuk. 
 Ragaz trachtte via de leiding van het Duitse ‘Evangelisch-Soziale Kongress’ de christenheid 
te mobiliseren tegen de dreigende oorlog. Hij stelde voor, te spreken over ‘christendom en 
militarisme’, maar de president van het congres, prof. O. Baumgarten uit Kiel, verhinderde dat. 
Toen men tenslotte een compromis gevonden had, maakte het uitbreken van de oorlog het 
congres onmogelijk, terwijl tegelijk de eensgezindheid van voorheen ontbrak: ondanks 
verzoeningspogingen verstonden Zwitsers van verschillende (taal)groepen elkaar ineens niet 
meer. Ragaz  beweerde dat het ging voor of tegen de Duitse afgod, die zijns inziens zowel 
Naumann als Kutter en vele anderen in zijn ban had gekregen. 
 
Direct na afloop van de oorlog die niemand meer had weten te verhinderen, nam Ragaz deel aan 
bijeenkomsten van religieus-sociale vredescomités. Met een door Fritz Barth (de vader van Karl) 
opgesteld ontwerp van een manifest dat de onverenigbaarheid van oorlog en evangelie vaststelt, 
gingen Ragaz en de Franstalige Zwitsers akkoord, maar de meeste Duitstaligen wezen het af om 
de Duitse ambtsbroeders niet te irriteren. Hermann Kutter, die tot dan gezwegen had, deed 
vervolgens een scherpe aanval op Leonhard Ragaz. In een brochure, getiteld Ich kann mir nicht 
helfen bood hij de Duitsers verontschuldigingen aan voor ‘het schoolmeesterachtige geschrijf 
van sommige Zwitsers, die hun farizeese ideeën de voorrang geven boven het rustig laten 
geschieden van Gods wil’. Kutter beschuldigde Ragaz daarmee van ‘Pharisäismus der Idee’, een 
etiket dat in latere controversen een fnuikende rol zal spelen. 
 
 
 
In het opstel ‘Religiös und sozial’ uit 1914, opgenomen in de bundel Weltreich, Religion und 
Gottesherrschaft, beschrijft Ragaz zijn weg naar het socialisme als een geloofszaak. Het was hem 
al eerder duidelijk geworden dat geloven niet alleen gaat over God en de ziel: “Zu Gott und der 
Seele mußte der Bruder kommen”.2 Als het op aarde komende Godsrijk de omkering betekent 
van de aardse wanverhoudingen, dan mag de sociale strijd zeker worden gezien in het perspectief 
van Gods revolutie. Op deze weg ontmoette en herkende Ragaz het socialisme als een beweging 
met hoge zedelijke idealen; zó ziet hij haar parallel lopen met de christelijke hoop op een nieuwe 
hemel en aarde. In de gangbare theologie blijkt de hoop veelal een apocalyptisch of verkerkelijkt 
karakter te hebben gekregen of is het object ervan gereduceerd tot het hiernamaals. 
Daartegenover biedt het socialisme concrete modellen van verandering aan en wegen tot 
realisering van een nieuwe maatschappij.3 Ragaz gelooft dat het komende Godsrijk reeds 
komende is. Men doet aan de levende God tekort, wanneer men zijn Rijk slechts als toekomstig 
beschouwt; God is tevens de in het heden werkzame schepper, zodat wij in de werkelijkheid van 

                                                 
1 L. Ragaz, Mein Weg, Band II, p. 107. 
2 L. Ragaz, Weltreich, Religion und Gottesherschaft, Band II, p. 68. 
3 a.w., p. 66. 
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deze wereld mogen speuren naar de werkelijkheid van God.1 “Wir erkannten im Sozialismus ein 
wunderbares Auftauchen der alten Gottesreichsgedanken; es war im letzten Grunde…..der große 
Gott der uns im Sozialismus deutlich geworden war”.2 Op deze manier kan het Godsrijk 
wereldwijd worden uitgebreid: “Es handelt sich um die Eroberung eines neuen Stückes 
Wirklichkeit für Gott”.3 
 
Ondanks deze theologisch gefundeerde, positieve waardering van het socialisme heeft Ragaz zijn 
kritische zin niet verloren. In 1917 schrijft hij een nieuw, langer artikel: ‘Das Reich Gottes und 
der Sozialismus’4 waarin hij wijst op de verwording van de idealen in het socialisme, waar het 
zich, in Rusland, aan het bolsjewisme heeft uitgeleverd. Voor Ragaz is het socialisme een 
zedelijk ideaal, verbonden met de verwachting en de realisering van het Godsrijk. “Einst war 
unser Weg, die Gottesreichswahrheit in der Sozialdemokratie zu erkennen und zu vertreten und 
alles was an Fremdem und Falschem daran hing zu ertragen und mitzunehmen; jetzt ist unser 
Weg, das Gottesreich allein zu vertreten, das Gottesreich für alle”.5 Slechts een religieus en 
ethisch gemotiveerd socialisme acht hij in overeenstemming met het oorspronkelijke ideaal; 
echte hoop voor de proletariërs is er alleen door zó’n socialisme. Persoonlijk wilde Ragaz nog 
verder gaan door zijn Nachfolge Christi te vertalen in solidariteit met de verdrukten, een 
levenshouding die hij smartelijk miste in kerk en samenleving.6  Immers, de kerkelijke 
christenen hebben veelal van het geloof een religie gemaakt, die nog slechts dient tot 
zelfhandhaving en zelfbevrediging, terwijl het partijsocialisme zich steeds meer verwijdert van 
de zedelijke impuls die door Christus in de wereld is gekomen. “Bei den Christen war das 
Gottesreich zur Religion geworden, bei den Sozial-demokraten (gab es) ein Gottesreich ohne 
Religion”.7 Ragaz hoopt dat hij nu aan iedereen duidelijk heeft gemaakt, dat hij het socialisme 
werkelijk niet voor het reeds gekomen Godsrijk houdt.8 

E.4 Overeenkomsten en verschillen tussen Ragaz’ religieus-socialisme en Rauschenbusch’  
          social gospel 

a.  Het Koninkrijk Gods als  kernthema 
 
Voor Leonhard Ragaz was de ontdekking van het Koninkrijk Gods als ‘Kern und Stern der 
Bibel und der Sache Christi’ de grootste ervaring van zijn leven.9  Hoewel de term Reich Gottes 
hem niet vreemd geweest kan zijn, beschrijft hij zijn vondst als een wonder, een ‘Erleben, 
unmittelbar von Gott gekommen’.10 De nadere kennismaking met Christoph Blumhardt heeft 
dan bijgedragen aan de verheldering van het begrip, met name in zijn sociaal-politieke betekenis 
en in zijn antithese met het ‘Weltreich’. Het toekomstige Godsrijk is voor Ragaz geen fata                                                  
1 a.w., p. 66. 
2 a.w., p. 67. 
3 a.w., p. 67. 
4 a.w.., pp. 7-61. 
5 a.w., p. 50. 
6 a.w., p. 17. 
7 a.w., p. 12. 
8 L. Ragaz aan L ‘Essor, nov. 1912, in antwoord op het tegen hem gerichte schrijven van Hermann Kutter: 
   “Personne de nous n'a jamais presenté le socialisme comme étant déjà le royaume de Dieu”. Opgenomen 
in 
   L. Ragaz, Briefe, Band I, pp. 306-308, met commentaar van Hermann Kutter, pp. 309-310. 
9 L. Ragaz , Mein Weg, Band I, p. 230. 
10 a.w., p. 231. 
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in zijn antithese met het ‘Weltreich’. Het toekomstige Godsrijk is voor Ragaz geen fata morgana, 
maar ‘der neue Aeon der mit Christus eingetreten ist’.1 “Dies und nichts Anderes ist der Sinn 
seiner Botschaft: Das Reich Gottes ist genaht”.2 In deze christologisch-eschatologische zin 
verstaat hij de tekst uit Lucas 17:21: Het Koninkrijk Gods staat temidden van u.  
 Elders spreekt Ragaz van een ‘zich telkens presenterend Pasen’ als het begin van de grote 
revolutie waarin het Koninkrijk Gods zich baan breekt, worstelend met ‘das Reich des Bösen’. 
Het herscheppende werk van de Heilige Geest is daarbij de inspirerende kracht. De zich in 
Christus manifesterende heerschappij van God vraagt allereerst om persoonlijke 
gehoorzaamheid, te om-schrijven als ‘Nachfolge’. Deze navolgers vormen de ware gemeente 
van mensen die zich willen inzetten voor de realisering van het Godsrijk. Omdat gerechtigheid 
het kernwoord van dat Rijk is, moet die betrokkenheid vervolgens leiden tot de formulering van 
een sociale ethiek en gericht worden op het bevorderen van een rechtvaardige maatschappij.  
 
Aan Walter Rauschenbusch was het begrip ‘Kingdom of God’ langs twee wegen bekend. Zijn 
vader had het meegebracht uit Duitsland, overgehouden uit zijn studietijd bij de piëtist Neander, 
de vader van de ‘pectorale’, dat wil zeggen: op het innerlijk gerichte, theologie. Ondanks hun 
verschil in kerkelijke partij waren Neander en zijn leermeester Schleiermacher eensgezind van 
mening geweest dat het Godsrijk primair een ‘regnum internum’ was. Maar zij geloofden dat 
Gods genadige wil van daaruit betrekking heeft op het totale menselijke bestaan. Met die visie 
had vader Rauschenbusch geleefd en Walter had er zich als student als vanzelf bij aangesloten. 
Toch ervoer hij op een ogenblik Christus’ Koninkrijksprediking als een nieuwe openbaring en 
zag hij de noodzaak, andere accenten te leggen dan zijn vader. Want in plaats van het Godsrijk 
vooral te beschouwen als een innerlijke zaak,  bracht Walter juist de maatschappelijk-politieke 
betekenis ervan naar voren. 
 De tweede toegang tot het begrip Kingdom of God boden hem de Amerikaanse tradities van 
social Christianity en social gospel, die het Godsrijk als maatschappelijke werkelijkheid op deze 
wereld verwachtten, mede gelet op de evenzo verstane belofte van het millennium. Maar nadruk-
kelijker dan anderen wees Rauschenbusch op de strijdverhouding die er bestaat tussen het 
Godsrijk en het Rijk van het Kwade. Hij weet dat Christus zijn mensen heeft geroepen tot 
deelname aan deze strijd, opdat de wereld naar Gods wil worde geheiligd. 
 
Ragaz en Rauschenbusch blijken dus in hoge mate eensgezind te zijn ten aanzien van de positie 
en de betekenis van het Rijk Gods. 
 
 
b.   De kerk(en) en het Godsrijk 
 
Ragaz zag de kerk van zijn dagen verworden tot een instituut dat religie koestert in plaats van 
zich in te zetten voor het Godsrijk. “Aus der Verheissung und Forderung des Reiches Gottes und 
seiner Gerechtigkeit wird auf der eine Seite die Kirche mit ihrem Kultus, auf der andern das 
Dogma, die Lehre, die in der Orthodoxie erstarrt”.3 Deze kerk stelt zich in de plaats van het Rijk, 
waardoor de hoopvolle verwachting verandert in aanpassing aan de wereld. En waar het 
komende Rijk uit de aandacht verdwijnt, daar verstaat men ook de oproep tot ‘Nachfolge’ niet 
meer. “Die Gemeinde der Reformation ist nicht Trägerin des Reiches Gottes und seiner 

                                                 
1 L. Ragaz, Die Geschichte der Sache Christi, Bern, 1945, p. 114. 
2 a.w., p. 114. 
3 L. Ragaz, Die Sache Christi, p. 75. 
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Gerechtigkeit, sondern ...des Dogmas und der Religion”.1 Om die reden verwierp Ragaz de kerk 
als instituut. In plaats daarvan ging hij op zoek naar ‘die Gemeinde’, die zou moeten bestaan uit 
sociaal bewogen, pacifistische en tegelijk revolutionaire, gewetensvolle en wijze mensen.2 Door 
middel van deze gemeente zou de maatschappij – naar het communale ideaal dat Ragaz uit zijn 
jeugdherinneringen heeft over-gehouden – moeten worden hervormd tot een samenleving van 
vrije mensen die, met respect en waardering voor elkaar, samenwerken.3 Via vormingswerk 
heeft Ragaz zich dan ingezet om deze gemeente gestalte te geven, maar hij zag zich omringd 
door een kwaadwillende wereld waarin alles leek samen te spannen om de humaniteit om te 
brengen.   
 
Rauschenbusch heeft in Amerika vooral te maken gehad met kerken met een dissenter-
achtergrond en hij was daarmee innerlijk verbonden. Anders dan veelal het geval was met de 
gevestigde kerken in het toenmalige Europa, hadden déze kerken geen verplichtingen aan de 
over-heid. Ze vormden daarentegen vaak een kritische instantie ten opzichte van de autoriteiten 
en een maatschappelijke voorhoede, bezield door de idealen van broederschap en naastenliefde. 
Aldus gemotiveerd zagen de dissenterkerken zichzelf als werktuigen en voorboden van het zich 
in de Amerikaanse maatschappij realiserende Rijk Gods. 
 Rauschenbusch zag geen enkele aanleiding om deze Amerikaanse visie in te ruilen voor wat 
hij had ervaren als de Europese. Hij stemt van harte in met het reformatorische protest tegen het 
machtsinstituut waartoe de rooms-katholieke kerk was verworden en tegen de daarachter 
liggende pretentie dat het Rijk Gods in feite gestalte had gekregen in de katholieke kerk. Maar 
voorzover de reformatorische kerken dat Rijk tot een zaak van het hart hebben gemaakt, soms 
aangevuld met een op de lange baan geschoven eschatologie als een soort pro memoriepost, doen 
zij volgens hem tekort aan de sociaal-politieke realiteit van het aanbrekende Godsrijk en aan de 
opdracht dat Rijk in deze wereld zichtbaar te maken. Hij verwijt dat vooral aan de lutherse kerk, 
die nog sterker op het innerlijk gericht zou zijn dan de calvinistische. “Calvinism had a far wider 
sphere of influence on the life of the nations than Lutheranism, with the demand for political 
liberty and social justice”.4 Zijn ervaringen in Duitsland hebben hem er eens te meer van 
overtuigd dat een kerk die zich beperkt tot het innerlijk daarmee vrij spel geeft aan de 
machtspolitiek van de overheden, die dat opvatten als sanctionering van hun beleid. In 
Rauschenbusch’ opvatting bedoelt het Godsrijk juist de sociaal-politieke hervorming van de 
maatschappij, die niet kan worden overgelaten aan de machthebbers, maar door kritische kerken 
zou moeten worden gestimuleerd. 
 
Eensgezind wezen Ragaz en Rauschenbusch de katholieke en Europees-protestantse tradities af. 
c.  Over de Radicale Reformatie 
 
Volgens Ragaz hebben de wederdopers en hun geestverwanten het echte, oorspronkelijke 
evangelie verkondigd: de boodschap van het Koninkrijk Gods dat in Christus gekomen is en dat 
komen zal om de gerechtigheid Gods op deze aarde te vestigen. De door hem gezochte ware 
gemeente vindt hij dan ook terug in wat door anderen genoemd wordt de ketterbeweging: “Sie ist 
die Gemeinschaft, welche die Sache Christi und damit die Sache Gottes trägt: das Gesetz und das 

                                                 
1 a.w., p. 61. 
2 a.w., p. 155. 
3 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, pp. 43-51: ‘Die Dorfgemeinschaft’. 
4 W. Rauschenbusch, CSC,  p. 334. 
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Evangelium”.1 
 In 1925 schreef Ragaz in Neue Wege'2 een artikel onder de titel: ‘Das Jahr 1525’, waarin hij 
terugblikt op de boerenopstand en de reactie van Luther daarop. Zonder Luther als mens te 
willen diskwalificeren meent hij te kunnen stellen dat deze zijn evangelisch gezag verloren heeft 
door zich tegen de revolutionaire acties van de boeren te keren. Luthers denkbeelden aangaande 
de twee regimenten waarmee God de wereld regeert acht Ragaz – vooral vanwege de latere 
verwording tot de ‘luthers’ geachte twee rijkenleer – levensgevaarlijk. Deze visie noemt hij niet 
alleen een bedrei-ging voor de toenmalige boeren, maar ook voor het evangelie. Want zo wordt, 
nota bene door degene die zich eerst aan het pauselijk gezag had ontworsteld, de overheid tot 
‘paus’ gemaakt. 
 Reeds eerder had Ragaz zijn afkeer van de – zich op Luther beroepende – Duitse machts-
politiek geuit toen hij, na de Duitse overgave in 1918, staande voor het standbeeld van Zwingli te 
Zürich, zijn hoed afnam en zei: “Nun ist Luther besiegt!”3 
 
Rauschenbusch beschrijft de wederdopers als de ware voortzetters van de kerk omdat zij het 
radicale evangelie bewaard hebben. “The Anabaptists took Jesus Christ as their leader and the 
Holy Spirit as their inward light”.4 Hij betreurt het dat de anabaptisten veelal worden beoordeeld 
vanuit het sektarische optreden van Jan van Leiden te Münster en hij bepleit eerherstel voor 
Thomas Müntzer, die de onderdrukte klassen van zijn dagen hoop gaf op lotsverbetering. Luthers 
optreden echter, die de gewelddadigheden tegen de opstandige boeren heeft goedgekeurd, wordt 
door Rauschenbusch afgewezen. “Luther disavowed the cause of the lower classes”.5  
 Of deze beoordeling billijk is, kan worden betwijfeld. Luthers visie was dat de bevoegde 
overheden de sociale hervormingen ter hand moesten nemen; een sociale revolutie ‘van onderen’ 
wees hij af. Zelf probeerde Luther zijn doel: de hervorming van de kerk, buiten de sociale 
conflicten te houden. Als sociologisch geschoold historicus wist Rauschenbusch echter dat 
‘religion is so connected with the total fabric of society, that no major religious shift can occur 
without an accompanying upheaval throughout the social structure’.6 
 
Ragaz en Rauschenbusch wijken met hun positieve kijk op de ‘radicale reformatie’ dus duidelijk 
af van de officiële kerkelijk-reformatorische visie daarop. Daar heet de radicale reformatie van 
ouds-her een gevaarlijke ketterij. Dat ondervond bijvoorbeeld de piëtist Gottfried Arnold, die 
rond 1700 zijn Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie schreef en beschuldigd werd van 
ketter-sympathie.7 
Uit hun positieve kijk op de radicale reformatie blijkt opnieuw de geestverwantschap tussen 
Ragaz en Rauschenbusch. 
d.  Over eschatologie 
 
 Ragaz: “Das ganze Neue Testament lebt, wie Jesus selbst, in der Erwartung die daß die 
Vollendung des Sieges des Reiches Gottes in der Nähe sei, daß die völlige Weltwende schon vor 
der Türe stehe. Es (das N.T.) ist eschatologisch”, d.h.: “Das Kommen des Reiches, das auch das 

                                                 
1 L. Ragaz, Die Sache Christi, p. 60. 
2 L. Ragaz, Neue Wege, 1925, pp. 383-403. 
3 M. Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band II, p. 492. 
4 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 153. 
5 W. Rauschenbusch, CSC, p. 334. 
6 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 153. 
7 J. de Jongh, Verhalen over radicalen, Kampen, 1984, p. 7-8. 
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Kommen Christi ist, vollzieht sich in einer ewigen Gegenwart”.1 Nu in Jezus’ verschijning de 
meest ingrijpende van alle ‘Entscheidungsstunden’ in de wereld gekomen, is hebben wij  ten 
overstaan van dit eeuwig heden van het komende Rijk Gods onze keuzes en beslissingen te 
nemen.  
 H.U. Jäger concludeert terecht:  Ragaz’ theologie is ‘von der Eschatologie her entworfen’.2 
Daarbij is te bedenken dat eschatologie dan niet een statische ‘leer der laatste dingen’ betekent; 
zij beschrijft niet het einde van de wereld maar haar dóel. Van daaruit biedt zij aan het menselijk 
handelen het juiste perspectief. In Ragaz’ visie wordt de ethische vraag dus niet primair gezien 
als een morele maar als een teleologische: dient ons menselijk handelen het komen van het 
Godsrijk? De boodschap van het Godsrijk krijgt bij Ragaz zo een kritische functie en kan niet 
dienen om het burgerlijk moralisme te ondersteunen. Dankzij deze eschatologische kwaliteit van 
het Godsrijk breekt het zich baan in de concrete realiteit en schept het kansen voor een nieuwe 
werkelijkheid. In allerlei gebeurtenissen heeft Ragaz de telkens doorbrekende werkelijkheid van 
het Godsrijk gezien, gebeurtenissen die hij benoemt als ‘kairoi’, beslissende momenten. Het gaat 
er hem dus niet om, het gebeuren gelijk te stellen met Gods handelen, maar om het herkennen 
van door God aangeboden én geboden mogelijkheden om iets van het Rijk zichtbaar te maken. 
Hij noemt dan met name het (religieus) socialisme van zijn dagen. Het diepste motíef tot 
handelen in het perspectief van het Godsrijk ziet Ragaz gegeven in de persoon en het werk van 
Jezus Christus. Gods liefde is in hem voor de mensheid herkenbaar; Christus’ liefde kent geen 
grenzen, maar wil de hele wereld omvatten. Daarom is het Godsrijk meer dan zijn heerschappij 
in mensenharten; het is de overwinnende macht van Gods liefde over alle mogelijke tegenstand 
en het schept een nieuwe maatschappelijke orde, die gebaseerd is op gerechtigheid.  
  
Rauschenbusch heeft bezwaren tegen een ‘apocalyptische lezing’ van het Nieuwe Testament, 
omdat hij dat een foutief verstaan acht van wat de bijbelse eschatologie inhoudt. Maar wél wil hij 
die eschatologie in verband brengen met een duizendjarig Rijk, dat als voorbode van de eind-
overwinning van God en het goede aan mensen is toevertrouwd.3 Hij aarzelt niet om de ver-
wachting van het millennium te actualiseren: in de Amerikaanse democratische gezindheid en in 
de doorwerking van een sociaal gericht christendom herkent hij het werk van de Geest van God. 
Hij gelooft dat deze wereld Gods werkplaats is: “God is in history, He has the initiative”.4 Besef 
van geschiedenis is inherent aan het christelijk geloof, want de God van de bijbel maakt vanaf de 
schepping tot aan de voleinding  geschiedenis en mensen mogen in dat perspectief leven.  
 
Ragaz en Rauschenbusch waren dus eensgezind van mening dat slechts een recht verstane escha-
tologie de kerken uit het burgerlijke slop zou kunnen halen en ze maken tot wat zij behoren te 
zijn: instrumenten in dienst van het aanbrekende Godsrijk. Beiden verstonden de tekst uit Lucas 
17: 21 als: ‘Het Godsrijk is in uw midden verschenen’. Daarmee kozen zij tegen zowel de 
piëtistische als de liberale opvatting van de tekst, als zou die betekenen ‘Het Rijk Gods is ín u’. 
Rauschenbusch en Ragaz beseften dat die laatste visie op het Godsrijk de ware bijbelse 
eschatologie had verlamd. 
e.   Over Godsrijk en theocratie 
 
 Ragaz voelde wel voor een gezond patriottisme maar de verheerlijking van volk en staat, zoals 

                                                 
1 L. Ragaz, Die Sache Christi, pp. 112-113. 
2 H.U. Jäger, Ethik und Eschatologie bei Leonhard Ragaz, Zürich 1971, p. 6. 
3 W. Rauschenbusch, CSC, p. 106. 
4 W. Rauschenbusch, Theology, p. 223. 
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hij die in Duitsland opmerkte, was hem als Zwitser vreemd en als christen onmogelijk. Hij 
voorzag direct dat een ‘christelijk’ nationaal-socialisme in de trant van Stöcker en Naumann 
moest uitlopen op een gevaarlijk soort theocratie, waarbij de paternalistische keizer voor God 
zou gaan spelen en eventuele sociale maatregelen allereerst en vooral het staatsbelang zouden 
moeten dienen. In Zwit-serland kreeg Stöckers staatsideologie overigens van vrijwel niemand 
enige bijval.1  
 Ragaz en vele anderen met hem zochten naar een maatschappijvorm die een weerspiegeling 
van het Godsrijk kon zijn. Daarbij stond Ragaz geen theocratie in de trant van ‘Calvijn-in-
Genève’ voor ogen. Zijns inziens zou een calvinistische kerkstaat in even ernstige fouten 
vervallen als een lutherse staatskerk en snel verworden tot een ‘christelijke’ dictatuur. Maar een 
beperking van Gods heerschappij tot het domein van de kerk is Ragaz te weinig, want aan 
Christus is alle macht gegeven, in hemel en op aarde. Deze hemelse Christus is niemand anders 
dan de ons uit de evangeliën bekende menslievende, humane Jezus van Nazareth, wiens 
goddelijk koningschap gericht was op de opstanding en verheffing van mensen. Zó heeft  Jezus 
het door hem verkondigde Godsrijk gestalte gegeven. Daarom kan Ragaz het ‘regnum Dei’ 
gelijk stellen met het ‘regnum Christi’. Dat Rijk van Christus noemt hij net zo reëel als aardse 
koninkrijken, maar het is tegelijk hun tegendeel. “(Es ist) ein neues Reich, ein Reich das nicht 
mehr das Zeichen des Tieres gilt, sondern das des Menschensohnes, wo alle die 
Zwangsordnungen, die aus dem Reiche der Natur emporsteigen, versinken vor der herrlichen 
Freiheit der Kinder Gottes und im Namen Gottes der Mensch Herr ist”.2 De christen is in 
principe een vrij mens, slechts gehoorzaam aan God-in-Christus. Op deze vrijmacht door 
gehoorzaamheid breken staatsmacht en ‘Weltreich’. Positief betekent het Godsrijk een 
maatschappelijke ordening waarin de waarde van de menselijke persoon wordt erkend binnen de 
sociale samenhang van een verantwoordelijke maatschappij. 
 
Rauschenbusch kan onbekommerd spreken over de ‘theocracy of the Kingdom’ zonder dat 
iemand hem ervan verdenkt dat hij in Amerika een soort christelijke dictatuur zou willen 
vestigen. Integendeel, democratie is in politicis voor hem het hoogste goed en hij beijvert zich 
om aan te tonen dat democratie de ware vertaling is van de bijbelse visie op theocratie. Daarin 
krijgt hij steun van H. Richard Niebuhr, die heeft betoogd dat de Amerikaanse democratie haar 
wortels vindt in de puriteinse denkbeelden over theocratie, waar men van meet aan heeft gepleit 
voor begrenzing en deling van de macht en zeker niet het ideaal van de kerkstaat heeft 
nagestreefd.3 Het Godsrijk, ge-zien als Kingdom of Christ,4 betekent daarom coöperatie, recht 
voor allen, bedrijfsdemocratie e.d. 
  
Rauschenbusch noch Ragaz hadden in hun vaderland te maken met kerkelijke ideologisering van 
de staat. In Amerika is scheiding van kerk en staat een uitgangspunt van denken; Zwitserland 
bestaat uit een bondgenootschap van zelfstandige kantons, waarin kerk en geloof particuliere 
aangelegen-heden zijn. In andere Europese landen moest de scheiding van kerk en staat echter 
bevochten worden op een langdurige afhankelijkheidsrelatie tussen beide instituties. Deze relatie 
was door ker-ken gesanctioneerd doordat zij de staat tot een instrument in Gods hand 
verklaarden, een situatie waarvan de staten dankbaar gebruik én misbruik hebben gemaakt. 
Ragaz en Rauschenbusch hebben beiden deze symbiose verworpen en de kerkelijke 

                                                 
1 M. Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I, p. 38. 
2 L. Ragaz, Weltreich, Band I, p. 49. 
3 H.R. Niebuhr, Kingdom, pp. 49 en 75. 
4 a.w.,  p.160. 
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ideologisering van de staat gezien als afgoderij. 
f.   De revolutie van het Godsrijk en het democratisch socialisme 
 
Voor Ragaz behoorde de strijd voor structurele maatschappelijke hervormingen tot de inhoud 
van het evangelie van het Koninkrijk Gods, zodat hij zich daarvoor volledig wilde inzetten en 
niet aarzelde om daartoe bondgenoten te zoeken buiten de kerk. Toen hij voor het socialisme 
koos, konden conflicten met een kerk die voornamelijk steunde op de burgerij en die háar 
belangen en opinies deelde, niet uitblijven. Ragaz onderstreepte wél, dat het hem niet ging om de 
sociaal-democratische partij als zodanig.1 Deze instelling maakte hem tot een kritisch lid 
partijlid, hetgeen hij in contacten met socialistische leiders liet merken. Tegenover de orthodoxe 
marxisten bepleitte hij een religieus en idealistisch getint socialisme.2  
 Vanwege zijn keuze voor een coöperatieve maatschappij sympathiseerde Ragaz zelfs een 
tijd-lang met het anarchisme, totdat hem bleek dat deze stroming verworden was tot een 
dogmatische sekte. Vervolgens zette hij zich in  voor de sociaal-democratie, totdat de Zwitserse 
partijleiding in handen kwam van de bolsjewiki, die Lenins geweldsideologie aanvaardden. Voor 
religieus-socia-listen zoals Ragaz was het duidelijk dat deze verloochening van de democratie 
tevens de ondergang zou betekenen van het ware socialisme. Hij sloot zich dan ook aan bij de 
oppositie in de partij en na het afstemmen van een resolutie tegen het militarisme zegde hij zijn 
lidmaatschap in 1935 op.3 
 
Rauschenbusch vat het eerste deel van zijn Christianity and the Social Crisis aldus samen: “The 
essential purpose of Christianity was to transform human society into the Kingdom of God by 
regenerating all human relations and reconstituting them in accordance with the will of God”.4 
Het christendom is volgens hem begonnen als een revolutionaire beweging die gericht was op 
een nieuwe maatschappij, naar profetische normen ingericht.5 Toch is het er kennelijk niet in 
geslaagd, het sociale kwaad uit te bannen; de christenheid heeft de arbeid van de sociale 
reconstructie veelal laten liggen.6 Daarom is een bondgenootschap met het democratisch 
socialisme noodzakelijk. 
 
Zowel Ragaz als Rauschenbusch bestempelen hun visie als revolutionair, omdat beiden het Rijk 
Gods beschouwen als veruit de grootste omwenteling die in de wereld op gang is gebracht. Het 
oorspronkelijke christendom, gezien als de uit het jodendom voortgekomen Messiaanse 
beweging rondom Jezus van Nazareth, die alle grenzen doorbrak, is volgens beiden daarvan de 
eerste vrucht. Zij noemen Jezus de initiator van het Koninkrijk Gods om aan te geven dat hij 
meer is dan een godsdienststichter, meer ook dan een sociaal hervormer; in hem breekt dat 
Godsrijk aan, bij hem begint de herschapen wereld, een aarde waarop gerechtigheid woont.  
 
Het vertalen van de sociaal-politieke betekenis van Gods Rijk op aarde door de gerechtigheid tot 
doelstelling en criterium van de maatschappij te maken, is een revolutionair program dat Ragaz 
en Rauschenbusch beiden, samen met het socialisme, ter hand willen nemen, zo is ons gebleken. 

                                                 
1 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 314. 
2 L. Ragaz, a.w., Band II, pp. 59 e.v. 
3 L. Ragaz, a.w., Band II, p. 182. 
4 W. Rauschenbusch, CSC, Introduction, p. XIII in de editie-1964; p. XXXVII in de editie-1991. 
5 W. Rauschenbusch, a.w., p. 143. 
6 W. Rauschenbusch, a.w.;  het opschrift van cap. IV, p. 143, luidt zelfs: “Why has Christianity never 
   undertaken the work of social reconstruction?” 
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g.   Het Rijk Gods en de Machten 
 
Volgens Ragaz krijgt het komende Godsrijk nu reeds gestalte in deze wereld, bijvoorbeeld in 
een gezuiverd socialisme. Maar er is ook een wereldrijk aanwezig dat zich openbaart in ‘Kampf, 
Selbst-sucht, Machttrieb’.1 Wij hebben mee te strijden met die God die de overwinnaar van het 
kwade is.2 Daarbij moet niet alleen strijd worden gevoerd tegen onmenselijke sociale, 
economische en politieke verhoudingen, maar evenzeer tegen de ‘Geister und Mächte, die nur 
um so stärker sind, weil sie nicht materieller Art sind’.3 Ragaz vindt dit allereerst terug in de 
evangelieverhalen over de uitdrijving der demonen door Jezus.4 De apostel Paulus, die net als 
Jezus het Koninkrijk Gods verkondigt,5 getuigt van de totale overwinning door Jezus Christus 
van ‘das Reich des Bösen’ waardoor alle machten zijn verslagen die Gods goede schepping 
dreig(d)en teniet te doen. Vanuit die overtuiging spoort hij de christenen aan, de strijd aan te 
binden met de overheden, de machten, de wereldbeheersers dezer duisternis, de boze geesten in 
de hemelse gewesten (Ef. 6,12). Ragaz duidt deze machten ten eerste als de goden zoals die 
manifest worden in het (religieuze) heidendom, ten tweede als sociaal-politieke grootheden en 
ten derde als kosmische machten. Hij betoogt dat de apostel Paulus bij zijn ‘exousiai’-theologie 
(theologie van de machten) heeft terug-gegrepen op allerlei oudtestamentisch erfgoed. Met name 
in de eerste hoofdstukken van Genesis, vooral in Genesis 1: 1-3, heeft hij de kosmische strijd van 
de schepper en bondgenoot van de mensen met de machten der duisternis herkend.6 
 
Bij Rauschenbusch leeft een sterk besef van de macht van het kwaad: er is een ‘Kingdom of 
Evil’ dat zich opstelt tegenover ‘the Kingdom of God’. Dit kwaad is groter dan de individuele 
zonde; daarom is een theologische zondeleer van individualistische snit ook niet bij machte de 
werkelijke betekenis van het Koninkrijk Gods aan het licht te brengen. Dat Koninkrijk bedoelt de 
totale bevrijding van mens en wereld en het ontmaskert en verbreekt de macht van het Rijk van 
het kwade, een macht die zich manifesteert in het collectieve kwaad van dictatuur, imperialisme, 
oorlog, kapitalisme en sociaal onrecht. Deze visie op het Godsrijk is door het social gospel tot 
nieuw leven gebracht toen het de sociale en collectieve dimensies ervan  aanwees als tegenweer 
tegen de bovenpersoonlijke machten van het kwaad: “The social gospel realizes the importance 
and power of the superpersonal forces in the community”.7 Waar dat besef ontbreekt, kan de 
theologie geen adequate bijdrage geven aan de verlossing. Zo’n theologie ‘will be unrelated to 
some of the most important works of salvation which the coming generations will have to do’.8 
 
Opnieuw blijkt de congenialiteit van Rauschenbusch en Ragaz. 
 
                                                 
1 L. Ragaz, Predigten, Band I, p. 59. 
2 L. Ragaz, Die Botschaft vom Reiche Gottes, Bern, 1941, p. 323. 
3 H.U. Jäger, Ethik und Eschatologie, p. 49;  het betreft citaten uit de colleges ethiek van prof. Ragaz,  
   aangeduid met E: (E I, E VII-VIIa, etc.). 
4 L. Ragaz, Die Bibel, eine Deutung, Band V, ‘Jesus’, 1949, p. 71. 
5 a.w., Band VI, ‘Die Apostel’, p. 85. 
6 a.w., Band I, ‘Urgeschichte’, pp. 56 e.v. 
7 W. Rauschenbusch, Theology, p. 75. 
8 a.w., p. 76. 
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h.   Mars en Mammon als machten  
 
Bij Ragaz had de kennismaking met het werk van Tolstoi, behalve begrip voor het anarchisme, 
sympathie wakker geroepen voor het pacifisme. Daarin sprak hem vooral aan het voor hem 
onontwijkbare appèl tot navolging van Christus, de vredevorst. Daarom: welke belangen er ook 
op het spel staan, het onmenselijke middel van de oorlog kan daarmee nooit worden 
gerechtvaardigd. Hij ziet de ‘kairos’, het beslissende moment, aangebroken om nu ‘mit 
leidenschaftlicher Entschlos-senheit das eine Ziel zu ergreifen: Friede! Wir wollen den Krieg 
besiegen, er soll nicht mehr sein’.1 Tegelijk weet hij dat de vrede meer moet zijn dan een mooie 
gedachte; het gaat om een bittere noodzaak, waaraan onze beste krachten gewijd moeten worden. 
De vrede komt immers niet vanzelf, sterker: wat vanzelf komt is de oorlog. De maatschappij in 
haar kapitalistische structuur, de economische wanverhoudingen, het nationalisme, dat alles 
tezamen als vormgeving van het mense-lijk egoïsme, leidt onherroepelijk tot oorlog,2 ja, ‘unser 
ganzes Zusammenleben ist ja eigentlich Krieg’.3  
Nog verder gaat Ragaz wanneer hij de nood van de wereld peilt als geestelijke leegte, die slechts 
zinvol kan worden gevuld door de aanwezigheid van God zelf. Hij roept daarom op tot 
verzoening met God. Pas dan immers is er hoop op vrede, wanneer wij Gods verzoening 
aanvaarden en die vertalen in verandering.4 
 
Tot verbijstering van Rauschenbusch raakten zijn landgenoten steeds meer besmet door een 
oorlogszuchtige geest. Hij constateerde met bitterheid: “It was hard enough to combine 
Christianity and capitalistic business. Now we are asked to combine Christianity and war”.5 Het 
evolutionistisch optimisme dat vertrouwt op de zedelijke waarde van hetgeen als rationeel wordt 
voorgesteld, blijkt een leugen. Ten eerste blijkt de mens niet rationeel van aard en evenmin is hij 
geëvolueerd tot een zedelijk wezen. Aan zijn zoon Hilmar schreef hij: “The old superstition that 
man is a reasonable being is dropped from my creed”.6 Hij ziet steeds duidelijker dat er krachten 
aan het werk zijn, ‘superpersonal forces of evil’,7 die voortkomen uit ‘the Kingdom of Evil’ en 
die mensen meeslepen. Hij verwijst daarbij naar de bijbels-apocalyptische literatuur, waarin met 
beelden de politieke realiteit en de daarin heersende ideologieën worden aangeduid.8 Daarin 
spelen machten als Mars en Mammon (oorlog en geld), die behoren tot het antihumane pantheon 
dat door Christus aan de kaak is gesteld en overwonnen, een grote rol. Rauschenbusch verzette 
zich daarom tegen een Ameri-kaanse deelname aan de oorlog en hij verklaarde: “The nation has 
become a workshop of death”. Door zijn pacifisme raakte hij een tijdlang in een isolement, maar 
hij vond geestverwanten en nieuwe mogelijkheden in de Fellowship of Reconciliation.9 
 
                                                 
1 L. Ragaz, Weltreich, Band I, artikel: ‘Der Weg zum Frieden’, 1914, p. 137. 
2 a.w., p. 141. 
3 a.w., p. 143. 
4 a.w., p. 145. 
5 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p.182. 
6 a.w., p. 180. 
7 W. Rauschenbusch, Theology, p. 69, titel chapter VIII. 
8 a.w., p. 88. 
9 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, pp. 181-182. 
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Wij zien dus dat zowel Rauschenbusch als Ragaz Mars en Mammon hebben herkend en 
bestreden. 
 
 
 
i. De Imitatione Christi 
 
 Voor Ragaz heeft de ‘Nachfolge’ een grote plaats ingenomen, juist omdat hij naar een 
existentiële vertaling ervan zocht.  In zijn colleges ethiek heeft hij zich sterk verzet tegen een 
intellectualistische opvatting van het christelijk geloof.1 “Die Verlegung des religiösen 
Schwerpunktes in den Kopf hat die Kraft der Religion vom Wollen abgelenkt”.2 Slechts als wij 
gehoor geven aan de boodschap van de Christus der Schriften, leren  we hem en zijn God in het 
heden kennen. Dat kennen van God in Christus geschiedt in en blijkt uit de navolging.3 
Savonarola citerend zegt Ragaz: “Ein Jeder weiß nur soviel als er auch tut!” Deze praktische 
Godskennis brengt Ragaz er tenslotte zelfs toe om, in een daad van navolging van Christus, zijn 
ambten neer te leggen en tot de ‘Ebionim’ te gaan.4  
 Tegenover de kerkelijke sanctionering van het bezit in de burgerlijk-kapitalistische maat-
schappij plaatst hij de vrijwillige armoede5, want: ‘der Besitz trennt von Gott’.6 Hij meent dat 
Jezus in de Bergrede de armen zalig geprezen heeft omdat zij vrij zijn van de bezitsdemon, de 
Mammon. Daarom  staan zij open voor Christus’ Rijk.  
 Tegelijk beseft Ragaz dat deze ‘Revolution der Armut’ pas geheel tot haar recht komt wan-
neer ze uit liefde wordt ondernomen. “Die Armut bildet das Vorzeichen des ganzen 
Evangeliums, die Liebe aber seinen Inhalt”.7 Hij verwijst dan naar Christus, die niet uit 
ascetische overwegingen de vrijwillige armoede op zich heeft genomen, maar uit liefde, namelijk 
uit liefde tot de armen. Gehoorzaamheid aan deze armoede om Christus’ wil herkent Ragaz in 
het monnikendom, bij de Broeders des gemenen levens en bovenal in het leven van Franciscus 
van Assisi, bij wie het niet slechts een protest is tegen een rijke en dus verwereldlijkte kerk, maar 
de openbaring van een leven met God, in de omarming van de armoede als bruid.  
 
Rauschenbusch, die – ook later – alle ruimte wilde houden voor personal religion,8 voelde zich 
al jong geroepen tot de navolging van Jezus. Als student schreef hij aan een vriend: “Who begins 
to live a Christlike life will find that, tho’ there is no cross to be nailed to, he will die piecemeal 
by selfsacrifice just as Christ did even before his crucifixion”.9 Deze gedachten, die hadden 
kunnen leiden tot verheerlijking van lijden en armoede, heeft Rauschenbusch in zijn pastorale 
praktijk leren vertalen in dienstbetoon en sociale actie. 
                                                 
1 H.U. Jäger, Ethik und Eschatologie, p. 283, die citeert uit Ragaz’ collegedictaat Ethik I, p. 459 
2 a.w., p. 283. 
3 a.w., p. 258. 
4 a.w., p. 61 en p. 235. Met het Hebreeuwse woord ‘ebionim’, letterlijk: ‘armen, bedelaars’, duidt Ragaz  
  het proletariaat, de uitgebuite arbeidersklasse van zijn dagen aan. 
5 Th. de Vries, Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht, Amsterdam, 1973/1982. 
  Op pp. 267 en 319/320 meldt hij dat Paus Joannes XXII in 1255 verklaard heeft dat de veronderstelde  
  armoede van Christus en zijn apostelen als een ketterse gedachte moet worden beschouwd: Judas had een 
  beurs! In 1323 werd deze pauselijke uitspraak officiëel bevestigd.  
6 L. Ragaz, Die Sache Christi, p. 64. 
7 L. Ragaz, a.w., p. 71. 
8 W. Rauschenbusch, CSO, pp. 103-122. 
9 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 47. 
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Nadrukkelijk hebben Ragaz en Rauschenbusch zich beiden ingezet voor de bestrijding van de 
maat-schappelijke oorzaken van onvrijwillige armoede, maar ten aanzien van de vrijwillige 
armoede oordeelt Rauschenbusch anders dan Ragaz. 

E.5 Samenvatting 

In het voorafgaande hebben wij de vergaande verwantschap van de visies van Leonhard Ragaz 
en Walter Rauschenbusch aangetoond. Allereerst hebben beiden het Godsrijk in zijn 
revolutionaire sociaal-politieke betekenis (her)ontdekt, het herkend als het hart van de bijbelse 
verkondiging en deze ontdekking als een bijzondere openbaring beleefd. Zij hebben hun 
ontdekking gezien als een bevrijding van kerk en geloof uit de piëtistisch-individualistische 
verenging die met name het protestants-christelijk geloof in de voorafgaande periode had 
ondergaan. Zij verwierpen de identi-ficatie van het Godsrijk met de kerk en waren van mening 
dat een recht verstane eschatologie de kerk uit het slop van de burgerlijke religie zou kunnen 
verlossen en haar doen inzien dat zij er is ter wille van het Rijk. Verder spraken beiden van de in 
de wereld aangebroken en op sociale gerech-tigheid gerichte revolutie Gods, waarin mensen 
betrokken moeten worden. Zij zagen in de 16e eeuwse Radicale reformatie, die zich inzette voor 
de hervorming van kerk en maatschappij, de ware gestalte van de kerk en zij betreurden het 
geweld waarin deze bewegingen ten onder waren gegaan. Bovendien zagen Ragaz én 
Rauschenbusch in het democratisch socialisme een bondgenoot in de strijd om de bevrijding van 
mens en maatschappij uit de klauwen van het kapitalisme, maar beiden behielden daarbij een 
kritische distantie ten opzichte van partijdiscipline, marxistische dogmatiek, aanvaarding van 
geweld en een materialistische ideologie. Zij zagen het kwaad niet alleen in de mens zelf, maar – 
samen met het socialisme – vooral overmachtig aanwezig in de maatschappelijke en politieke 
structuren. Tenslotte bepleitte Ragaz welbewust een religieus gefundeerd socialisme, maar 
religieus-socialisme als een soort partij-ideologie verwierp hij; voortaan sprak hij van ‘die Sache 
Christi’. Rauschenbusch benoemde zijn visie ombekommerd ‘christelijk socialisme’, hetgeen 
voor hem gelijk stond met zowel praktisch socialisme als praktisch christendom.. 
  
Naast overeenkomsten zijn er evenwel ook markante verschillen tussen beide theologen. Die 
betreffen allereerst hun karakter en hun afkomst, zowel genetisch als kerkelijk en cultureel. Maar 
ook de positie die zij in het kerkelijk en maatschappelijk leven innamen was verschillend, vooral 
omdat de respons die zij op de sociale boodschap van het Godsrijk  kregen, aanzienlijk 
verschilde. Ragaz zag telkens beslissende momenten (kairoi) waarop Gods aanwezigheid 
zichtbaar worden kon in de wereld, wanneer mensen gehoor zouden geven aan Zijn stem. Maar 
steeds weer liet men, tot wanhoop van Ragaz, het kardinale ogenblik passeren en vervolgde men 
de doodlopende weg. Rauschenbusch’ versie van het social gospel daarentegen viel in Amerika 
in toebereide aarde en het werd in brede lagen van kerk en maatschappij een tijdlang toegejuicht. 
Waar hij sprak van het in Amerika weldra aanbrekende Godsrijk, was dat direct herkenbaar want 
die boodschap behoorde daar tot de geestelijke erfenis van onder meer de 
opwekkingsbewegingen. 
 Er zijn eveneens verschillen wat betreft hun positie in het geheel van de maatschappelijke 
krachten. Ragaz voelde zich veelal alleen staan in zijn maatschappelijke en politieke keuzes, 
maar hij zag dat als ‘imitatio Christi’. Onbegrepen verliet hij de conservatieve en verdeelde kerk, 
in de hoop elders een echte Gemeinde te vinden, maar tenslotte trok hij zich terug op 
vormingswerk onder arbeiders. Rauschenbusch’ optimistische toekomstverwachting had 
daarentegen niet te lijden onder het realisme waarmee hij nadrukkelijk het structurele kwaad in 
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de maatschappij aan de kaak stelde. Hij werd daarin gedragen door een mentaliteit die bereid was 
tot praktische maatregelen om de problemen op te lossen in de zekerheid dat daarmee het kwaad 
te bedwingen valt.  
 De kerk waarvan hij lid was en bleef, herinnerde hij steeds weer aan haar herkomst vanuit 
anabaptisten en andere dissenters, die vanwege de verwachting van het weldra aanbrekende 
Godsrijk door de tijden heen kritisch waren gebleven ten opzichte van de macht van kerk en 
staat. Een kerk die aan deze oproep gehoor wilde geven bleef hij trouw. 
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HOOFDSTUK  II  Het social gospel in de 20ste eeuw 

II.1   Het social gospel in de USA tijdens en na Rauschenbusch 

II.1.1 Inleiding 

In I.3 beschreven wij hoe het social gospel zich heeft ontwikkeld uit het social Christianity en 
hoe het sociale christendom op zijn beurt niet los te zien is van de sociaal-ethische principes van 
het 17e eeuwse puritanisme en die van het 18e- en 19e-eeuwse revivalisme, waaruit tevens de 
holiness-beweging en het evangelicalisme zijn voortgekomen. Tegelijk constateerden wij dat het 
Ameri-kaanse sociale christendom en het social gospel diepgaand beïnvloed zijn door het 
sociaal-culturele patroon van de 19e eeuw waarin de in de 18e eeuw ontstane Verlichting, de 
moderne, evolutio-nistische wetenschap, het liberalisme en het socialisme dominant waren.  
 
Na verloop van tijd zijn er in het Amerikaanse sociale christendom drie stromingen te 
onderscheiden: een conservatief-charitatieve, een radicale en een progressieve stroming. De 
eerst-genoemde stroming legde alle nadruk op de puriteinse waarden, richtte zich rond de 
eeuwwisseling steeds meer naar binnen en distantieerde zich van de sociale activiteiten van 
andere christenen. De radicale stroming verstond het evangelie van het Koninkrijk Gods 
‘politiek’ en verbond zich actief met het socialisme, terwijl de progressieve haar sociale 
activiteiten als kerkenwerk bleef zien. 
 Uit de progressieve en de radicale stroming ontwikkelde zich vervolgens het social gospel 
dat vanaf die tijd het verzamelbegrip ‘social Christianity’ als zodanig vervangt. Binnen dat 
nieuwe verzamelbegrip spelen oudere en nieuwere tradities een rol, zoals blijkt uit de 
opvattingen van hen die als voorlopers en voormannen van het social gospel gelden: bij 
Washington Gladden tradities uit de liberale theologie, bij Josiah Strong evangelicale tradities, 
bij William Bliss en George Herron socialistische invloeden en bij Richard Ely de behoefte om 
zich wetenschappelijk te verantwoorden. De specifieke bijdrage van Walter Rauschenbusch 
hebben wij in  I.5 en I.6 geschetst. 
 
Ondanks onderlinge verschillen waren de social gospelers één van zin ten aanzien van de 
sociaal-politieke betekenis van het Koninkrijk Gods: het door Jezus als nabijgekomen 
verkondigde Rijk van God had meer te bieden dan geestelijke verlossing; de boodschap van dat 
Rijk doelde op ‘social salvation’ met als keerzijde de door Jezus onderwezen sociale ethiek. Dus 
zouden de kerkelijke prioriteiten moeten worden verlegd: van het innerlijk naar de maatschappij, 
van de hemel naar de aarde. 
Terwijl het moeilijk bleek om deze gedachten bij alle medechristenen ingang te doen vinden, 
omdat de meer traditioneel ingestelden zich vooral bleven bezig houden met zelfvolmaking in de 
hoop op hemelse zaligheid, daar ontdekten de social gospelers de socialisten en communisten als 
medestrijders voor een betere wereld. Die werden dan ook verwelkomd als bondgenoten, in de 
hoop dat ze – samen met de aanhangers van het social gospel – het geweld zouden afzweren en 
pacifist (plus drankbestrijder) worden....  
 
Een aantal initiatieven vanuit de social gospelbeweging werd geconsolideerd doordat de bij de 
Federal Council of Churches aangesloten kerken in 1908/12 het Social Creed aanvaardden. Het 
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bevat het volgende sociaal program:1 
– de eis tot gelijke rechten en gerechtigheid voor allen2 
– bescherming van het gezin, regeling van vrouwenarbeid 
– afschaffing van kinderarbeid en ruimte voor hun ontwikkeling  
– recht op arbeid en rust voor de arbeider  
– bescherming van gezondheid en veiligheid op het werk  
– het recht tot het oprichten van vakbonden 
– zorg voor ouderen en invaliden 
– vaststelling van een minimum- én van een maximumloon  
– bestrijding van de armoede 
– billijke verdeling van winst en eigendom  
– bestrijding van de drankhandel. 
 
Het social gospel bleef binnen het Amerikaanse christendom geen geïsoleerd verschijnsel omdat 
de kerken bepaalde initiatieven overnamen. Kort na de eeuwwisseling was het, als voortzetting 
van vooral het progressieve (en in mindere mate van het radicale) sociale christendom, zelfs 
populair geworden, juist omdat de overheden in de ‘Progressive Era’ de bovengenoemde wensen 
eveneens nastreefden. Maar aangezien de social gospelbeweging meer wilde dan beperkte 
maatschappelijke hervormingen, namelijk de verwerkelijking van het Godsrijk op aarde, bleef 
men verder zoeken. Daarbij raakte men intern verdeeld over doeleinden en middelen, waardoor 
de beweging zelf een zekere stagnatie ondervond. 
Volgens J. Neal Hughley betekende de aanvaarding van het Social Creed dat de beweging van 
nu aan werd gecontroleerd door kerkelijke instanties en daarmee werd lamgelegd.3 Daarmee 
overschat hij enerzijds de macht van de Federal Council en ziet hij anderzijds over het hoofd 
hoezeer dit lichaam onder invloed heeft gestaan van het social gospel en zijn leiders, die er vaak 
de centrale posities innamen (zie II.1.2). Wel zou men kunnen stellen dat het Social Creed als 
een (dubbele) scheidslijn heeft gefunctioneerd: enerzijds tussen hen die het wél en hen die het 
niet wilden aanvaarden, anderzijds tussen degenen die het als een maximum en anderen, met 
name de social gospelers, die het als een minimum beschouwden.  
 
De stagnatie die zich rond 1920 in de beweging voordeed, heeft diepere oorzaken dan de 
aanvaarding van het Social Creed door de Federal Council of Churches. Daarbij zijn interne en 
externe zaken aan te wijzen. Een interne oorzaak was de verdeeldheid die er in de beweging was 
ontstaan rondom de vragen van doelen en middelen, van idealisme en realisme en betreffende het 
oorlogsvraagstuk. Wat doelen en middelen betreft: sommigen zagen het Godsrijk vooral als een 
vernieuwde sociale werkelijkheid, terwijl anderen hun prioriteit legden bij politieke 
hervormingen. Terwijl de ene groep daarbij alles op de kaart van onderwijs en opvoeding zette, 
riep een andere op tot revolutionaire actie. Hun hooggestemde verwachtingen ontmoetten de 
scepsis der realisten. Ook scheidden zich de wegen tussen hen die in en vanuit de kerk wilden 
blijven werken en anderen die de kerk verlieten. Bovendien drongen de vragen van oorlog en 
vrede zich aan de social gospelers op. Van daaruit ontstond een discussie tussen mensen die 
meenden dat een rechtvaardige maat-schappij tot vrede zou leiden, en anderen die geloofden dat 
vrede een eerste voorwaarde was voor gerechtigheid.  

                                                 
1 J.C.C. Rupp, De sociaal-economische boodschap, p. 28. 
2 Eerst in de editie 1932 van het Social Creed wordt dit punt uitgebreid met een opmerking over samen- 
   werking tussen de rassen; zie J.C.C. Rupp, De sociaal-economische boodschap, p. 29. 
3 J.N. Hughley, Trends in Protestant Social Idealism, New York, 1948, pp. 7, 14 en 15. 
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Wat de uitwendige oorzaken betreft: rond 1920 was de ‘Progressive Era’ voorbij. De verhoopte 
nieuwe sociale orde kwam niet tot stand en de betekenis van de kleine stappen voorwaarts in 
sociaal opzicht verminderde, tegelijk met het succes van wat de vooruitgang werd geheten. De 
welvaartsstijging was, gemeten aan de productie, weliswaar aanzienlijk maar zij kwam vooral 
ten goede aan de eigenaren van de productiemiddelen, nauwelijks aan de arbeidersklasse. Toch 
bleef men vasthouden aan de gedachte dat de vrijheid van ondernemen voor allen heilzaam was 
en dat het op den duur ook de arbeiders ten goede zou komen. Het zogenaamde trickle-down 
effect was echter minimaal. Al waren de captains of industry persoonlijk soms wel gevoelig voor 
het appèl van de social gospelers, het kapitalistische systeem en de aanverwante machten waren 
dat niet. Het systeem volgde zijn innerlijke, onstuitbare gang en mensen hadden zich maar aan te 
passen. Slechts door het schenken van grote bedragen aan sociale en culturele instellingen 
konden de rijkeren iets goed maken van de aangerichte schade en verder bleven zij geloven in de 
mythe van de energieke persoonlijkheid die zou slagen wanneer hij maar wilde: van 
krantenjongen tot miljonair. 
 
Het social gospel had een andere maatschappijvisie en streefde naar een rechtvaardige sociale 
orde via de weg van de uitbreiding van de democratie tot op het economische terrein. Men 
slaagde er echter niet in de nodige macht te mobiliseren om deze doelstellingen te bereiken. 
Daartoe was de social gospelbeweging te veel kerkelijk en te weinig politiek; ze steunde vooral 
op predikanten en had weinig greep op de samenleving; de aanhang onder de arbeidersklasse 
was altijd al gering geweest en onder de burgerij verminderde die steeds meer.  
 Omdat de optimistische verwachtingen ten aanzien van een alomvattende maatschappelijke 
evolutie in de richting van vrede en gerechtigheid niet uitkwamen en de beweging zich ging 
toeleggen op onderwerpen als de drooglegging (d.w.z. een algeheel alcoholverbod), haakte de 
burgerij af, aldus Carter.1 Deze afbrokkeling van de aanhang werd nog sterker toen de radicale 
stroming in de social gospelbeweging – ongetwijfeld mede uit teleurstelling vanwege het 
mislukken van de totale maatschappijhervorming – de overhand begon te krijgen en radicale 
pacifisten en dito socialisten het beeld van de beweging gingen bepalen. Deze kreeg daardoor 
steeds meer het karakter van een protestbeweging, waarin scherpe, profetische 
maatschappijkritiek en onbereikbare ideaalbeelden aan de burgers werden voorgehouden. 
 Rauschenbusch’ tijdgenoot Shailer Mathews probeerde nog wel via de kerkelijke weg, 
name-lijk als president van de Federal Council of Churches, en via de universiteit van Chicago 
het social gospel aannemelijk te maken voor burgers en intellectuelen, maar jongeren, staande in 
de harde sociaal-politieke praktijk, konden met de gematigde opstelling der progressieven niet 
meer uit de voeten en haakten af of kozen voor een radicaal socialisme en pacifisme. 
 
Ter illustratie van deze radicalisering laten wij nu enkele vertegenwoordigers van het social 
gospel uit Rauschenbusch’ tijd aan het woord en vervolgens vergelijken wij hun visie kort met 
de zijne.  
 

 

 

                                                 
1 P.A. Carter, The decline and revival of the social gospel, 1920-1940,  New York, 1955, pp. 11 en 31. 
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II.1.2  Enkele woordvoerders van de social gospelbeweging onder de tijdgenoten van            
             Rauschenbusch  

Een van de algemeen bekende voormannen van de social gospelbeweging, de reeds genoemde 
Shailer Mathews (1863-1941), kan worden gekenschetst als voluit een liberaal theoloog. Hij 
was als bijbelwetenschapper verbonden aan de universiteit van Chicago en, gebruik makend van 
de Duitse historisch-kritische bijbelwetenschap, schreef hij The Social Teachings of Jesus 
(1897). Daarin tekende hij Jezus als leraar en voorbeeld in zedelijk handelen voor wie de 
menselijke persoon, aangelegd op broederschap, de hoogste waarde vertegenwoordigt. Vanwege 
haar notoire schending van deze waarde veroordeelde Mathews de kapitalistische 
maatschappelijke orde in Amerika als in strijd met Jezus’ leer.  
 Zijn invloed nam toe toen hij een van de presidenten van de Federal Council of Churches 
(FedCil) werd, de Raad die eerder het Social Creed had uitgegeven. Als medewerker aan het 
rapport The Church and Industrial Reconstruction, uitgebracht door een commissie van de 
FedCil in 1920 heeft Mathews zich kennelijk niet onbetuigd gelaten want, net als in zijn boek, 
werd het Amerikaanse economische systeem – met een negatief resultaat – gemeten aan Jezus’ 
onderwijs aangaande het Rijk Gods.1 Dat onderwijs van Jezus bevatte volgens het rapport drie 
kernpunten:  
– eerbied voor de menselijke persoon als kind van God,  
– de broederschap der mensen als de juiste onderlinge relatie en  
– de dienst der liefde als dé regel voor sociaal gedrag.  
  
Op basis daarvan wees het rapport het bestaande kapitalistische systeem af omdat het de 
menselijke waardigheid geweld aandeed, de broederschap schond en in plaats van naastenliefde 
moordende concurrentie bevorderde. Maar tegelijk werd de verwachting uitgesproken dat het 
verwerpelijke systeem zonder geweld, door liefde veranderbaar zou zijn. Men bleef geloven in 
de kracht van de tot de liefde bekeerde persoonlijkheid en zo in de uiteindelijke doorbraak van 
het Godsrijk. Dat optimisme klinkt ook door in de definitie, die Mathews gaf van het social 
gospel, toen hij aldus formuleerde: “It is the application of the teaching of Jesus and the total 
message of Christian salvation to society, the economic life and social institutions such as the 
state, as well as to individuals”.2 
 
Als bijbelwetenschapper hield Mathews zich op de hoogte van de Europese bijbels-theologische 
ontwikkelingen, waar het liberale Jezusbeeld radicaal werd afgebroken door mensen als Albert 
Schweitzer en Johannes Weiss en vervangen door een apocalyptisch Jezusbeeld. Hij begreep dat 
de, wat hij noemde, óveraccentuering van de eschatologische elementen in Jezus’ prediking 
diens ethiek tot interim-ethiek zou kunnen bestempelen. Daartegenover bleef Mathews in zijn 
Jesus on Social Institutions volhouden dat Jezus’ ethiek wel degelijk een program bevatte voor 
een nieuwe sociale orde.3 Alleen wilde hij wel toegeven dat voor Jezus het Godsrijk nog iets 
meer kon hebben betekend dan een op aarde gerealiseerde, religieus geïnspireerde maatschappij.  
 
 

                                                 
1 D.B. Meyer, The Protestant Search for Political Realism, 1919-1941, Berkeley and Los Angeles, 1960,  
   pp. 21-22. 
2 S. Mathews in A Dictionary of Religion and Ethics, New York, 1921, s.v. social gospel. 
3 S. Mathews, Jesus on Social Institutions, New York, 1928, geciteerd bij  D.B. Meyer, Protestant Search,  
  p. 165. 
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Henry Sloane Coffin, verbonden aan Union Theological Seminary, noemde zichzelf ‘liberal-
evangelical’. Als theoloog hield hij zich bezig met de vraag van de kerstening van de 
maatschappij. Op de conferentie van de Internationale Zendingsraad, in 1910 te Edinburgh, 
vertegenwoordigde hij de social gospelbeweging en noemde hij in een toespraak de volmaakte 
sociale orde van het Rijk Gods het doel van de kersteningsarbeid. Deze sociaal-politieke 
prioriteitstelling in zijn visie op het Godsrijk bracht hem tot de uitspraak: “We care not wether it 
be by our ministry or by some other, that His (Christ's) redemptive spirit touches the nations, 
provided only that the new social order comes”.1 Deze relativering van het eigen uitgangspunt 
opende weliswaar deuren naar andere maat-schappijhervormers maar deed onder de eigen 
achterban de vraag rijzen naar de normativiteit van het bijbels getuigenis aangaande het 
Koninkrijk Gods. Coffin antwoordde daarop met een geschrift waarin hij aangaf dat zijn keuze 
voor een brede samenwerking bij de vernieuwing van de maatschappij was ingegeven door het 
besef van de weerbarstigheid van de structuren. De strijd tegen het geïnstitutionaliseerde kwaad 
vereist een zo groot mogelijke inzet van alle beschikbare krachten.2  
 
De methodist Harry F. Ward was vanaf 1919, net als Coffin, aan ‘Union’ verbonden en wel als 
hoogleraar christelijke ethiek. Deze academische functie combineerde hij met allerlei activiteiten 
waarmee hij op het sociale terrein reeds eerder bezig was geweest. Daartoe behoorde het werk 
voor The Methodist Federation for Social Service, een organisatie die Ward samen met anderen 
had opgericht in 1907. In 1912 werd hij er de ‘executive secretary’ van en hij zou er levenslang 
aan verbonden blijven. Onder zijn inspirerende leiding werd de organisatie een belangrijk 
krachtcentrum binnen de social gospelbeweging, maar ook buiten de kerkelijke kaders zocht hij 
bondgenoten voor zijn sociale strijd. In zichzelf verenigde hij de gedrevenheid van de utopist 
met de realiteitszin van de wetenschapper, die het belang inzag van de maatschappijanalyse van 
de opkomende sociologie. Onder zijn talrijke publicaties is het in 1919 verschenen profetisch 
genoemde manifest The New Social Order fundamenteel. Daarin beschreef Ward zijn tijd als het 
cruciale moment waarop de economische en ideële krachten op elkaar botsen, waardoor het 
levenspatroon ingrijpend zal veranderen.3 Hij besefte dat Amerika op het punt stond over te gaan 
naar een systeem dat de gemeenschappelijke waarden zal opofferen aan het eigenbelang van 
enkelen. Tegelijk wist hij dat de geest van het kapitalisme diep in de mens zelf zit.4 
Zelf stond Ward model als vertegenwoordiger van de ideële krachten in Amerika. Begonnen als 
een sociaal bewogen dorpspredikant begaf hij zich later, in Boston en New York, in allerlei 
idealis-tische organisaties en werd hij de leider zowel van de American Civil Liberties Union als 
van de American League Against War and Fascism, later The League for Peace and Democracy 
geheten. 
 Aan de laatstgenoemde organisatie deden ook communisten mee, hetgeen Ward verdacht 
maakte in zijn kerk. De argwaan groeide toen Ward in het orgaan van de Methodist Federation, 
het Social Service Bulletin, een goedkeurend woord schreef over de maatschappijhervormingen 
in Rusland na de revolutie. Ward, die dit land meermalen bezocht, had de indruk gekregen dat de 
economie daar dankzij het communisme gedemocratiseerd was en hij schreef: “This is 

                                                 
1 H.S. Coffin, The practical aims of a liberal evangelicalism, New York, 1915. 
2 H.S. Coffin, A More Christian Industrial Order, New York, 1920. 
3 H.F. Ward, The New Social Order, New York, 1919, p. V. 
4 H.F. Ward, a.w. p. 369,  geciteerd bij D.B. Meyer, Protestant Search, p. 149. 
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manifestly a Scriptural aim”.1 Daarmee was hij geen marxist geworden; hij verwierp 
nadrukkelijk de klassen-strijd. Maar  zijn bewondering voor Rusland werd hem door zijn kerk 
meer dan kwalijk genomen. Datzelfde overkwam de activisten Sherwood Eddy en Kirby Page, 
die hierna besproken worden. 
Sherwood Eddy was, naast internationaal secretaris van de YMCA, de Young Men’s Christian 
Association, voorzitter van het nationaal comité van The Fellowship for a Christian Social Order 
(FCSO), een organisatie die trachtte de activiteiten van de social gospelbeweging te sturen en in 
nieuwe banen te leiden. 

Deze FCSO, opgericht in 1921, hield zich uiteraard primair bezig met sociaal-economische zaken, 
maar de organisatie raakte betrokken in de vraagstukken van oorlog en vrede. Dit leidde tot 
toenadering tot The Fellowship of Reconciliation, de FOR. De van oorsprong Engelse,  pacifistische 
FOR was van huis uit geen social gospel-organisatie, maar in Amerika kwam er een verbinding tot 
stand die leidde tot samensmelting met  de FCSO in 1928. 

 
Net als Ward was Eddy geïmponeerd door de Sowjet Unie en haar idealen. Hij kende Rusland 
van voor en van na de revolutie en in The Challenge of Russia en in Russia Today beschreef hij 
het communistische experiment.2 Hoewel hij het gevaar van het collectivisme zag, bleek hij 
gefas-cineerd door de planmatige aanpak van de maatschappelijke hervormingen in het nieuwe 
Rusland. Lovend schreef hij: “They do not plan first to change human nature, but the social 
situation”.3 Daartegenover pretendeert het ‘christelijke’ westen de andere weg te volgen: eerst de 
harten bekeren en dan de maatschappij hervormen. “(But) the West only posited an ideal; in 
actual practice it was not fulfilling even that”.4 Eddy stelde dus het Russische ideaal tegenover 
de Amerikaanse werkelijkheid, een methode van redeneren die niet tot een objectief oordeel 
leiden kan. Zijn ver-heerlijking van Rusland en zijn harde marxistische kritiek op Amerika en op 
het kapitalisme kostte de social gospelbeweging veel goodwill. 
 
Kirby Page was na zijn theologische studie zijn loopbaan begonnen in dienst van de YMCA ter 
ondersteuning van Britse en Amerikaanse soldaten in de Eerste Wereldoorlog.5 Als pacifist 
teruggekeerd in Amerika liet hij zich als predikant bevestigen in Brooklyn, maar na drie jaar 
verliet hij het pastoraat om zich te gaan inzetten voor de social gospel-organisatie. Als activist in 
dienst van deze organisatie schreef tal van pamfletten en in allerlei bladen. Hij zag het pacifisme 
als de kern van het social gospel en tevens als een bruikbare strategie voor maatschappelijke 
veranderingen. Tot de vreedzame middelen rekende hij onderwijs en opvoeding; zo hoopte hij de 
grote massa te mobiliseren. 
 Naast de genoemde activiteiten trad hij op als secretaris van de FOR en als lid van het uit-
voerend comité van de FCSO; vanaf 1926 was hij bovendien uitgever van het tijdschrift World 
Tomorrow. In dat blad liet hij pacifisten en socialisten aan het woord, in de hoop dat zij elkaars 
werk en idealen zouden versterken. 

World Tomorrow, opgericht direct na de (Eerste) Wereldoorlog, was oorspronkelijk dé spreekbuis 
van de Fellowship of Reconciliation. Het blad heeft bestaan tot 1934, toen de FOR was 
uiteengevallen in marxisten en radicaal-pacifisten in reactie op de opkomst van het nationaal-
socialisme. 

 
                                                 
1 H.F. Ward, in Social Service Bulletin, jan./feb.1919. 
2 G.S. Eddy,  The Challenge of Russia, New York, 1931 en Russia Today, New York, 1934. 
3 D.B. Meyer, Protestant Search, p. 189, geciteerd uit G.S. Eddy, Russia Today, p. 119. 
4 D.B. Meyer, a.w., p. 191.  
5 D.B. Meyer, a.w., pp. 153 e.v. 
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Men kan Page gebrek aan maatschappijanalyse verwijten,1 maar het is wel aan hem te danken 
dat andere social gospelers zich (meer) van het oorlogsvraagstuk bewust werden. Kirby Page had 
namelijk in Europa in 1916/1917 zelf ‘the Kingdom of Evil’ van nabij gezien en hij zag maar één 
remedie: de absolute en onvoorwaardelijke navolging van de geweldloze Jezus. 2 
Bovengenoemde woordvoerders van het social gospel, behorend tot de latere tijdgenoten van 
Rauschenbusch, waren dus met name gefascineerd door twee zaken: de Great War, de Eerste 
Wereldoorlog én door de Russische revolutie. Overigens had deze oorlog ook Rauschenbusch – 
en velen met hem – verbijsterd en allerwegen klonk de leuze: Nooit meer oorlog! Er werden 
daarom vredesconferenties bepleit, maar het was duidelijk dat daarmee de oorlog niet was uit te 
bannen. Er moesten verder reikende maatregelen worden genomen en oorzaken opgespoord. 
 De social gospelers zagen een direct verband tussen allerlei maatschappelijke misstanden en 
het uitbreken van een oorlog. Uitbuiting en onderdrukking kunnen leiden tot opstand, terwijl de 
bezitters van rijkdom en macht streven naar wereldbeheersing, hetgeen eveneens oorlog kan 
betekenen. Als verweer daartegen was het dus noodzakelijk de maatschappij radicaal te 
democra-tiseren en zou er samenwerking moeten worden gezocht met mensen en landen die 
daarin verder gevorderd waren dan Amerika.  
 Leidende figuren als Ward, Eddy en Page zagen in Rusland een staat waarin een 
samenleving was gecreëerd waarin de menselijke waarden van democratische gelijkheid en 
vreedzame broeder-schap waren en werden gerealiseerd. Door hun concentratie op de genoemde 
twee hoofdpunten, vredesactiviteiten en bevordering van het internationale socialisme, boden 
deze voormannen hun aanhang nieuwe mogelijkheden tot actie. Daarmee werd een zekere 
verlamming doorbroken, die de beweging een tijdlang had gekenmerkt toen was gebleken dat het 
ideaal van de realisering van het Rijk Gods al te hoog gegrepen was. 
 
Deze sociaal-politieke keuzes vertoonden overeenkomsten met die van de radicale stroming in 
het sociale christendom van weleer, hetgeen in sommige kerkelijke kringen wantrouwen wekte. 
Men vreesde dat het social gospel intussen was verworden tot een beweging van links-politieke 
aard, waarin godsdienstige en kerkelijke zaken niet meer telden. Daar staat dan tegenover dat de 
progressieve richting van het social gospel zich na 1920 juist weer meer op de kerk ging 
oriënteren, hetgeen vanaf de jaren dertig tot een zekere opbloei van nieuwe vormen van sociaal 
christendom leidde. Dat blijkt allereerst uit de betrokkenheid van Amerikanen van de 
progressieve richting bij de oecumenische beweging.3 Voor de betekenis van hun deelname aan 
de oecumene zie II.2. 
 Vervolgens blijkt dat uit de ontwikkeling van de tekst van het Social Creed, die in 1932 
belangrijk uitgebreid werd ten opzichte van die van 1912.4 In de nieuwe tekst wordt controle van 
het economisch proces verlangd en er worden, naast sociale, politieke en culturele rechten 
opgeëist; ook is er nu enige aandacht voor de rassenkwestie. Daarnaast stelt het Social Creed-
1932 dat geestelijke opleving het eerst nodige is: alleen met hulp van de Geest van God kan de 
gemeenschap werkelijk worden vernieuwd. 5  
 Hughleys vrees dat de beweging door kerkelijke inkadering zou worden ingekapseld en 
lam-gelegd is duidelijk niet bewaarheid geworden.6 

                                                 
1 a.w., p. 154. 
2 a.w., p. 154. 
3 P.A. Carter, Decline and revival, deel 3. 
4 J.C.C. Rupp, Sociaal-economische boodschap, pp. 28-30. 
5 a.w., p. 30. 
6 J.N. Hughley, Trends, pp. 7, 14 en 15; zie II.1.1. 
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Voor Rauschenbusch was de persoon van Jezus Christus, die in de geest der oudtestamentische 
profeten het Koninkrijk Gods verkondigd en beloofd had, beslissend geweest. Telkens weer had 
hij kerk en wereld teruggeroepen tot geloof in en gehoorzaamheid aan Christus. Na 
Rauschenbusch’ dood namen echter andere denkbeelden bij vele social gospelers de overhand.  
 
 
Hij had daarvoor al in 1892 gewaarschuwd toen hij schreef dat zijn medestanders het geloof niet 
moesten inruilen voor sociale actie of het reduceren tot humanistisch moralisme en dat zij hun 
geestelijke inspiratie niet moesten verliezen aan ongegrond optimisme.1 Elders benadrukt hij dat 
sociaalactieve mensen hun gebed en hun persoonlijk geloof niet zouden moeten verwaarlozen.2  
 
Het verdere verloop van de geschiedenis van de beweging toont aan, dat het doorgeven van de 
religieuze inspiratie aan een volgende generatie steeds weer een moeilijke zaak is.3 Voor de 
spraak-makende opvolgers van Rauschenbusch speelde de evangelicale achtergrond, zo zij die al 
hadden, geen doorslaggevende rol meer. Zij lieten zich veelal leiden door de restanten van de 
liberale denk-beelden die vóór Rauschenbusch in de beweging dominant waren geweest. In 
godsdienstig opzicht meende men genoeg te hebben aan het voorbeeld van de goede mens Jezus, 
die ons de weg naar zijn Rijk heeft gewezen en dat door zijn geest ook nu doen zal. Zoals uit het 
vervolg zal blijken wijst de ‘generatie-Niebuhr’ dit af als én psychologisch én theologisch te 
weinig om mensen te inspireren. 
 Rauschenbusch zelf had bij zijn spreken van ‘social salvation’ steeds beklemtoond dat het 
zowel in het evangelie als bij hem begonnen was om een ‘full salvation’. “Most Christians say: 
wait till all men are converted, then a perfect social order will be possible. Most social reformers 
say: wait till we have a perfect social order, then all men will be good. We say: go at both simul-
taneously; neither is possible without the other”.4 Door de maatschappij ‘under the law of Christ’ 
te brengen,5 dat wil zeggen: haar te laten reguleren door diens liefde en gerechtigheid zou 
kerstening van de maatschappelijke orde mogelijk worden.6 Daarbij heeft hij gedacht aan 
vervanging van het kapitalistische stelsel door een coöperatieve maatschappijstructuur. 
 Beter dan de radicalen heeft Rauschenbusch beseft dat het ideaal van het Godsrijk slechts bij 
benadering kon worden bereikt, gelet op de weerbarstigheid van de structuren. Dat weerhield 
hem er niet van, zich voor radicale maatschappijhervormingen in te zetten. “We make it a duty to 
seek what is unattainable. We shall never have a perfect social life, yet we must seek it with 
faith”.7  
 Met deze uitspraken benadert hij zowel het geloof als het realisme van een volgende 
                                                 
1 W. Rauschenbusch, ‘Conceptions of Missions’, in The Watchman, nov/dec.1892, geciteerd bij 
  W.S. Hudson, ed. W. Rauschenbusch, Selected Writings, p. 30. 
2 W. Rauschenbusch, CSO, pp. 103 e.v. 
3 aldus A.C. McGiffert, ‘Walter Rauschenbusch, Twenty Years After’, in: Christendom, vol. III, nr 1, 
1938,  
  pp. 96-109. 
4 W. Rauschenbusch, ‘Society and the Individual’, in: For the Right, 1890, geciteerd bij D.R. Sharpe, 
Walter 
  Rauschenbusch, p. 83. 
5 W. Rauschenbusch, Theology, p. 111. 
6 W. Rauschenbusch, CSO, p. 337, “(it means) the establishment of social justice by the abolition of unjust  
  privilege”. 
7 W. Rauschenbusch, CSC, p. 420. 
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generatie leiders van het sociale christendom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.1.3 Een volgende generatie van leiders van het sociale christendom: de gebroeders            
            Niebuhr, J.C. Bennett en F.E. Johnson 

 De leiders van het Amerikaanse sociale christendom in de volgende generatie kozen, mede 
onder invloed van de dialectische theologie, over het algemeen tegen het liberale geloof dat zij 
achter het social gospel ontwaarden. Om hun positie te kenschetsen spreekt J. Neal Hughley van 
neo-protestantisme, 1 H. Berkhof van neo-orthodoxie.2 
 
Deze liberale theologie heeft H. Richard Niebuhr (1894-1962) aldus, spottend, 
gekarakteriseerd: “A God without wrath brought men without sin into a Kingdom without 
judgement through the ministrations of a Christ without a cross”.3 Richard en zijn oudere broer 
Reinhold waren zonen van Gustav Niebuhr, die op 18-jarige leeftijd uit Duitsland naar Amerika 
was gekomen, daar theologie had gestudeerd en predikant was geworden. Beide zoons wilden 
daarin hun vader navolgen en beiden werden – na een kortdurend predikantschap – hoogleraar in 
de theologie. H. Richard Niebuhr, sedert 1931 hoogleraar ethiek in Yale, heeft zich met social 
Christianity en social gospel vooral bezig gehouden als historisch-sociologische verschijnselen. 
Zoals we in I.3.1 zagen heeft hij het Godsrijk het centrum van het Amerikaanse christendom 
genoemd en het profetische element in het christelijk geloof voor doorslaggevend gehouden. 
Daarmee onttrok hij het aan de sociologische verklaring van de religie als sanctionering van de 
macht. 
 
Karl Paul Reinhold Niebuhr (1892-1971) was vanaf 1928 hoogleraar aan Union Theological 
Seminary in New York, na voordien dertien jaar pastor te zijn geweest in Detroit. Daar had hij de 
macht van het kapitalisme en zijn negatieve effecten met eigen ogen gezien. Het lag dan ook 
voor de hand dat hij zich aansloot bij de FCSO, de Fellowship for a Christian Social Order, 
opgericht in 1921. In deze organisatie werkte hij samen met de eerder genoemden Sherwood 
Eddy en Kirby Page, activisten in dienst van de social gospelbeweging. Via  hen raakte hij 
vervolgens betrokken bij de FOR, de Fellowship of Reconciliation. 
 In 1931 richtte Niebuhr, samen met anderen, de FSC, de Fellowship of Socialist Christians 
op, een organisatie die radicaal de zijde van het proletariaat koos, inclusief een eventuele 
klassenstrijd. Hier ging men ervan uit dat de heersende klassen niet bereid zouden zijn hun 
machtspositie vrijwillig op te geven. Een tijdlang zag Niebuhr heil in het marxisme, want het 
was hem duidelijk geworden dat ‘salonsocialisme’ geen oplossing bood: er moest macht, dat wil 
zeggen: tegenmacht, ontwikkeld worden. Terwijl hij de marxistische utopie van een klassenloze 

                                                 
1 J.N. Hughley, Trends, par. 7 en 8. 
2 H. Berkhof, 200 Jahre Theologie, pp. 251 e.v. 
3 H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 193. 
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maatschappij verwierp, aanvaardde hij de marxistische kritiek op de economische 
machtsverhoudingen. In dat verband werd het Niebuhr steeds duidelijker dat morele oproepen 
aan individuele mensen mogelijk succes kunnen hebben maar dat de amorele (en zo: immorele) 
maatschappij, waar het groepsbelang heerst, als zodanig ontoegankelijk is voor morele 
oproepen.1 Maatschappelijke veranderingen ontstaan doordat mensen in actie komen, eventueel 
via revolutie.2  
 Het is duidelijk dat Reinhold Niebuhr in deze tijd kan worden gerekend tot de radicale 
linkervleugel van de social gospelbeweging.  
 
 
 
Hoewel men in Amerika onder de indruk was van Niebuhrs ernst en realisme was er, mede 
dankzij de New Deal,  geen enkele behoefte aan een marxistische sociale revolutie. Toch bleef 
Niebuhr, ook toen hij zich later zelf van het marxisme had gedistantieerd, socialisatie van de 
productie-middelen mogelijk en noodzakelijk achten; de grote economische machten dienden 
zijns inziens onder controle van de gemeenschap te worden gebracht.3 Later zag hij in dat een 
totale hervorming van een corrupte maatschappij een illusie was en hij bepleitte voortaan een 
machtsevenwicht tussen arbeid, kapitaal en overheid als de geleidelijke weg naar meer sociale 
gerechtigheid. 
 
Zijn revolutionaire gezindheid combineerde Reinhold Niebuhr een tijdlang met een idealistisch-
pacifistische overtuiging maar het uitbreken van de (eerste) wereldoorlog deed hem twijfelen. 
Moest er niet gestreden worden voor recht en gerechtigheid?  “The war made me a child of the 
age of disillusionment”.4 De oorlogsgebeurtenissen versterkte hem tevens in de overtuiging dat 
het evangelie iets anders bedoelt dan cultuurprotestantisme: “The war convinced me that religion 
can be effective only if it resists the embraces of civilization”.5 De relevantie van het evangelie 
ligt volgens hem niet in zijn conformiteit met onze belangen, maar juist in zijn kritische distantie. 
Daarmee bedoelde hij niet een houding van binnenkerkelijk piëtisme of politiek isolationisme te 
bevorderen, integendeel. Het conservatieve piëtisme was blind geweest, zo meende hij, voor de 
noodzaak sociale en politieke structuren te veranderen; het social gospel heeft de kerk van die 
misvatting gered.6 Maar nu dreigde het pacifisme tot passiviteit te leiden, terwijl het opkomend 
nationaal-socialisme alleen met geweld leek te kunnen worden weerstaan. 
 
Niebuhrs opstelling had grote gevolgen voor de vredesbeweging in Amerika want de FOR, de 
Fellowship of Reconciliation viel in 1933 uiteen in totaal-pacifisten en marxistisch beïnvloede 
realisten, waaronder Niebuhr.7 Gelet op deze onoverbrugbare verdeeldheid van de meningen 
over het te volgen beleid verliet hij de FOR.8 
                                                 
1 R. Niebuhr, Moral Man and Immoral Society, New York, 1932, repr. 1960. 
2 P.A. Carter, Decline, pp. 155-156. 
3 R. Niebuhr, The Second Focus of the Fellowship, 1949, geciteerd bij M. Andjelic, Christlicher Glaube 
als  
   prophetische Religion, Frankfurt, 1998. 
4 R. Niebuhr, ‘What the War Did to My Mind’, in The Christian Century, d.d. 27-09-1928. 
5 Idem. 
6 R. Niebuhr, ‘Christian Faith and Social Action’, in: J. Hutchison, Christian Faith and Social Action, 
1953. 
7 P.A. Carter, Decline, p. 208 en p. 213. 
8 R. Niebuhr, ‘Why I Leave the F.O.R.’, in The Christian Century, 03-01-1934. 
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De social gospelbeweging, onder leiding van Ward, Eddy en Page sterk verweven met de vredes-
beweging, kwam door de internationale politieke ontwikkelingen voor hetzelfde dilemma te 
staan. The Christian Century, sinds 1910 de spreekbuis van de social gospelbeweging, hield het 
pacifistische standpunt lang vol.1 Het blad verkondigde dat oorlog er slechts was ten voordele 
van ‘the merchants of death’. Maar aan de redactie werd voorgehouden dat dit pacifisme 
isolationisme betekende en dát zou vrij spel bieden aan Hitler.2 Niebuhr schreef dat men 
blijkbaar niet wist te onderscheiden tussen capitulatie voor tirannie en de vrede van het Rijk 
Gods.3  
 Om weerwerk te bieden richtte hij met John R. Mott, John C. Bennett, Henry P. van Dusen 
en anderen in 1941 het (in 1993 opgeheven) blad Christianity and Crisis op, waardoor de 
onderlinge verdeeldheid der christen-socialisten definitief  leek. 
 
 
Niebuhr besefte dat vertrouwen op een zich in de richting van het Godsrijk evoluerende maat-
schappij of in de goedheid van de mens geen basis kon zijn voor de strijd met de kwade machten. 
De liberale theologen, die meenden dat men zondaars kan opvoeden tot goede mensen, wisten 
zijns inziens niet wat zonde werkelijk is.  
 Op zoek naar een betere theologische basis voor zijn kritische gezindheid tegenover de 
kapitalistische maatschappij en haar ideologie, vond Niebuhr die in het orthodoxe zondebegrip. 
De zonde is zijns inziens ten diepste hoogmoed, waar de mens zichzelf gaat vergoddelijken, 
zichzelf tot het centrum van het heelal maakt en de hem gezette grenzen overschrijdt. Des 
mensen trots en egoïsme betekenen opstand tegen God en zullen leiden tot onderdrukking van en 
ongerechtigheid tegenover de medemens. En waar de zonde zich heeft vastgezet in 
collectiviteiten als ras, klasse en staat, daar is zij vrijwel onaantastbaar geworden. 
 
Op grond van deze beschouwingen is Niebuhr pessimisme verweten, hetgeen volgens Max 
Stackhouse in verband zou staan met zijn lutherse afkomst.4 Pessimisme was stellig niet zijn 
bedoeling; hij poogt eerder, realistisch, de diepte en de breedte der zonde te peilen alvorens hij 
reddingsmiddelen aanbiedt. En dan kan hij slechts naar Gods genade verwijzen. Met deze 
‘rechtse’ theologie heeft Niebuhr zeker niet gekozen voor een conservatieve orthodoxie. 
Integendeel, hiermee fundeerde hij politieke opvattingen die in de lijn lagen van de links-radicale 
stroming binnen de social gospelbeweging. Maar hij distantieerde zich van de ongefundeerd 
optimistische en utopis-tische stromingen in de social gospelbeweging. Deze afwijzing van het 
utopisme werd door o.a. John C. Bennett aangeduid als realistisch,5 een visie die hij graag met 
Niebuhr deelde. Dit realisme vond eveneens gehoor bij  F. Ernest Johnson, die overigens, net als 
Bennett, nooit zo radicaal  werd als Reinhold Niebuhr. 
Voor Niebuhrs kritiek op het social gospel zie III.1.2. 
 
 John Coleman Bennett had voor de tussenweg tussen het ‘optimisme’ van het social gospel en 

                                                 
1 D.B. Meyer, Protestant Search, pp. 51-53. 
2 geciteerd bij P.A. Carter, Decline, p. 162. 
3 a.w., p. 215. 
4 M.L. Stackhouse, Eschatology and Ethical Method: A Structural Analysis of Contemporary Christian  
  Social Ethics with Reference to Walter Rauschenbusch and Reinhold Niebuhr, Harvard University, 1964, 
  p. 235. 
5 R. Veldhuis, Realism versus utopianism? Reinhold Niebuhr’s Realism, Assen, 1975. 
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het ‘pessimisme’ van de dialectische theologie reeds eerder de term ‘Christian Realism’ 
gevonden.1 Veelal is dit ‘realisme’ beschouwd als een tegenhanger van het social gospel, maar 
Bennett heeft later met nadruk verklaard dat het er de realisten niet om ging het social gospel de 
tanden uit te trekken, maar juist om die aan te scherpen.2 De zonde (sin) is iets persoonlijks, iets 
individueels, maar het kwaad (evil) zit in de collectieve sociale (wan)verhoudingen. Wie het 
kwaad reduceert tot zonde, heeft geen reële kijk op wereld en mens. Dat is het gebrek van een 
personalistische visie. John Bennett ging in zijn realisme niet zover dat hij de ‘superhuman 
forces of evil’ voorstelde als krachten waartegen niet te vechten zou zijn. Een dergelijke visie 
maakt de mensheid machteloos, terwijl er voldoende sociaal-psychologische en sociologische 
oorzaken van het kwaad zijn aan te wijzen. Vandaar dat hij ervan overtuigd is dat het kwaad 
bestrijdbaar is.3 Bennett, voor wie ‘community (is) prior to the individual’,4 gelooft dat in de 
gemeenschap de kracht ligt om zowel de zonde als het kwaad te bestrijden. 
 
F. Ernest Johnson, functionaris bij de Federal Council of Churches, was steeds aanwezig op de 
jaarlijks gehouden conferenties van The Fellowship for a Christian Social Order, waar vragen 
van economie en industrialisatie, van internationale verhoudingen, van klasse, ras en gezin 
werden besproken. Daar steunde hij de New Deal-politiek als vrijzinnig-democratisch model.  
 In zijn The Social Gospel and Personal Religion verdedigt hij de stelling dat ‘personality 
itself is social’.5 Daarom noemt Meyer hem ‘the last defender of the liberal social gospel’.6 De 
keuze van Niebuhr voor enerzijds het marxisme, anderzijds voor een orthodox theologisch 
standpunt kon Johnson niet delen. Hoewel hij met Niebuhr realist wilde zijn, zag hij weinig of 
geen heil in diens radicale, als ‘Europees’ beschouwde crisistheologie.  
 Ernest Johnson behoorde tot de redactieraad van World Tomorrow, oorspronkelijk het blad 
van de pacifisten, met Kirby Page en Reinhold Niebuhr als vaste medewerkers. Maar toen 
Niebuhr anti-pacifist was geworden, werd dit tijdschrift gedomineerd door marxistische realisten, 
hetgeen tot verdeeldheid en daarna tot de ondergang ervan leidde. 
 
Gelukkig boden de oecumenische relaties nieuwe perspectieven: er was in de wereld in elk geval 
één lichaam dat niet ter wille van nationale of andere politieke belangen bestond: de kerk. Wel 
was volgens Niebuhr ‘Religion not in a robust state of health in modern civilisation’,7 gelet op 
het wegkwijnen van geloof en kerk. Maar deze secularisatieverschijnselen leken juist een 
antwoord te vinden in de oecumenische beweging, die immers de eenheid van kerk én wereld in 
haar vaandel had geschreven. Dus moest deze beweging worden versterkt.  
 Aanhangers van het social gospel, die eerder hadden geloofd in de continuïteit tussen de 
Amerikaanse maatschappij en het Godsrijk, hoopten nu dat de kerk een kritische woord spreken 
zou ten aanzien van de sociaal-politieke vraagstukken. Zij zagen in, dat alleen door 
oecumenische verbondenheid internationale christelijke solidariteit gestalte zou kunnen krijgen; 
alleen zó kon de secularisatie mogelijk worden gekeerd.8 Daarom stemden zij in met de leus: 
                                                 
1 J.C. Bennett, Christian Realism, New York, 1941 (repr. 1947). 
2 J.C. Bennett ,‘The Social Gospel Today’, Essay als ‘Conclusion’ opgenomen  in: R.C. White and C.H.  
  Hopkins, The Social Gospel, Philadelphia, 1976, pp. 285-295, i.h.b. pp. 291-292. 
3 J.C. Bennett, Christian Realism, p. 32. 
4 a.w., titel cap. III. 
5 F.E. Johnson, Social Gospel and Personal Religion, New York, 1922, pp 20 en 22. 
6 D.B. Meyer, Protestant Search, p. 47. 
7 R. Niebuhr, Does civilization need religion ? New York, 1927, p. 1. 
8 Onder de titel ‘The Christian Church in a secular age’ sprak Niebuhr op de oecumenische conferentie in  
   Oxford in 1937; geciteerd bij P.A. Carter, Decline, p. 190. 
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‘Let the Church be the Church’, die werd aangeheven op de oecumenische conferentie in Oxford 
 in 1937. 
 In het voorwoord van de revisie uit 1946 van zijn Social Salvation schrijft Bennett: “I still 
believe that the Church has a most important role as an agent for social salvation”. De belofte 
van het komende Godsrijk richt ons op een nieuwe gemeenschap. Daarvoor moeten wij ons 
inzetten vanuit de eschatologische hoop.1 Later citeert hij de in Amerika als vijand van het social 
gospel beschouwde Karl Barth (in vertaling): “The Church must stand for social justice in the 
political sphere”.2 Als commentaar voegt Bennett daaraan toe: “One would not be surprised to 
find that passage in the literature of the social gospel, for these words are close to the heart of its 
teaching”.3 
 De oecumenische ontwikkelingen boden een nieuwe kans om de ideeën van het social 
gospel wijdere bekendheid te geven en ze tegelijk te bevrijden van de vertekende beeldvorming 
waarmee ze belast waren geraakt. 
 

II.2  De Amerikaanse inbreng in de oecumenische discussies: de social gospel-visie op  het   
          Koninkrijk Gods. 

II.2.1 Inleiding 

Naast het piëtisme en de Verlichting hebben in Amerika theocratische en eschatologische 
gedachten tot oecumenische initiatieven geleid. Het willen redden van verloren zielen én de 
proclamatie van de eenheid van het menselijke ras, de poging het Godsrijk op te richten op aarde 
én het besef van de eindigheid van deze aardse werkelijkheid hebben mensen en kerken bijeen 
gebracht. Tegelijk kan het streven naar eenheid van de kerken worden gezien als een 
weerspiegeling van de expansiedrift van het westen, dat heel de wereld wil verenigen om haar te 
doen delen in zijn succesvolle verwor-venheden zoals democratie en technologische 
vooruitgang.4 
 Het verbaast dan ook niet dat de eerste oecumenische initiatieven uit Amerika kwamen, 
waar een succesvolle formule bij de inrichting van een moderne maatschappij leek te zijn 
gevonden. Het besef dat ook anderen behoorden te delen in de idealen en de vruchten van de 
vooruitgang, was een van de impulsen van het Amerikaanse christelijk-culturele zendingswerk, 
waartoe kerken en christenen zich gezamenlijk verplicht voelden. Aldus geladen zwermden vele 
jonge Amerikaanse zendelingen uit. 
 Het Amerikaanse geloof in een wereldwijde broederschap kreeg echter een geduchte knauw 
toen crises, stakingen, gewelddadigheden en een grote oorlog de wereld overspoelden. Voor 
sommige, zich bijbelgetrouw noemende, Amerikanen waren dit signalen om de gelederen te 
sluiten om zo aan de machten van liberalisme en secularisatie het hoofd te kunnen bieden. Voor 
anderen leek het mondiaal aangaan van nauwere en meer gelijkwaardige relaties met andere 

                                                 
1 J.C. Bennett, Social Salvation, New York, 1946 (1e dr.1935), cap. V, pp. 141 e.v. 
2 zie K. Barth, Christengemeinde und Bürgergemeinde, 1946, p. 27 “Die Christengemeinde steht im poli- 
  tischen Raum als solche und also notwendig im Einsatz und Kampf für die soziale Gerechtigkeit”. 
3 J.C. Bennett, ‘The Social Gospel Today’, concluderend slothoofdstuk  in: R.C. White & C.H. Hopkins,  
  The Social Gospel, p. 294. 
4 J.T. Witvliet, ‘De moderne oecumenische beweging en haar historisch-maatschappelijke context’,  in   
  Oecumene als leerproces, p. 31. 
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christenen raadzaam. Voor hen was de oecumenische beweging dé kans om langs die weg alsnog 
iets te redden van hun dromen. De eenheid der kerken was voor hen geen doel maar een middel, 
een instrument tot het realiseren van het Rijk Gods op aarde, dat is: een volmaakte sociale orde, 
in de gestalten van democratie en sociale gerechtigheid. Vervuld van deze sociaal-politieke 
opvatting van het Godsrijk hoopten ze anderen mee te krijgen in hun denkbeelden en activiteiten 
om dat Rijk op aarde zoveel mogelijk te realiseren. 
   
Bij het leggen van oecumenische contacten bleek al spoedig dat de meerderheid van de Europese 
kerkleiders een andere oecumenische agenda had: zíj zagen niet de realisatie van het Koninkrijk 
Gods, maar de eenheid van de kerken als het hoofdpunt van overleg. Hun visie was dat het 
eschatologische Godsrijk niet door mensen te verwezenlijken is, maar dat het voluit een gave 
Gods is, die zal worden gerealiseerd met Christus' wederkomst op aarde.  Sommigen verbonden 
deze gedachten met het perspectief van een vernietigend Godsoordeel over deze wereld en een 
catastrofaal-apocalyptische afloop als wereldeinde, anderen zagen het Rijk Gods in de 
voorlopige gestalte van de kerk als een ecclesiologische en missiologische grootheid: het Rijk 
Gods zal zich door kerkplanting uitbreiden over de gehele wereld. 
 
Tussen de Amerikanen en de Europeanen die zich voor de oecumene wilden inzetten bleef hun 
ver-schillende visie op het Godsrijk hun van meet af aan en voortdurend hinderlijk in de weg 
staan. De beide visies werden door hun aanhangers zelfs met zoveel nadruk en exclusiviteit in 
alle beschikbare oecumenische gremia aan de orde gesteld dat ze elkaar totaal leken uit te sluiten, 
hetgeen uiteraard niet tot wederzijds begrip leidde, eerder tot onbegrip.  
Pogingen tot verzoening van de standpunten stuitten op zoveel weerstand van beide partijen dat 
de leiders van de oecumenische beweging meenden er goed aan te doen, te besluiten het thema 
Koninkrijk van  God niet op de agenda van de besprekingen te zetten. Bij twee van de drie 
bewegingen waaruit later de Wereldraad van kerken is voorgekomen, namelijk bij de beweging 
voor praktisch christendom (Life and Work) en bij de beweging voor geloof en kerkorde (Faith 
and Order), heeft  men zich daaraan noodgedwongen gehouden. Alleen bij de derde, de 
internationale zendingsbeweging, de latere Internationale Zendingsraad (IMC), bleek ruimte 
voor een gesprek over de betekenis van het Koninkrijk Gods voor mens en maatschappij. Dat 
was te danken aan de volgende feiten: de veranderende samenstelling van de IMC, die steeds 
minder werd gedomineerd door de Europeanen met hun dogmatische benadering van het 
christendom, het veld winnen van de ‘comprehensive approach’-methode in het zendingswerk1 
en de afspraak dat men in de Inter-nationale Zendingsraad geen theoretische discussies zou 
aangaan die bepaalde visies zouden uitsluiten. Ook daarna, in de Wereldraad is het Godsrijk, als 
controversieel thema, zo lang mogelijk buiten de discussies gehouden, terwijl het social gospel 
daar als zodanig geen serieus onderwerp van gesprek is geweest. De deelnemende Europese 
theologen gebruikten de uitdrukking veelal in negatieve zin, namelijk om hun afkeuring uit te 
spreken over de Amerikaanse inbreng in de discussies. De Amerikaanse stelling dat de 
boodschap van het Koninkrijk Gods een appèl tot sociale verantwoordelijkheid bevat, werd als 
activisme bestempeld, geassocieerd met de liberale theologie en als ‘social gospel’ 
gediskwalificeerd. 
 Deze patstelling werd later enigszins doorbroken toen de kerken uit de landen van de Derde 
wereld voluit gingen meespreken. Zij maakten duidelijk hoezeer maatschappelijke 
omstandigheden bepalend zijn voor de prioriteiten die men stelt, zodat politieke zaken niet buiten 

                                                 
1 Onder ‘comprehensive approach’ in het zendingswerk wordt verstaan een aanbod van diensten, waarin  
   evangelieverkondiging, medische en sociale zorg en onderwijs zijn geïntegreerd. 
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de kerkelijke discussie konden blijven. Men voorzag wel dat het aan de orde stellen ervan in vele 
landen een sociale en culturele omwenteling – en weerstand – teweeg zou brengen, maar de 
ontmenselijkende omstandigheden, de schrijnende armoede en de daaruit voortvloeiende 
onvrijheid konden in het licht van een boodschap van heil en bevrijding niet voortduren. Stellig 
hebben Europese en Amerikaanse zendingsarbeiders de door hen gestichte of geleide ‘jonge 
kerken’ diepgaand beïnvloed en vaak hebben zij zich genoodzaakt gezien, zich adviserend of 
ingrijpend bezig te houden met medische, sociale en culturele aangelegenheden. Volgens 
Hutchison en andere Ameri-kaanse auteurs zou met name via Amerikaanse zendelingen – 
waarvan velen hun wortels hadden in het sociale christendom – de visie van het social gospel in 
het kerkelijk leven in de zendingslanden zijn binnengedrongen.1 Maar veel scherper dan de 
vreemdelingen zagen de autochtone christenen en kerken dat het evangelie van gerechtigheid, 
verzoening, vrede en heelheid niet kan bestaan in woorden, maar bedoeld is als een 
vernieuwende en omwentelende kracht, die moet worden ingeweven in de totale structuur van 
het leven. En vervolgens werd aan de westerse kerken voorgehouden dat hún sociaal-culturele 
gebondenheid, als vanzelfsprekende context van het evangelie, buíten Europa een belemmering 
is. Contextualiteit betekent ook: het gewaar worden van (eigen) sociaal-culturele vooroordelen. 
 De volgende paragrafen moeten duidelijk maken of en hoe visies op het Godsrijk die 
verwant zijn met die van het social gospel, in de Wereldraad van kerken al of niet aan de orde 
kwamen. Aansluitend komt de discussie over christelijk-sociale verantwoordelijkheid in 
evangelicale en andere kringen (summier) ter sprake. Deze bespreking  loopt uit op een drietal 
excursen. 

II.2.2 Het Rijk Gods als thema bij de voorbereiding en oprichting van Life and Work2  

II.2.2.1 Vredesinitiatieven als aanloop 

De twintigste eeuw is overschaduwd door twee wereldoorlogen; vanaf het begin der eeuw deed 
zich de oorlogsdreiging gelden. Door de betrokken politici, die in 1907 zelf niet verder konden 
komen dan tot arbitragevoorstellen, werd een beroep gedaan op de kerken, hetgeen in 1910 
leidde tot het Vriendencomité van Britse en Duitse christenen en kerken, dat morele steun 
ondervond van de zijde van de Amerikaanse Federal Council of Churches (FedCil) en dat 
financieel werd gesteund door de miljonair Andrew Carnegie. 
 Uit dit initiatief ontstond in 1914 de World Alliance for Promoting International Friendship 
through the Churches, kortweg de Wereldbond genoemd, die als de eerste oecumenische vredes-
organisatie mag gelden en die tot 1948 heeft bestaan.3 Daarnaast hadden de Zwitserse kerken al 
sinds 1905 opgeroepen tot vredeswerk en in 1913 voorgesteld, een kerkelijk vredescongres te 

                                                 
1 W.R. Hutchison, Errand to the World: American Protestant Missionary Thought and Foreign Missions,  
  Chicago/London 1987 en J.C. Bennett, ‘The Social Gospel Today’ in R.C. White & C.H. Hopkins, The  
  Social Gospel, pp. 285-295, i.h.b. p. 285. 
 
2  Gegevens voor deze paragrafen zijn ontleend aan: 
   E. Staehelin, Die Verkündiging des Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi,  VIIe Band, 1964;  
   A. Wind, Zending en Oecumene in de 20e eeuw, deel I, Kampen, 1948; W. Weisse, Praktisches Chris- 
   tentum und Reich Gottes, Die ökumenische Bewegung Life and Work 1919-1937, Göttingen, 1991 en  
   L.A. Hoedemaker e.a., Oecumene als leerproces, Utrecht, 1995. 
3 H. Dam, De Wereldbond voor Vriendschap door de Kerken, Kampen, 1996 
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houden. De oorlog verhinderde vele kerkleiders aan het congres (Konstanz, 1914) deel te nemen, 
terwijl de Duitse kerken niet wilden komen. Dat het daarbij om méér moest gaan dan 
pacifistische verklaringen was iedereen duidelijk: vrede is een vrucht van de gerechtigheid. Voor 
de Amerikanen betekende dit: aandringen op democratie en sociale gerechtigheid en in een later 
stadium adhesie aan de Volkenbond.  Deze organisatie werd aan president Wilson zelfs 
aanbevolen als ‘rather the expression of the Kingdom of God on earth’.1 Aan Engelse zijde vond 
de roep om vrede weerklank bij de anglicaan William Temple (1881-1944), die in The Challenge 
van 14.09.1917 schreef dat het, nu de politici en de arbeidersbeweging hebben gefaald, de tijd is 
voor de kerk om vrede te maken.2 Zelfs aan Duitse zijde liet een enkeling zich door dit 
enthousiasme voor kerkelijke actie meeslepen; zo verklaarde H. Kapler – die van 1925-1933 
president was van de synode van de Deutsche Evan-gelische Kirche – : “Lehre trennt, Dienst 
eint”.3 
 In 1919 werd op kasteel Oud-Wassenaer bij ‘s Gravenhage een bijeenkomst gehouden van 
de Wereldbond, waar werd besloten tot verdergaande samenwerking met de kerken. Tevens 
werd besloten tot de oprichting van een beweging voor praktisch christendom ter oplossing van 
sociale en politieke vraagstukken, waaronder het vraagstuk van oorlog en vrede. Nathan 
Söderblom (1866-1930), Luthers aartsbisschop van Zweden, drong erop aan deze beweging tot 
een zaak van de kerken zelf te maken. Daarop werd aan hem, aan Otto Herold, president van de 
Zwitserse kerkenbond, en aan C. Macfarland, vertegenwoordiger van de FedCil, opgedragen een 
inter-kerkelijke conferentie op te zetten. Deze bijeenkomst werd onder de naam Universal 
Christian Con-ference on Life and Work, meestal afgekort tot Life and Work, in 1925 te 
Stockholm gehouden. 
 

II.2.2.2 Life and Work 1925 

Bij de voorbereiding van de conferentie was reeds gebleken dat er onder de theologen grote 
onenigheid bestond ten aanzien de betekenis van het Godsrijk. De drie organisatoren meenden er 
daarom goed aan te doen, dit omstreden thema slechts te laten bespreken in regionale groepen. 
Deze opzet had een averechts effect, daar menigeen doorzag dat juist híer de principiële vraag 
lag, verborgen áchter allerlei voorstellen tot actie. 
 De Duitse theologen waren in meerderheid van mening dat het Rijk Gods een exclusief-
eschatologische gave van God is en zij zagen de taak van de kerk beperkt tot 
Woordverkondiging. Sommigen probeerden deze visie als laatste waarheid aan hun 
medecongresgangers op te dringen.4 De afgevaardigde E. Stange (1888-1972) kritiseerde 
openlijk de eerdere uitspraak van zijn collega H. Kapler: “Lehre trennt, Dienst eint”.5 
Daartegenover stelde Stange dat de kerk zich bezig moest houden met ‘de waarheid’ en zich niet 
moest mengen in zaken die tot het wereldlijk regiment behoren; daar regeert de 
‘Eigengesetzlichkeit der natürlichen Lebensordnungen’.6 
 Het andere standpunt, het Godsrijk als goddelijke gave én opdracht aan mensen, werd 

                                                 
1 Telegram van FedCil aan president Wilson d.d. 13-01-1919, geciteerd  bij W. Weisse, Praktisches  
   Christentum, p. 165. 
2 geciteerd bij W. Weisse, a.w., p. 81. 
3 geciteerd bij W. Weisse, a.w., p. 28. 
4 W. Weisse, Praktisches Christentum, p. 227, noemt de naam van de afgevaardigde A.W. Schreiber. 
5 a.w., p. 249. 
6 a.w., p. 287; de geciteerde woorden zijn van bisschop Ludwig Ihmels (1858-1933). 
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behalve door Amerikaanse en Engelse afgevaardigden ook door Fransen als Wilfrid Monod 
(1867-1943) en Elie Gounelle (1865-1950) verdedigd. Monod stelde dat de eenheid van het 
goddelijk en menselijk karakter van het Godsrijk is slechts te vinden in de praktische imitatio 
Christi,1 en Gounelle beriep zich bij zijn pleidooi voor de kerstening van de sociale orde op 
Rauschenbusch. Tevergeefs. 
 Söderblom probeerde de tegenstellingen te overbruggen met een uitspraak van Th. Kaftan: 
Het Rijk Gods is bovenwereldlijk, maar heeft als binnenwerelds correlaat een Rijk van zedelijke 
gerechtigheid.  Zelf meende Söderblom het schema van Chalcedon op het Godsrijk te kunnen 
toepassen: het is net zo goddelijk én menselijk als Christus-zelf.2 Men vond elkaar echter niet en 
het thema dreigde zelfs voorgoed als onbespreekbaar ter zijde gelaten te (moeten) worden.  
 
Desondanks namen in 1927 enige Engelse en Duitse theologen  het initiatief om de vraag van het 
Godsrijk alsnog te bespreken. Deze conferentie, gehouden in Canterbury, bracht 12 personen 
bijeen, die geen van allen hadden deelgenomen aan Stockholm. Dezelfde tegenstellingen als daar 
bleken ook hier te bestaan, maar via het vanuit Canterbury opgerichte tijdschrift Stockholm bleef 
men een tijdlang met elkaar in gesprek.  
 De Bazelse theoloog Ernst Staehelin (1889-1980) had in een academische voordracht3 in 
1925 nog hoopvol gezegd dat ‘Stockholm’ een keerpunt kan worden in de kerkgeschiedenis 
omdat het Godsrijk eindelijk weer centraal gesteld is in de kerken.4 Maar rond 1930 was de 
animo tot het nulpunt gezakt en op voorstel van dr. A.E. Garvie (1861-1945) besloten de 
oecumenici om de term ‘Rijk Gods’ voorlopig niet meer te gebruiken.5 

II.2.2.3 Verder met de thematiek van Life and Work 

De International Missionary Council (IMC) en Life and Work onderkenden de betekenis van 
sociale en economische aangelegenheden en zij richtten te Genève onderzoeksinstituten op. 
Uiteraard gingen deze samenwerken en er werden contacten gelegd met andere kerkelijke en 
wereldlijke instanties en instituten, zoals het International Labor Office. Bestudeerd werden 
onder meer de economische crisis en het werkloosheidsvraagstuk. Tevens werd het initiatief 
genomen tot de oprichting van een Graduate School for Ecumenical Studies waaraan later de 
bekende ecumenical seminars werden gehouden.6  
 Ook politieke zaken trokken er de aandacht, zoals het conflict in de Duitse kerken tussen de 
Bekennende Kirche en de aanhangers van een nationaal-socialistisch getint ‘Duits christendom’. 
Daarover werd in het Deense Fanö in 1934 een Life and Work-conferentie belegd, waarop men 
partij koos voor de Bekennende Kirche. Sommigen beseften toen al dat hier geschiedenis werd 
gemaakt in de strijd tussen het Godsrijk en de machten.7 
 

                                                 
1 W. Monod, Un Message à la Chrétienté, Paris, 1926, p. 51. 
2 W. Weisse, Praktisches Christentum, p. 439. Eerder had Söderblom eraan herinnerd dat deze conferentie  
  precies 1600 jaar na het concilie van Nicea  van 325 werd gehouden. Life and Work-1925 wordt daarom  
  wel aangeduid als ‘a Nicea of ethics’. 
3 Gepubliceerd in het socialistisch weekblad  Der Aufbau, d.d. 07-01-1926. 
4 W. Weisse, Praktisches Christentum, p. 436. Zie ook E. Staehelin, Die Verkündiging des Reiches Gottes, 
    pp. 563 en 567-568. 
5 W. Weisse, a.w., pp. 451-454, vgl. A.E. Garvie, The Christian Ideal for human society, London, 1930. 
6 A. Wind, Zending en Oecumene, deel I, p. 98. 
7 a.w., pp. 98-99. 



126 
 

 

 

In aansluiting op deze problematiek werd voor de grote Life and Work-conferentie van 1937 te 
Oxford als thema vastgesteld Church, Community and State, met daarin als een van de 
onderwer-pen ‘The Kingdom of God and History’. Voorzitter van de themacommissie werd 
Joseph Oldham (1874-1969), die een belangrijk discussiestuk geschreven had onder de titel 
Church, Community and State: A World Issue.1 Om de conferentie zo goed mogelijk voor te 
bereiden werd het thema wereldwijd aangekondigd2 en werd er aan diverse experts om een 
voorstudie gevraagd. Tegelijk hield men een reeks ecumenical seminars over het thema. De 
nogal sceptische Karl Barth werkte er tenslotte aan mee na daartoe te zijn overgehaald door 
Willem Visser ‘t Hooft en Joseph Hromadka. Bovendien werd het voorgestelde onderwerp op 
een speciale studieconferentie in 1934 te Parijs besproken. Gezien het gewicht ervan werd 
besloten om een aantal deskundigen om hun commen-taar te vragen. Tot de geraadpleegden 
behoorden de theologen R. Niebuhr, C.H. Dodd, M. Dibelius, P. Barth, L. Ragaz en de historicus 
A. Toynbee.  
 Ondanks deze voorbereiding stond het thema ‘Rijk Gods’ niet centraal op de conferentie 
van Oxford-1937. De Barmer Thesen (1934) indachtig, legde met name Oldham de nadruk op de 
strijd op leven en dood tussen het christelijk geloof en de heidense, demonische krachten en 
tendensen van onze tijd. Wanneer de kerk haar eigen opdracht temidden van ideologieën en 
volken trouw zou blijven, zou het mogelijk zijn de koningsheerschappij van Christus te ervaren. 
Daarom werd de leus aangeheven: Let the Church be the Church!3 Daarbij werd de Kerk gezien 
als de Una Sancta Ecclesia die de grenzen van naties, rassen en klassen overstijgt. 
 
Door deze keuze groeide de eenheid tussen de bewegingen Life and Work en Faith and Order. 
Tegelijk formuleerde ‘Oxford’ een aantal criteria voor het maatschappelijk handelen met het oog 
op een humane samenleving, dit om de kerkelijke betrokkenheid op de problemen van deze 
wereld te concretiseren. 
 
 

II.2.3 Het Rijk Gods als thema bij Faith and Order 

Bisschop Charles H. Brent (1862-1929), door Philip Potter genoemd ‘the founder of the Faith 
and Order Movement for the Unity of the Church,4 had in 1910 het visioen gekregen van een 
verenigde kerk en dat omgezet in een appèl op de kerken.5 Daardoor gestimuleerd  zetten R. 
Gardiner en W.T. Manning, leidende figuren in de Amerikaanse Protestant Episcopal Church, 
zich vanaf 1910 in om een interkerkelijke wereldconferentie voor te bereiden ‘for the 
consideration of questions touching Faith and Order’.6 Reeds in 1911 riepen 48 Amerikaanse 
protestantse kerken een commissie in het leven om de eenheid van de kerken te stimuleren. Men 
zocht contact met rooms-katholieken en orthodoxen en nodigde hen uit om aan een conferentie 
                                                 
1 a.w., p. 99. 
2 W. Weisse, Praktisches Christentum, p. 496. 
3 A. Wind, Zending en Oecumene, p. 101. 
4 A. Wind, Zending en Oecumene, p. 102, geciteerd uit het rapport van de Wereldconferentie over zending 
  
  en evangelisatie te Melbourne, mei 1980, p. 17. (Ned. vertaling  in Dossier 13 van Archief van de 
Kerken, 
  Amersfoort, 1981, p. 11.). 
5 a.w., p. 102. 
6 a.w,  p. 103. 
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deel te nemen die dat doel zou bevorderen. In de Europese kerken bestond enige argwaan tegen 
dit Amerikaanse eenheidsstreven, terwijl de rooms-katholieken alleen eenheid wilden onder het 
gezag van Rome.  
 Pas in 1914 gelukte het om met de Church of England goede contacten te leggen, nadat men 
eerst de Free Churches van Schotland en Engeland bij de beweging had betrokken. Ook hier ver-
oorzaakte de wereldoorlog nieuwe hindernissen, zodat pas in augustus 1920 een zogeheten voor-
conferentie kon worden gehouden en wel in Genève. Aan de Amerikanen werd gevraagd de 
agenda voor te bereiden en men zou verwachten dat de theologische vraag naar het Godsrijk, zo 
niet centraal, dan toch op de agenda zou staan. Immers oecumene en Godsrijk waren voor vele 
Amerikanen complementaire begrippen. Maar uit respect voor de gevoeligheden van de West-
Europeanen en de oosters-orthodoxen vermeden zij dit onderwerp en zetten zij de volgende vijf 
onderwerpen op de agenda: 
a. The Church, its nature and functions; 
b. The Catholic Creeds as the safeguards of the faith of the Church;  
c. Grace and the Sacraments in general;  
d. The ministry, its nature and functions;  
e. Practical questions connected with the missionary etc.1 
 
Over de onderwerpen kerk en ambt wilden ook de Orthodoxen van harte meepraten en zij namen 
deel aan de voorconferentie. Vervolgens bepaalden deze zelfde punten de agenda van de eerste 
officiële vergadering van Faith and Order, Lausanne 1927, waar het dus bovenal over de kerk en 
haar eenheid ging. Meer leek niet haalbaar en men vond dat al controversieel genoeg.2  Zo sprak 
bisschop Brent in zijn openingsrede over Johannes 17:20 (...dat zij allen één zijn) en hij stelde, 
dat men één grondslag had: de belijdenis van Jezus Christus als God en Heiland. Naast de 
Amerikaan Brent waren als invloedrijke deelnemers aanwezig de bisschoppen N. Söderblom 
(Zweden), O. Dibelius (Duitsland) en de Britse A.E. Garvie, de man die na Stockholm had 
voorgesteld de term Rijk Gods maar niet meer te gebruiken. Elie Gounelle waagde het evenwel 
nog in een toespraak te stellen dat het Christus ging om het Godsrijk, niet om de kerk. En Adolf 
Deißmann wees op het belang van het eschatologische Godsrijk voor de kerkelijke praktijk.3 
Maar de meerderheid van de vergadering volgde de confessioneel-kerkelijke lijn van Brent. Het 
thema Rijk Gods bleef een onderbelicht onderwerp en de visie van het social gospel kwam in het 
geheel niet aan bod. 

II.2.4 Het Rijk Gods als thema bij de voorbereiding en oprichting van de Internationale      
            Zendingsraad 

 De derde oecumenische stroming die bepalend is geworden voor de totstandkoming en het 
beleid van de Wereldraad van kerken in zijn eerste fase, is het wereldwijde zendingswerk, vooral 
toen het gebundeld werd in de Internationale Zendingsraad. De belangrijkste aanzet daartoe werd 
gegeven op de wereldzendingsconferentie in Edinburgh in 1910, die op haar beurt haar 
voorlopers had in de zendingsconferenties van de World Evangelical Alliance, die gehouden 
werden tussen 1854 en 1900.  
 Door een internationale comité van voorbereiding werd, onder begeleiding van Joseph 
Oldham als secretaris, een achttal thema's voorgesteld, die betrekking hadden op de relatie tussen 

                                                 
1 a.w., p. 104. 
2 a.w., pp. 107-108. 
3 E. Staehelin, Die Verkündiging des Reiches Gottes, p. 573. 
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de (westerse) kerken en de zending. Daar het hier een vergadering betrof van (westerse) 
zendings-organisaties en kerken, waren in Edinburgh nog weinig afgevaardigden van de ‘jonge 
kerken’ aanwezig. Tot voorzitter van de conferentie werd gekozen de uit de YMCA 
voortgekomen Amerikaan John R. Mott (1865-1955) en tot secretaris de Schot Joseph H. 
Oldham.  
 Als doel van het zendingswerk werd geformuleerd de uitbreiding van het Rijk Gods met alle 
legale middelen, door kerkplanting en individuele bekering. De door sommigen bepleite 
kerstening van de structuren zou daaruit vanzelf volgen. Voor de meeste deelnemers stond het 
overigens vast dat het christelijke westen, via de ware godsdienst, vrede en beschaving aan de 
wereld had gebracht. Velen noemden dat uitbreiding van het Rijk Gods. 
 Henry Sloane Coffin, ter conferentie aanwezig als vertegenwoordiger van de Social Gospel 
Movement, gaf aan deze westerse kersteningsdrang een eigen bijdrage in zijn referaat 
‘Christianity, the final and universal religion as an ethical idea’.1 Daarin beschreef hij het 
Godsrijk als een ethisch ideaal en stelde hij het gelijk met een verloste, volmaakte sociale orde.2 
Dát Rijk moest door kerk en zending op de wereld worden gevestigd. Deze 
vermaatschappelijking en politisering van het Godsrijk werd door velen als te radicaal ervaren. 
Deels als reactie daarop ontstond ter conferentie het inzicht, dat het westers kolonialisme 
wellicht allerlei problemen en conflicten had veroorzaakt en nog veroorzaakte. In die situatie zag 
men voor zending en kerk de roeping om eensgezind als vredestichters op te treden.3 
 Het inzicht dat de kerk zelf deel van het probleem uitmaakt(e) drong pas later door, met 
name dankzij de toen nog jeugdige ‘steward’4 William Temple, die eerder op een conferentie 
over sociale problemen in Engeland verklaard had: ‘We are the problem’; daarbij doelde hij op 
de bevoorrechte klasse waartoe hij behoorde. Men zou in kerk en oecumene nog meer van 
Temple horen. 
 Van oecumenisch belang is het besluit om een permanent orgaan voor internationale 
samenwerking in de zending te creëren, het Continuation Committee, dat in 1921 zou worden 
omgevormd tot de International Missionary Council, de IMC. 5 Deze raad stimuleerde, vooral 
dankzij Charles Brent, de oprichting van Faith and Order, maar zou zich zelf niet bezig houden 
met theologische vragen. Tot de eigen taken rekende de IMC het samenbundelen van christelijke 
krachten in de wereld die zoeken naar gerechtigheid in internationale en interraciale 
verhoudingen. Dat leidde tot de noodzaak van taakverdeling en samenwerking met Life and 
Work. 
 
Op de conferentie van de Internationale Zendingsraad in 1928 in Jeruzalem was het percentage 
vertegenwoordigers van de zogeheten jonge kerken aanzienlijk toegenomen. In deze omgeving 
lag het voor de hand, betere relaties aan te knopen met de orthodoxe kerken in het Midden-
Oosten die temidden van andere godsdiensten leefden. Een speciale relatie tot het jodendom 
kwam in Jeruzalem niet ter sprake; wel werd iets gerapporteerd over ‘jodenzending’, naar 
aanleiding van een conferentie in 1927.6 Hoofdthema’s op de conferentie waren: de relatie tussen 
de oudere en de jongere kerken, de theologie van de godsdiensten, het secularisme in de westerse 
                                                 
1 A. Wind, Zending en Oecumene, p. 31. 
2 Ph. Potter, ‘Van Edinburgh tot Melbourne’, rede gehouden op de Wereldconferentie over Zending en  
  Evangelisatie te Melbourne, 1980. Zie p. 9 van het verslagboek in Nederlandse vertaling, uitgegeven als 
  Dossier 13 van Archief van de kerken, Amersfoort, 1981. 
3 A. Wind, a.w., p. 30. 
4 stewards is de benaming van medewerkers aan de organisatie van de assemblees van de Wereldraad. 
5 A. Wind,  a.w., pp. 50 e.v. 
6 A. Wind, Zending en Oecumene, p. 81. 
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wereld en sociale problemen. Uit de bespreking van sociale vraagstukken als veranderingen in de 
landbouw, gevolgen van industrialisatie, het feit van rassendiscriminatie e.d. volgde het besluit 
tot oprichting van een IMC-Department of Social and Economic Research te Genève. Deze 
instelling ging ver-volgens uiteraard samenwerken met het International Christian Social 
Institute dat (ook in 1928) tot stand was gekomen op initiatief van Life and Work. 
 Overigens was deze sociale betrokkenheid van ‘Jeruzalem’ niet onaangevochten. Duitse 
afgevaardigden protesteerden tegen wat zij ‘social gospel-theologie’ noemden, een theologie die 
zij verwerpelijk achtten vanwege de haar toegeschreven uitsluitend ‘diesseitige’ en ‘immanente’ 
opvatting van het Rijk Gods. Ditmaal begrepen de meeste anderen dat het in het evangelie gaat – 
en dus in de zending gaan moét – om wat later is gaan heten de ‘comprehensive approach’. Dat 
wil zeggen: de boodschap gaat niet alleen individuele zielen aan, maar moet betrokken worden 
op de culturele, politieke, sociale en medische situatie van de aangesproken mensen. Het 
Godsrijk betreft niet alleen de kerk maar evenzeer ‘the world of social organizations and 
economic relations’.1 
 
Op de vergadering van de Internationale Zendingsraad in 1938 in Tambaran, in het toenmalige 
Brits-Indië, waren de afgevaardigden uit de ‘jonge kerken’ in de meerderheid, zodat hun situatie 
als minderheid in een hindoeïstisch en islamitisch land niet buiten de discussie kon blijven. De 
vertegen-woordigers van de Aziatische kerken namen veelal een verzoenend standpunt in ten 
aanzien van de andere religies, die sommigen zagen als bondgenoten tegen het secularisme. 
Maar de daarachter door Hendrik Kraemer vermoede gedachte van de Amerikaan W.E. Hocking 
aan één wereldreligie2 bestreed hij heftig in zijn The Christian Message in a non-Christian 
world.3 De pro- en anti-syncretistische stellingname van deze geschriften en de visie van 
Barthiaanse theologen ten aanzien  van het ‘aanknopingspunt’ domineerden vervolgens de 
discussies.  
 Mede dank zij het Research Instituut kwamen ook sociaal-ethische vraagstukken aan de 
orde en men poneerde zelfs dat de bestaande economische orde het mensen vrijwel onmogelijk 
maakt, met elkaar in broederschap te leven.4 De christen ‘looks for nothing less than God’s 
order: the Kingdom of God’.5 Dit Godsrijk veroordeelt onze wanorde, maar inspireert ook tot 
vernieuwing. Men sprak letterlijk uit: “Christ is revolutionary”.6 Deze revolutie van de bestaande 
sociale orde bedoelde echter niet een uitsluitend politiek programma te zijn, maar werd in nauwe 
samenhang gezien met persoonlijke bekering. “We cannot sustain a new social order or bring it 
into being without new men”.7 Deze uitspraken benaderen hetgeen verscheidene social gospelers 
voor ogen stond, zeker degenen die de visie van Rauschenbusch deelden. 

II.2.5 Het Rijk Gods als thema op de Eerste Assemblee van de Wereldraad van Kerken te   
            Amsterdam, 1948 

 De Eerste Assemblee van de Wereldraad van Kerken volgde op de oprichtingsvergadering op 

                                                 
1 a.w., p. 77. 
2 W.E. Hocking, ed., Rethinking Missions, A Laymen’s Inquiry after One Hundred Years, New York, 
1933.  
3 H. Kraemer, The Christian Message in a non-Christian world, London-New York, 1938. 
4 A. Wind, a.w., p. 153. 
5 a.w., p. 153. 
6 a.w., p. 143. 
7 a.w., p. 153. 
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maandag 23 augustus 1948 te Amsterdam. Als hoofdthema voor deze eerste assemblee had het 
voorbereidend comité vastgesteld ‘Man’s Disorder and God’s Design’. Aan Karl Barth was 
verzocht het hoofdthema met een referaat in te leiden en deze riep in zijn rede de kerken op tot 
fundamentele vernieuwing: “Die Erhaltung und Errettung der Kirche geschieht – und kann nur 
geschehen – durch die Erneuerung ihres Seins als ‘Ereignis’ und also durch die Erneuerung 
ihrere Versammlung als Gemeinde”.1 De kerk heeft te getuigen van het in Christus aangebroken 
Godsrijk; zij moet zich niet verbeelden de Atlasrol te moeten spelen. 
 Om de drie constituerende bewegingen, Faith and Order, International Missionary Council 
(IMC) en Life and Work, elk afzonderlijk de gelegenheid te geven zich over het hoofdthema uit 
te spreken, werd vergaderd in daarvoor bestemde secties. Een vierde sectie werd toegevoegd 
voor de Churches’ Commission on International Affairs (CCIA), het gezamenlijke orgaan van de 
drie, dat zich bezig zou houden met studie en getuigenis op het gebied van internationale zaken. 
Op basis van deze secties zou de Wereldraad vervolgens zijn departementen instellen. 
 
In sectie 1 (Faith and Order) wilde men, met Barth, uitgaan van de in Christus gegeven eenheid 
van de kerk, om van daaruit de overeenkomsten en verschillen tussen de kerken te bezien.2 Maar 
dat leidde niet tot een eenheidsvisie, wél tot de constatering dat er minstens twee duidelijk te 
onderscheiden kerktypen bestonden: het katholieke en het protestantse. De Amerikaanse 
congrega-tionalist Douglas Horton bepleitte het benoemen van een derde kerktype, dat van de 
vrije kerken,3 maar dit voorstel vond net geen meerderheid.4 De meerderheid, die op zoek was 
naar de eenheid, had er geen behoefte aan om méér onderscheidingen aan te brengen dan strikt 
nood-zakelijk was. Gevolg was wel, dat de kritische bijdragen vanuit de vrije kerken niet of 
nauwelijks werden gehoord. 
 
In sectie 2 (IMC) verzette Barth zich bij de besprekingen over de secularisatie tegen wat hij 
noemde het gejammer over het teloor gaan van het corpus christianum. Immers, zo stelde hij, 
toen en doordat de kerk een onderdeel van de wereld was geworden, heeft het evangelie aan 
kritische betekenis en profetische kracht ingeboet. De secularisatie betekent in elk geval voor de 
kerk óók bevrijding. Let the Church be the Church ! Maar dan wel een vernieuwde, kritische 
kerk.5 
 Een kritische bijdrage kwam vervolgens van J.C. Hoekendijk, de secretaris van de 
Nederlandse Zendingsraad, die werd benoemd tot eerste secretaris van het Department of studies 
on World Mission and Evangelism. In die kwaliteit stelde hij vast dat het tijdperk van de 
zendings-genootschappen voorbij was: zending is een gemeenschappelijke taak van de 
gezamenlijke kerken. Overigens werd de zendingsbeweging pas in 1961 in de Wereldraad 
geïntegreerd.  
 Hoekendijks denkbeelden evolueerden tot de stelling dat de kerk er is ter wille van de 
zending, terwijl die ten doel heeft de proclamatie en de demonstratie van de ‘shalom’ van het 
Rijk Gods. Hij uitte deze revolutionair geachte opvatting ten aanzien van de verhouding van kerk 
en Godsrijk op de conferentie te Willingen, over het thema The missionary obligation of the 
church. Zie daarover verder II.2.6. 
In sectie 3 (Life and Work), waar men sprak over de kerk en de wanorde in de maatschappij, 

                                                 
1 A. Wind, Zending en Oecumene, p. 194. 
2 a.w., p. 192. 
3 Zie daarover de Excursen 2 en 3, pp. 135-136. 
4 A.Wind, Zending en Oecumene, p. 193. 
5 a.w., p. 196. 
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bracht J.H. Oldham de term ‘the responsible society’ in. Deze term zou snel weerklank vinden en 
een kernbegrip worden in de oecumenische discussies over maatschappelijke vragen. De 
betekenis daarvan blijkt uit de ‘Message of the Amsterdam Assembly’, de verklaring die aan het 
einde van de assemblee door de gezamenlijke kerken tot de wereld werd gericht: “A responsible 
society is one where freedom is the freedom of men who acknowlegde responsibility to justice 
and public order, and where those who hold political authority or economic power are 
responsible for its excercise to God and the people whose welfare is affected by it”.1 
 Men wilde aldus een tussenweg wijzen tussen het communisme en het laissez-faire 
kapitalisme, zonder zich te identificeren met enig politiek of maatschappelijk stelsel. John C. 
Bennett,2 voorzitter van sectie 3, waarschuwde enerzijds tegen kerkelijke afzijdigheid van 
maatschappelijke en politieke problemen, anderzijds wees hij erop dat ‘responsibility’ snel 
‘involvement’ wordt, waarbij identi-ficatie dreigt.3 Het zou de kerken moeten gaan om het 
zoeken van de gerechtigheid van het Rijk Gods in en voor deze wereld. 
 
In sectie 4 (Churches’ Commission on International Affairs) kwam men tot de verklaring dat 
oorlog in strijd is met de wil van God. Sommige afgevaardigden legden dat in principieel-
pacifistische zin uit, anderen meenden dat er groter kwaad dan oorlog zou kunnen bestaan, waar-
tegen gewapende strijd onvermijdelijk is. Allen waren het er over eens dat oorlog veroorzaakt 
wordt door politieke en sociale conflicten die langs andere wegen dienen te worden opgelost. 
M.M. Thomas (1916-1996) sloot daarbij aan en wees er namens de afgevaardigden uit de Derde- 
wereldlanden op, dat het neokoloniale economische imperialisme in hun landen honger en 
armoede veroorzaakte. 
 
De Boodschap van Amsterdam eindigde met de zin: “We intend to stay together”.4 Wel wetende 
van de verdeeldheid in de wereld, bleef het eerste doel van de oecumene de eenheid der kerken, 
waaraan de drie stromingen hun bijdragen zouden leveren. De zes/zevenjaarlijkse assemblees 
hebben dan ook steeds veel aandacht besteed aan het kerkelijk eenheidsstreven. Tegelijk kregen 
de departementen de vrijheid én de opdracht om hun eigen thematiek nader uit te werken en aan 
de orde te stellen. In de volgende assemblees van de Wereldraad zou men de resultaten 
vernemen van de ontwikkelingen die de departementen doormaakten en men zou trachten deze 
te verwerken. 
 
In deze departementen signaleren wij een aantal ontwikkelingen. Om te beginnen bleek de 
slogan: De leer verdeelt, maar de dienst verenigt, die bij Life and Work eerder opgeld gedaan 
had, niet te kloppen. Men kon bij hier de vraag naar de inspiratie niet langer ontwijken, wilde 
men niet afglijden naar louter activisme. Tegelijk moest men bij Faith and Order constateren dat 
de zogeheten niet-theologische (= sociologische en politieke) factoren de eenheid belemmeren. 
Deze constatering was al eerder gedaan door Life and Work en werd vooral aangedragen door de 
IMC, die immers te maken had met grote verschillen in welvaart en cultuur in de diverse landen 
en werelddelen. Aan de CCIA, de Churches’ Commission on International Affairs, werd de 
opdracht gegeven, deze feiten nader te onderzoeken en voorstellen te doen voor een 
oecumenisch beleid ter zake. Het daartoe opgerichte Committee on Church and Society heeft 
zich van deze taak gekweten en de belangrijke conferentie van Genève, gehouden in 1966, 

                                                 
1 W.G. Muelder, Foundations of the Responsible Society, New York-Nashville, 1959, p. 19. 
2 Over J.C. Bennett zie II.1.2. 
3 A. Wind, Zending en Oecumene, p. 201. 
4 a.w., p. 189. 
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voorbereid.  Zie daarover II.2.7. 

II.2.6 Het Rijk Gods als thema in Willingen en Evanston  

 Het Department World Mission and Evangelism organiseerde in 1952 te Willingen een Wereld-
zendingsconferentie over het thema The missionary obligation of the Church. Op deze 
conferentie werd de gedachte ontwikkeld, dat de eigenlijke ‘auctor missionis’ God zelf is; de 
kerken mogen in de zending deelnemen aan de Missio Dei.  
 Nog verder ging J.C. Hoekendijk, die uit de Missio Dei afleidde dat ‘kerk’ een functie is van 
het apostolaat; zij vindt de zin van haar bestaan in het op de wereld gerichte apostolaat van God. 
Dat Rijk en de wereld behoren bijeen; deze aarde is het object van Gods heilshandelen. Daarom 
heeft oecumene niet als einddoel de eenheid van de kerk, maar de eenheid van de wereld die 
Gods oikumenè is. De kerk is geroepen daaraan bij te dragen door koinoonia (gemeenschap) en 
diakonia (dienstbetoon).1 
 Deze gedachten van haar secretaris gingen de vergadering te ver en Hoekendijk vertrok om 
hoogleraar missiologie te worden te Utrecht. Bij die gelegenheid noemde hij de kerk vehikel van 
het Godsrijk, in dienst aan de wereld.2 Door het Godsrijk weer centraal te stellen verwoordde 
Hoekendijk in feite de Amerikaanse inbreng in de oecumenische discussies.  
 Karl Hartenstein, verontrust door deze ideeën, erkende toch dat hier nieuwe vragen voor-
lagen: “Wenn eine wirkliche Theologie des Reiches Gottes wieder in der Missionswelt zum 
Durch-bruch kommt ist es sehr begrifflich daß eine Reihe ungelöster Fragen zurück bleibt.  
Dieser umfassende Begriff (das Reich Gottes) ist zu lange aus der Theologie von Mission und 
Kirche verschwunden gewesen, als daß sein Wiederauftauchen nicht eine Fülle von Fragen 
aufwerfen würde, die zu lösen wir noch keine Vollmacht haben”.3 
 
Vervolgens nam de assemblee te Evanston (1954) de uitdaging aan, formuleerde als thema 
‘Christus, de hoop der wereld’ en confereerde uitvoerig over de betekenis van het Koninkrijk 
Gods. De commissie van advies had gesproken van het Godsrijk dat ís en van het Rijk dat kómt. 
Daarbij stelde men Jezus Christus centraal: in hem hébben wij Gods beloften en door hem zullen 
Gods beloften worden vervuld. Omdat Jezus Christus niet alleen de koning der kerk is maar ook 
de Heer der wereld, biedt de christelijke hoop meer zekerheid dan profane verwachtingen die 
zich baseren op humanisme, democratie, techniek, marxisme of nationalisme. Deze hoop biedt 
met name perspectief aan mensen die nergens meer op hopen: aan de slachtoffers van onrecht en 
onmense-lijkheid én aan de atheïsten uit desillusie.  
 De adviescommissie kwam tot de slotsom dat de kerk gezien en geleefd moet worden als de 
broederschap van hen die de komende koning herkennen in de minsten der mensen, zoals is 
beschreven in Matth. 25: 31-40.4 Dankbaar voor dit advies besprak de assemblee het thema in 
zes secties, waarvan er vier handelden over de rol en taak van geloof en kerk, terwijl twee secties 
                                                 
1 J.C. Hoekendijk, ‘The Call to Evangelism’, in International Review of Missions, nr 39, 1950, pp. 170-
171. 
2 J.C. Hoekendijk, Getemperd ongeduld, Inaugurele rede gehouden te Utrecht, uitgegeven te Nijkerk, 
1953. 
3 K. Hartenstein, ‘Theologische Besinnung’, in Walter Freytag, Mission zwischen Gestern und Morgen,  
  Stuttgart, 1952, p. 71.   Deze en de voorgaande twee voetnoten zijn geciteerd uit A. Wind, Zending en  
  Oecumene, pp. 222-223 en 226. 
4 Evanston-1954, Rapporten van de tweede assemblee van de Wereldraad van Kerken, Nederlandse 
vertaling, 
  Den Haag, z.j., p. 78, p. 116. 
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spraken over de praktische consequenties op sociaal en politiek terrein vanuit het begrip 
‘responsible society’. 
 
 

II.2.7 Het Rijk Gods als thema in New Delhi, 1961 en Genève, 1966 

De assemblee in de Indiase hoofdstad New Delhi was de eerste in een Derde-wereldland, een 
land waarin de kerk zich temidden van een veelheid van aanhangers van andere godsdiensten 
moet zien te handhaven. De toenmalige Indiase president, de hindoe-filosoof Radhakrishnan, 
sprak bij de opening van de assemblee een welkomstwoord en hij zei: Christenen zijn gewone 
mensen, met buitengewone pretenties. Hij doelde daarbij mede op het motto waaronder de 
assemblee bijeen was: Jezus Christus, het Licht der wereld.  
 ‘New Delhi-1961’ zou dat thema gaan uitwerken onder drieërlei gezichtspunt: getuigenis, 
eenheid en dienst. De uitkomst van de besprekingen werd mede bepaald door de op deze 
assemblee toetredende en integrerende kerken en bewegingen. Ten eerste betrof dat de IMC, die 
weliswaar steeds had meegewerkt maar nu volledig toetrad en opging in de Wereldraad. Dit 
onderstreepte de onlosmakelijke band tussen kerk en zending en legde de verbindingsschakel 
tussen eenheid en getuigenis. Vanuit de éne kerk gaat de boodschap uit naar de wereld. Ten 
tweede waren het de orthodoxe kerken die in New Delhi in groten getale tot de Wereldraad 
toetraden en de assemblee bepaalden bij het eigene van de kerk, door de orthodoxen aangewezen 
in de liturgie en de aloude belijdenissen. 
 Om deze tweevoudige nieuwe inbreng ruimte te bieden stelde het centraal Comité voor, de 
basisformule van de Wereldraad als volgt uit te breiden: “De Wereldraad van kerken is een 
gemeenschap van kerken die de Heer Jezus Christus naar de Schriften als God en Heiland 
belijden en op grond daarvan tezamen hun gemeenschappelijke roeping trachten te vervullen tot 
eer van de éne God, Vader, Zoon en Heilige Geest”. 
 Tot deze gemeenschappelijke roeping behoort stellig de dienst aan de samenleving. Daarom 
kreeg het Committee on Church and Society toestemming, een conferentie voor te bereiden over 
de sociale, politieke en morele problemen van de geïndustrialiseerde samenlevingen.1 Deze 
conferentie zou binnen enkele jaren moeten plaats vinden; het werd 1966.  
 De econoom prof. dr. E. de Vries, rector van het International Institute of Social Studies te 
Den Haag, tot voorzitter benoemd van het Department Church and Society van de Wereldraad, 
schrijft in 1963 dat reeds in New Delhi de vraag opkwam of de term ‘responsible society’ wel 
voldoende met de dynamiek van het sociaal-economisch-politieke leven rekening houdt.2 Onze 
samenleving is een ‘open-end-society’, we zijn in beweging maar we weten niet waarheen. De 
bekende utopieën en futuristische toekomstbeelden, of ze nu positief of negatief van karakter 
zijn, zijn te zeer verbonden met een werkelijkheid die verleden is geworden om inspirerend te 
kunnen werken. Dat geldt ook van de theocratische idealen. Met wat er voor in de plaats is 
gekomen, verheerlijking van de eigen vrije en democratische samenleving als ‘Kingdom of God’ 
of van de bevrijdingsstrijd met als resultaat ‘the political kingdom’, kunnen wij ons evenmin 
tevreden stellen. De kerken zullen de bewegingen van hun eigen tijd hebben te toetsen aan het 

                                                 
1 H.M. de Lange, De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij, Amsterdam, 1966, p. 51. 
2 H. Bartels, red., Sociale stroomversnellingen in Nederland. Een studie samengesteld door de Commissie  
  voor Sociale Zaken van de Oecumenische Raad van kerken in Nederland, Amsterdam, 1963, Deel I, p. 
11. 
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komende en reeds presente Koninkrijk der hemelen. 1  
 Het thema Rijk Gods speelde overigens in New Delhi in het algemeen een geringe rol, 
hetgeen verklaarbaar is uit de samenstelling en de situatie van deze assemblee. Des te meer zal in 
de komende, de vierde assemblee (Uppsala, 1968) het Rijk Gods en zijn gerechtigheid de 
aandacht vragen, mede dankzij de voorbereidingen die in Genève-1966 zijn getroffen in de 
conferentie over Church and Society, waaraan De Vries mede leiding gaf. 
 
Na Oxford-1937 was er geen vergadering meer geweest van Life and Work. Wel hadden de 
daarop volgende assemblees in toenemende mate aandacht besteed aan diverse thema’s op het 
gebied van godsdienst en maatschappij, maar een zelfstandige, eigen bijeenkomst werd pas 29 
jaar later gehouden. 
 De World Conference on Church and Society te Genève in 1966, bracht onder de formule: 
‘Christians in the technical and social revolutions of our time’ niet alleen theologen bijeen, maar 
in meerderheid mensen die deskundig konden worden geacht op het maatschappelijk terrein, 
hoewel zij in het kerkelijk jargon ‘leken’ werden  genoemd. Aan deze deskundigen is het te 
danken dat men nu tot concrete actievoorstellen kwam, voorstellen die verder werden uitgewerkt 
door commissies en in programma's. Voorbeelden daarvan zijn de activiteiten van de CCPD, de 
Commission on the Churches’ Participation in Development die zich vanaf 1970 inzette voor 
ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking én het PCR, het ‘Program to Combat 
Racism’.  
 Deze concretiseringen leidden echter wel tot verscherping van tegenstellingen. Dit bracht 
Elisabeth Adler tot de uitspraak: ‘doctrine unites, service divides’,2 met een toespeling op de 40 
jaar eerder beleden overtuiging: ‘Lehre trennt, Dienst eint’. Inderdaad kon men het over 
dogmatische thema’s in theorie nog wel eens worden, maar praktisch-politieke keuzes dreven 
mensen uiteen. Controversieel was bijvoorbeeld de gedachte van Genève-1966 om de sociaal-
economische problematiek van de arme landen te zien als een moreel probleem van de rijken: 
ontwikkelingshulp komt pas dán in het juiste kader te staan, wanneer wij inzien dat de arme 
landen arm gemáákt en machteloos gehoúden worden. De kerken in de Derde-wereldlanden 
mogen van de kerken in het christelijke westen verlangen, dat zij zich thuis tot voorvechters van 
de armen maken en hun eigen systeem aanklagen.3 Herinnerd werd aan de uitspraak dat ons 
eigen brood een materiële kwestie is, maar het brood van de naaste een geestelijke zaak. 4 
 
 De vraag naar de legitimiteit van de revolutie werd hier direct mee verbonden. Ook hierover 
sprak Genève-1966 zich uit: “There are situations where Christians may become involved in 
violence. Whenever it is used, however, it must be seen as an ‘ultimate recourse’ which is 
justified only in extreme situations.  The use of violence requires a rigorous definition of the ends 
for which it is used and a clear recognition of the evils which are inherent in it and it should 
always be tempered by mercy”.5 Ten vervolge op de traditionele leer van de rechtvaardige 
oorlog werd hier gezocht naar een formule voor een rechtvaardige revolutie. 
 Wat betreft het thema Koninkrijk Gods werd geformuleerd: “The Kingdom of God broke 
into human history with the coming of Christ and will extend over all men and over the whole of 

                                                 
1 a.w., p. 10-11. 
2 E. Adler, A Small Beginning, Geneva 1974, geciteerd bij H.M. de Lange, Werkelijkheid en hoop, Nieuwe  
  dimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij, Baarn, 1975, p. 44. 
3 A.H. van den Heuvel, Een Nieuw Zendingstijdperk ?, Kampen 1972, p. 20. 
4 Uitspraak van N. Berdjajew, geciteerd bij H.M. de Lange, Werkelijkheid en hoop, p. 22. 
5 World Conference on Church and Society, Official WCC Report, Geneva, 1967, p. 116. 
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creation. In the war between the risen Lord and the demonic powers the latter cannot be 
victorious”.1 Met deze boodschap richtte Genève-1966 zich tot de kerken, die zich vervolgens in 
1968 in Uppsala in dezelfde geest uitspraken. 
 
 
 

II.2.8 Het Rijk Gods als thema in Uppsala, 1968 en Boston, 1979 

De assemblee, die in 1968 te Uppsala vergaderde onder de zinspreuk ‘Alle dingen nieuw’, deed 
opnieuw een boodschap van hoop uitgaan in de overtuiging dat God alle dingen nieuw maakt. 
Men formuleerde: “Luisterend naar de schreeuw om gerechtigheid die van deze aarde opklinkt 
zullen wij, die door Christus zijn vrijgemaakt van de zonde, ons voor anderen inzetten. Zo 
mogen wij vooruitgrijpen op Gods Koninkrijk om iets te laten zien van de nieuwe schepping, die 
Christus zal voltooien”.2 “Christenen – die geloven in het komende Rijk van God en die zijn 
gerechtigheid zoeken – zullen zich gedrongen voelen, deel te nemen aan de strijd van miljoenen 
mensen voor groter sociale gerechtigheid en voor wereldontwikkeling”.3 De inmiddels als 
secretaris-generaal van de Wereldraad teruggetreden Willem Visser ’t Hooft hield een 
gedenkwaardige toespraak, waarin hij onder meer zei: “Het moet duidelijk zijn dat leden van 
kerken die praktisch hun verantwoor-delijkheid voor de behoeftigen, waar ook ter wereld, 
verloochenen, zich net zo schuldig maken aan ketterij als zij die een of ander artikel van het 
geloof verwerpen”.4 
 ‘Uppsala’ stelde voor dat de rijke landen 1 à 2% van hun nationale inkomen beschikbaar 
zouden stellen voor de arme landen; aan de kerken werd gevraagd 2% van hun totale budget ter 
beschikking te stellen van de CCPD, de Commissie voor ontwikkeling van de Wereldraad.  Dit 
verzoek werkte als een meervoudige testcase voor kerken en gemeenten. Enerzijds bleek uit het 
geringe aantal reacties – waarvan 25% positief – dat er sprake was van een wijde informatiekloof 
ten aanzien van de activiteiten van de Wereldraad. Anderzijds waren de negatieve antwoorden 
onthullend in hun eensluidendheid. Toch gaat het hier om de ‘transformatie van christelijke 
religie tot christelijk geloof’, aldus H.M. de Lange,5 die daarbij de godsdienstsocioloog Vrijhof 
citeert.6 
 
Na Uppsala kregen de kerken steeds meer zicht op de technische revolutie, die naast maar niet 
los van de sociale is ontstaan. Om hier greep op te krijgen startte het Departement Kerk en 
Samen-leving een project, waarvoor in 1970 een eerste consultatie werd gehouden. Voor deze 
consultatie was in Genève een honderdtal mannen en vrouwen, waaronder vele 
natuurwetenschappelijk geschoolden, bijeen voor een eerste beraad rondom vragen van geloof, 
wetenschap en toekomst. Een veelheid van globale en regionale conferenties volgde, waarbij aan 
de eerdere onder-werpen ecologische en vredesvraagstukken werden toegevoegd. 

                                                 
1 a.w., p. 201. 
2 A. van Es, red., Uppsala 1968, Rapporten en enkele andere documenten van de vierde vergadering van  
    de vierde vergadering  van de Wereldraad van kerken in Nederlandse vertaling, Kampen, z.j., p. 9. 
3 a.w., p. 59. 
4 a.w., p. 25. 
5 H.M. de Lange, Werkelijkheid en hoop, Baarn, 1975, p. 30. 
6 P.H. Vrijhof, ‘Sekularisatie in sociologisch perspectief’, in Rondom het Woord, 16e jrg. no.1, feb.1974, 
  Hilversum, 1974.  
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 De grote conferentie werd  in 1979 gehouden te Cambridge, bij Boston,1 op de campus van 
het Massachusetts Institute of Technology (MIT), waar 350 deelnemers zich onder het motto 
‘Science for Peace’ bezig hielden met de vragen van technologie en ecologie met het oog op een 
rechtvaardige, democratische en duurzame maatschappij. Sindsdien wordt niet meer gesproken 
van de ‘responsible society’ maar van JPSS: ‘a just, participatory and sustainable society’. 
 

II.2.9 Het Rijk Gods als thema in Bangkok, 1972/73 en Nairobi, 1975 

Rond de jaarwisseling van 1972/73 kwam in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, een volgende 
Wereldconferentie voor zending en evangelisatie bijeen, onder het thema ‘The good news of 
salvation today’, ter voortzetting  van de conferentie die  te Mexico in 1963 was gehouden onder 
de titel: ‘Witness to six continents’. De conferentie te Bangkok werkte de inhoud van dat 
getuige-nis nader uit door het te specificeren als ‘heil’, dat wil zeggen: verlossing, redding, 
bevrijding. 
 De meest opmerkelijke rede werd er gehouden door M.M. Thomas,2 vertegenwoordiger van 
de Mar Thoma Syrische kerk in India. Hij legde de nadruk op de bevrijding tot spirituele huma-
niteit, die de Heilige Geest bewerkt door de ontmoeting met de levende Christus. Deze 
humaniteit neemt concrete gestalten aan in de samenleving, want hoe dieper ons geloof de 
creatieve processen opent naar de verlossende rol van Christus en de Heilige Geest, hoe meer de 
bevrijding immanent wordt in de geschiedenis, zo stelde hij.3 De verlossing in Christus is 
alomvattend en richt zich op de mensen in hun sociale context. Een tegenstelling tussen 
individuele en sociale verlossing creëren is zinloos; individueel bewustzijn is een laatkomer in de 
sociale geschiedenis, aldus M.M. Thomas.4 Weliswaar kon hij zich niet voorstellen dat het 
eschatologische en het historische ooit continu zullen zijn, maar hij zag wel de mogelijkheid, dat 
íets van het eschatologische (Godsrijk) historische en zelfs politieke werkelijkheid wordt.5 Dit 
als verlossend ervaren woord bepaalde de sfeer van de conferentie, die in drie secties het thema 
van de goede boodschap van de bevrijding uitwerkte. 
 Sectie II handelde over bevrijding en sociale gerechtigheid. De opstellers van het 
sectierapport wilden de politieke en sociale dimensie van het begrip ‘salvation’ niet losmaken 
van de per-soonlijke dimensie, maar zij wilden nog minder alles in de persoonlijke dimensie 
laten opgaan. ‘Salvation’ is een veelzijdig begrip, dat ook betrekking heeft op de strijd van 
mensen tegen econo-mische uitbuiting en politieke onderdrukking en voor solidariteit en 
gerechtigheid.6 

                                                 
1 Boston, Geloof en wetenschap in een onrechtvaardige wereld. Verslag van de conferentie van de 
Wereld- 
  raad van kerken over geloof, wetenschap en toekomst, uitgegeven als Dossier 11 van Archief van de 
kerken, 
  Amersfoort, z.j. 
2 M.M. Thomas’ rede is, vertaald, opgenomen in J. Verkuyl, Jezus Christus, de Bevrijder en de 
voortgaande  
  bevrijdingen van mensen en samenlevingen, Baarn, 1973, pp. 37-50. 
3 J. Verkuyl, Jezus Christus, de Bevrijder, p. 47. 
4 a.w., p. 45. 
5 a.w., p. 47. 
6 J.T. Witvliet: ‘Bevrijding en sociale gerechtigheid’, in  J. Verkuyl, Jezus Christus, de Bevrijder, pp. 63-
73,  
  handelend over sectie II van ‘Bangkok’. 
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 Een belangrijke bijdrage aan het opstellen van het rapport van sectie II gaf Jürgen 
Moltmann. Zijn Theologie der Hoffnung had al een rol gespeeld bij de overwegingen van 
Genève-1966 en Uppsala-1968, met name waar het de betekenis van de eschatologie voor de 
sociaal-ethische reflectie betreft.1 Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologen en theologen van 
de revolutie sloten in hun visie hierbij aan. Intussen had Moltmann een nieuw boek geschreven: 
Der gekreuzigte Gott,2 waarin hij duidelijk maakt dat de keerzijde van de hoop het kruis is: God 
is een God van de lijdenden. Met deze visie kwam hij de ervaringen van de christenen in de 
Derde wereld zeer nabij. 
 
De volgende assemblee van de Wereldraad, in 1975 in Nairobi, de hoofdstad van Kenia, sloot 
met haar thema ‘Jezus Christus bevrijdt en verenigt’ direct bij ‘Bangkok’ aan. Voorzitter M.M. 
Thomas sprak van een ‘spirituality of combat’ om eensgezind de strijd met de kwade machten 
aan te kunnen gaan. Helaas meenden evangelicalen in reactie op ‘Bangkok’ en de daarachter 
vermoede politieke theologie een eigen beweging te moeten oprichten, die in 1974 in Lausanne 
een alternatieve wereldzendings- en evangelisatieconferentie hield.  

II.2.10 Het Rijk Gods als thema in Melbourne, 1980 

Het thema van de wereldzendingsconferentie te Melbourne-1980 luidde ‘Thy Kingdom come’, 
de tweede bede van het Onze Vader. Daarmee werd een directe verbinding gelegd tussen de op 
de agenda staande maatschappijbetrokken thema's én het besef, dat het Godsrijk het door God 
beloofde en door mensen biddend te verwachten Rijk van Gód is. De altijd aanwezige spanning 
en soms: tegenstelling tussen een op God betrokken godsdienst en de keuze voor een 
humanitaire politiek werd zo niet alleen in theorie maar ook feitelijk overwonnen, want de 
religieuze dimensie bleek de deelnemers niet af te houden van praktisch-politieke consequenties. 
 
Sectie I vergaderde onder de zinspreuk ‘Gods Rijk, goed nieuws voor de armen’, sectie II sprak 
over ‘Het Godsrijk en de strijd van de mensen’, sectie III over ‘De kerk getuigt van het 
Koninkrijk’ en sectie IV over ‘Christus – gekruisigd en opgestaan – daagt de menselijke macht 
uit’.3 Uit de rapporten blijkt de wil om elkaar vanuit verschillende tradities te verstaan; een 
enkele criticus sprak van ‘verzameltheologie’.4 Maar in elk geval heeft men gezamenlijk gezocht 
naar echte contextu-aliteit voor de ‘holistic mission’ van de kerk, gebaseerd op de verwachting 
van Gods Koninkrijk.5           Een van de inleiders in Melbourne was Ernst Käsemann,6 die sprak 
over de eschatologische koningsheerschappij van God. Daarbij benadrukte hij dat Christus door 
de machten is gekruisigd en riep hij de vergadering op, zich in te spannen om de demonen te 
verjagen die in de wereld nog zijn overgebleven.  
 Uit de Melbourne rapporten spreekt dezelfde teneur: het goede nieuws voor de armen (= 
onderdrukten) is Gods belofte hun bondgenoot te zullen zijn in hun strijd om bevrijding van en 
ontworsteling aan de machten. Met name in Jezus Christus is God deze strijd met de machten 
aangegaan om zijn schepping te bevrijden. De schijnbare nederlaag van het kruis was het 
moment waarop de mensvijandige machten in hun schandelijke gewelddadigheid werden 

                                                 
1 J. Moltmann, Theologie der Hoffnung, München, 1984. 
2 J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, München, 1972. 
3 Rapport over Melbourne-1980, Ned. vert. in Dossier 13 van Archief der kerken, Amersfoort, 1981, p. 1. 
4 a.w., Voorwoord door R.J. van der Veen, p. 2. 
5 a.w., p. 3. 
6 a.w., pp. 18-22. 
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onthuld. Christus’ opstanding betekent de publieke nederlaag der machten, zijn opwekking de 
rechtvaardiging door God van zijn prediking en van zijn lijden en sterven. Hier wordt het Rijk 
Gods openbaar en gaat de kerk spreken van gerechtigheid, vrede en verzoening als waarden die 
tegenover discriminatie, geweld en uitbuiting moeten worden hooggehouden. Zij veroordeelt 
militarisme, nationalisme en economische kolonisatie als mensvijandige machten. Samen met 
andere kritisch gezinden hebben de kerken te protesteren tegen de (wan)orde van deze wereld; de 
kerken doen dit vanuit de verwachting van het komende Godsrijk. Op deze manier vertolkte de 
conferentie van Melbourne het evangelie van Gods Koninkrijk, tegen de achtergrond ván en 
betrokken óp de ‘apocalyptische’ situatie van onze wereld.1 
 
De Wereldzendingsconferentie van de evangelicalen die kort daarna in Pattaya werd gehouden, 
legde alle nadruk op de persoonlijke relatie tot God die door de verzoening in Jezus Christus tot 
stand komt. Mensen die deelnamen aan beide conferenties, kwamen voor de vraag te staan of er 
toch zou moeten worden gekozen, zoals te Pattaya werd gesuggereerd.2  
 

II.2.11 De visie van social gospelers en evangelicalen op het Rijk Gods; een samenvatting     
              van de oecumenische discussies 

Terwijl de ene helft van de christenheid rooms-katholiek is en daarin haar eenheid vindt, is de 
andere helft verdeeld over verschillende groepen orthodoxen en protestanten. Onder de 
protestan-ten vindt men dopersen en lutheranen van allerlei aard, en gereformeerden alias 
hervormden, waar-binnen dan weer is te onderscheiden in rechts en links, behoudend of 
progressief, evangelicaal of oecumenisch. De evangelicalen hadden zich reeds in 1846, in 
Schotland, verbonden in evangelische allianties en hun krachten verder verenigd in de World 
Evangelical Fellowship, de WEF, opgericht in 1951. Het oorspronkelijke enthousiasme voor een 
centrale plaats in hun geloofsbeleving voor het Godsrijk was binnen de evangelicale beweging in 
Amerika rond de eeuwwisseling verdwenen en er was een individualistische, pessimistische 
stroming ontstaan, die zich onder invloed van het pre-millennianisme ontwikkelde in 
fundamentalistische richting.3 Vervolgens werden sociale activiteiten geassocieerd met een 
liberaal social gospel-geloof en als zodanig verdacht gemaakt. De term ‘hori-zontalisme’ viel, 
waartegenover de fundamentalistische evangelicalen ‘verticalisten’ genoemd wer-den. Waar de 
Wereldraad juist steeds vaker en dringender werd uitgedaagd, zijn politiek-sociale betrokkenheid 
te betonen, is het te begrijpen dat mensen die afkomstig waren uit de evangelicale beweging daar 
zelf – en zeker in eigen kring –  moeite mee kregen. 
 Maar ook in de Wereldraad zelf bestonden van meet af aan bezwaren tegen een politieke 
theo-logie. Dat hing samen met tegenstellingen die er vanaf het begin in de oecumenische 
beweging waren aangaande de betekenis van het Rijk Gods én van de oecumene zelf. Men stond 
voor de vragen als: is dat Rijk een ecclesiologisch-teleologische grootheid of primair een 
politiek-sociale? Waarop heeft de oecumene zich te richten? Gaat het om op eenheid gerichte 
communicatie van kerken of om oikoumenè in de betekenis van bewoonbare wereld? 
 Vooral de Duitse afgevaardigden zagen als primaire oecumenische opgave het zoeken naar 
kerkelijke eenheid en dat op basis van confessionele overeenstemming. Zij stelden dat het 

                                                 
1 A.J. Bronkhorst, ‘Van Nairobi naar Vancouver’, in Gerechtigheid, eenheid en vrede, onder redactie van  
  A. Houtepen, Amersfoort, 1982, p. 27. 
2 a.w., p. 26-27. 
3 Zie I.3.3. 
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Godsrijk vanuit de kerk groeit en eens door God zelf zal worden voltooid; vragen van politiek en 
maat-schappij behoren niet op de kerkelijke agenda, want deze zaken zijn niet constitutief voor 
dat Rijk. Oecumenisch gezinde Amerikanen daarentegen bepleitten als doel van de oecumene 
een op de sociale en politieke praktijk gerichte kerkelijke samenwerking, vooral op het gebied 
van internatio-nale vredesactiviteiten. Zij legden een direct verband tussen het Godsrijk en de 
verantwoordelijk-heid van (christen)mensen voor politiek-maatschappelijke vragen en spraken 
de kerken daarop aan. 
 
Vanwege de uit deze tegenstellingen voortkomende conflictstof trachtte de leiding van de 
oecume-nische beweging het thema ‘Koninkrijk Gods’ voorzichtig buiten de agenda te houden. 
Dat gelukte nog het beste bij Faith and Order, waar men zich vooral richtte op kerkelijke 
eenheid. Bij Life and Work kostte het meer moeite, gezien de oriëntatie van deze beweging en de 
besprekingen op de conferenties die aan de grote bijeenkomst van Oxford-1937 vooraf gingen. 
Maar tenslotte stemde men in met de kritisch opgevatte leus: Let the Church be the Church!  
 De IMC kwam, mede op advies van het door hem opgerichte sociaal-economisch 
onderzoeks-instituut, tot fundamentele kritiek op de bestaande economische orde en tot de 
uitspraak dat het Koninkrijk van God onze wanorde veroordeelt, maar tegelijk inspireert tot 
radicale vernieuwing. Het verloop van de geschiedenis van de kerkelijke oecumene vertoont dus 
een verschuiving in de richting van de Amerikaanse opvattingen zoals die met name door het 
social gospel werden verwoord. De invloed van de ‘jonge kerken’ op deze verschuiving is, zeker 
op den duur, groter ge-weest dan die van de notoire social gospelers. 
Deze verandering begint in 1948 met het lanceren van de term ‘responsible society’, 25 jaar later 
gevolgd door het meer omvattende concept JPSS: a just, participatory and sustainable society, 
thans JPIC: justice, peace and integrety of creation. Steeds staat de gerechtigheid vooraan en 
voorop, als eerste criterium voor het kerkelijk denken over en optreden in de maatschappij. Deze 
visie sluit aan bij die van het social gospel aangaande het Godsrijk, waarvan het kernwoord even-
eens gerechtigheid is. 
 Ernst Staehelin had reeds in 1925 het Koninkrijk Gods als centraal thema zien oplichten, 
maar Karl Hartenstein, die reageerde op de apostolaatstheologie van Hoekendijk, had (in 1952) 
gelijk: voor een theologie van het Godsrijk als alomvattend eenheidsconcept was de tijd nog niet 
rijp. Intussen weten wij dat het Rijk Gods nooit als thema gekozen is voor een assemblee; slechts 
de wereldzendingsconferentie van Melbourne in 1980 maakt die keuze. Op die conferentie (en 
op de assemblee van 1975 te Nairobi) werd overigens zowel op het horizontale als op het 
verticale aspect van het geloof sterke nadruk gelegd. Maar het hanteren van deze polariteit bleef 
een moeilijk punt. Samen met deze polariteit kwam steeds aan de orde de theologische vraag 
naar de prioriteit in het koningschap van Christus: is hij vooral koning der kerk of bovenal 
koning der wereld ? Sommigen kozen voor het laatste en zagen dat als een motief tot steun aan 
de revolutie der onderdrukten, anderen wilden het geloof vrij houden van zo'n politieke 
stellingname. 
 Om de tegenstellingen te overbruggen kreeg de Vancouver-assemblee van 1983 als thema 
‘Jezus Christus, het leven der wereld’. Dit thema stelde de centrale betekenis van Christus nog 
eens nadrukkelijk vast: in Hem rust alle heil voor mens en wereld. De op deze assemblee 
aanwezige evangelicalen reageerden positief en zij richtten zich in een open brief, niet zonder 
zelfkritiek, tot de vergadering. De tekst van deze brief luidt – vertaald en verkort – aldus: Omdat 
wij het teken hebben gezien dat God hier aan het werk is groeit onder ons de overtuiging dat wij, 
evangelicalen, ons te gemakkelijk isoleren, hetgeen nodeloze verdeeldheid veroorzaakt.1 

                                                 
1 H.A.M. Fiolet, Vanuit Vancouver, Amersfoort, 1983. 
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 Overigens hadden de evangelicalen zich, eerder in 1983, op het congres van de WEF te 
Wheaton, al uitgesproken voor een maatschappijbetrokken opstelling, nadat in 1982 een 
‘Consultation on the Relationship between Evangelism and Social Responsibility’ was 
gehouden. En tijdens een internationale vredesconferentie in hetzelfde jaar hadden zij het meest 
radicaal gepleit voor afschaffing van alle kernwapens.1 H. Berkhof schreef in reactie daarop: 
“Halen de evange-lischen de Wereldraad links in?”.2 
 
Omdat het vrije kerktype in Amsterdam in 1948 geen eigen stem kreeg laten wij hierna twee 
excursen uit die hoek volgen. In de eerste daarvan komt Howard A. Snyder, een woordvoerder 
van de progressieve stroming onder de evangelicalen, aan het woord, in de tweede wordt de 
mennoniet John Howard Yoder geciteerd.  
 De daarop volgende excurs is van andere aard. De veelomvattende, brede relatie tussen de 
Wereldraad van kerken en het Vaticaan komt hier uitsluitend ter sprake voorzover het de kort-
stondige, gezamenlijke visies en activiteiten op het maatschappelijk terrein betreft. De 
commentaren van Jeurissen en Van Munster op de visie van de Wereldraad hebben overigens 
tegelijk betrekking op het social gospel, zo blijkt. 
 

Excurs 2: The community of the King 

Howard A. Snyder, voormalig decaan van The Free Methodist Seminary in Sao Paolo, in 
Brazilië en een belangrijk spreker op het (evangelicale) International Congress on World 
Evangelization in 1974 in Lausanne, beschrijft in zijn The Community of the King3 de Kerk als 
‘the agent of the Kingdom of God’.4 Hij kritiseert de traditionele evangelicale desinteresse voor 
de kerk en haar een-heid, een houding die hij in verband brengt met een onbijbels individualisme 
als keerzijde van het oprechte verlangen zielen te redden voor de Heer. Hij stelt dat de kerk, 
gedefinieerd als het lichaam van Christus, meer is dan een groep gelovigen. Zij is lichaam onder 
het ene hoofd, Christus, en der-halve bestemd om zijn handen en voeten etc. te zijn. Door 
Christus is de kerk een functionele een-heid in verscheidenheid, waarin de ‘koinoonia’ 
(gemeenschap), de relaties bepaalt. Zij is Commu-nity of the King, geroepen om te helpen 
vervullen wat God als doel heeft gesteld voor de kosmos: alles met zichzelf te verzoenen en 
onder één hoofd te brengen: Christus (Ef. 1-3). Snyder spreekt in dat verband van Gods 
Masterplan.5 Deze opdracht kan de kerk slechts vervullen door de gaven van de Geest: de kerk is 
per definitie een charismatische gemeenschap, waarvan structuur en organisatie secundair zijn 
ten opzichte van het charismatisch leiderschap in de charismatische gemeenschap van de 
discipelkring.6 Dit actieve discipelschap wordt in zwakheid volbracht want de navolging van 
Christus brengt lijden met zich mee; de kerk is van meet af aan en tot op heden een gemeente 
onder het kruis. Zij moet geen aanzien of succes zoeken, zoals telkens weer in de 
kerkgeschiedenis door hervormingsbewegingen is betoogd.7 Een succesvolle kerk verloochent 
immers het lijden en daarmee haar Heer. Zij moet daarom steeds naar zijn weg en werk worden 

                                                 
1 E.W. van der Poll, Sociaal Reveil,  pp. 10-12. 
2 citaat uit Hervormd Nederland, d.d. 30-04-1983. 
3 H.A. Snyder, The Community of the King, Illinois, 1977. 
4 a.w., p. 12. 
5 a.w., p. 45. 
6 a.w., p. 81. 
7 a.w., p. 11. 
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teruggeroepen. 
 In dat verband wijst Snyder de volkskerkgedachte af en hij beroept zich daarbij op de ana-
baptisten die een duidelijk onderscheid hebben gemaakt tussen kerk en volk.1 Dit kan echter niet 
betekenen dat de kerk zich uit de wereld terugtrekt of alleen interesse heeft voor de individuele 
mens. Hij constateert in dat opzicht belangrijke veranderingen in de evangelicale beweging, waar 
men lange tijd de nadruk gelegd hebben op evangelisatie gericht op individuele personen; na 
1960 is echter het sociale karakter van het evangelie door de evangelicalen herontdekt. Het boek 
van T.L. Smith: Revivalism and Social Reform2 heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.  
 . Voor Snyder betekent deze herontdekking het mogelijke einde van het conflict tussen 
evan-gelicalen en ‘modernen’, dat gewoed heeft van 1900 tot 1950; zijn geestverwant D. 
Bloesch spreekt in dat verband van Evangelical Renaissance.3 De herontdekking van het sociale 
karakter van het evangelie heeft geleid tot gewetensvorming en sociale actie, waarbij hij o.a. de 
onder leiding van J. Wallis staande Sojourners 4 noemt. En om te voorkomen dat het individuele 
en het sociale tóch uiteen breken bepleit Snyder de integratie daarvan tot een ‘Kingdom 
Consciousness’.5 
 
 

Excurs 3: The Politics of  Jesus 

Hoewel Snyder The Politics of Jesus6 van John Howard Yoder enkele malen met instemming 
citeert, is diens visie toch op een aantal punten geheel anders dan die van Snyder. De kerk speelt 
voor Yoder een veel geringere rol omdat hij Jezus’ optreden rechtstreeks betrekt op de 
maatschap-pij. Het gaat hem om een politiek-sociale, ‘Messiaanse’ ethiek, die voortvloeit uit het 
Messiaanse, unieke koningschap van Jezus.7 Hij plaatst het optreden van Jezus tegen de 
achtergrond van het Jubeljaar – beschreven én voorgeschreven in Leviticus 25 – dat in het jaar 
26 is gevierd of gevierd had moeten worden. Hij steunt daarbij op het werk van André Trocmé.8 
 Yoder releveert dat het Jubeljaar sociale voorschriften behelst: de schulden moeten worden 
kwijtgescholden, de slaven vrijgelaten en ieder krijgt zijn voorvaderlijk erfdeel terug. Hij herkent 
daarin de nieuwe orde die Jezus in Lucas 4: 18 e.v. heeft aankondigd als aangebroken en die hij 
in de berg- en veldrede heeft geactualiseerd.  Met de verschijning van Jezus als de Messias 
breekt een nieuwe tijd aan, de beloofde nieuwe eeuw waarin het Godsrijk zichtbaar wordt. 
Terecht zien de overheden in Jezus een politieke figuur en dan wel één van het gevaarlijkste 
soort: zijn geweldloze optreden is superieur aan hun methoden. In die zin kiest Jezus vrijwillig 
voor het kruis als zijn koninklijke weg, die uitgaat boven rebellie en berusting.9 Yoder stelt dat 
het kruis meermalen is misverstaan als een teken van deemoed of berusting, een zich schikken in 
de bestaande machts-verhoudingen, soms met een beroep op Gods wil. Met name deze religieuze 
duiding van het kruis acht hij verwerpelijk.  
                                                 
1 a.w., p. 35, met een verwijzing naar W.R. Estep, The Anabaptist Story, Grand Rapids, 1975. 
2 T.L. Smith, Revivalism and Social Reform in Mid-Nineteenth-Century, Nashville, 1957. 
3 H.A. Snyder, a.w.,  p. 21. 
4 Een invloedrijke groep sociaal-progressieve evangelicalen in Washington D.C. 
5 H.A. Snyder, a.w., pp. 24-25. 
6 J.H. Yoder, The Politics of Jesus, Grand Rapids, 1972; Ned. vert. De Politiek van het Kruis, Baarn, 
1974. 
7 a.w. in de Nederlandse vertaling pp. 9 en 21. 
8 A. Trocmé, Jésus-Christ et la révolution non-violente, cap.3, pp.  43 e.v. 
9 J.H. Yoder, De Politiek van het Kruis, p. 29. 
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 Yoder kiest dus voor een politieke lezing van het evangelie, omdat hij van mening is dat 
Jezus’ messianiteit allereerst politiek-sociale betekenis heeft. Maar hij is er zich terdege van 
bewust dat bij het kiezen van deze terminologie weer een ander gevaar dreigt: dat van de 
‘revolutionaire’ Jezus, die vanuit het gezichtspunt van het Romeinse overheid terecht tussen twee 
opstandelingen wordt geplaatst. Yoder bedoelt met ‘politiek’ iets anders dan macht en geweld. 
Het gaat hem om hervorming van de samenleving naar de norm van gerechtigheid en liefde. Hij 
stelt dat Jezus,  in zijn aanvaarden van het kruis, zowel de berusting als de gewelddadige 
revolutie afwijst.1 Zijn Rijk berust niet op de krachten van deze wereld, zijn ‘politiek’ is politiek 
op een andere manier.2 Jezus waagde het met de kracht van offer en liefde en zo overwon hij de 
machten van schuld en dood door de machten en overheden aan het kruis te ontwapenen en als 
machteloos ten toon te stellen (Kol. 2:15). De kerk heeft, als met Christus verbonden 
gemeenschap, de opdracht de sociale structuren te humaniseren, niet door machtsuitoefening 
maar door als geweten en als dienstknecht in de samenleving te opereren.3 In de navolging van 
Christus komt het dus aan op deze concrete sociale betekenis van het kruis, tegenover 
vijandschap en macht.4  
 Vervolgens gaat Yoder in op de betekenis van de machten, waarbij hij zich baseert op 
Berkhofs Christus en de machten. 5 
 

Excurs 4: Overleg met het Vaticaan over sociale gerechtigheid 

In 1960 heeft paus Joannes XXIII het Secretariaat tot bevordering van de eenheid der christenen 
ingesteld, gevolgd door de oprichting in 1965 van de Joint Working Group (JWG), die zich ten 
doel stelde de positieve rol van de kerken in de samenleving te bevorderen. Het hoogtepunt van 
deze samenwerking werd bereikt in de oprichting van Sodepax, de commissie voor ‘Society, 
Development and Peace’  in 1968, op initiatief van de pauselijke commissie Justitia et Pax. 
Sodepax zag kans om allerlei wissels om te zetten en stimuleerde dat er in plaats van over 
ontwikkeling, voortaan over onderdrukking en bevrijding werd gesproken. Deze 
maatschappijkritische houding van Sodepax viel echter slecht bij het Vaticaan, dat het 
harmoniemodel bleef hanteren.  
 De Wereldraad daarentegen, die steeds sterker gedomineerd werd door kerken uit de Derde-
wereldlanden, gaf er – onder andere via de CCPD, The Commission Churches’ Participation in 
Development – blijk van, in hetzelfde spoor als Sodepax te willen gaan. Waar de conferentie 
Church and Society nog theoretisch had gesproken over revolutie en technologie, daar ging 
CCPD de nadruk leggen op actie. Om tegenwicht te bieden tegen de macht van de multinationals 
werd een netwerk van lokale partnergroepen opgezet, dat moest uitlopen op een ‘international 
movement of the poor’. De eerste stap daartoe was het stimuleren van de politieke 
bewustwording van de armen, de zogeheten consciëntisatie. De oprichting van het PCR-
programma is een duidelijk teken, dat de Wereldraad het niet bij woorden wilde laten.  
 
Jeurissen wijst het verschil tussen de Vaticaanse positie en die van de Wereldraad aan aan de 
hand van twee onderwerpen: het politieke geweld, gelegitimeerd als het recht van opstand, en de 

                                                 
1 a.w., p. 66. 
2 a.w., p. 75.  
3 a.w., pp. 108-109. 
4 a.w., p. 91. 
5 H. Berkhof, Christus en de machten, Nijkerk, 1952. 
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ideologie.1 Vaticaanse kringen baseren zich op de familia Dei-gedachte; men zoekt naar een 
evenwicht tussen de individu met zijn rechten en de gemeenschap met haar eisen van algemeen 
welzijn. Van daaruit doet men een beroep op redelijkheid en zedelijkheid binnen een 
samenleving, getypeerd als gezin, en men tracht geweld uit te sluiten. Men ziet niets in 
‘klassentheologie’ en men waarschuwt sterk tegen ‘de marxistische’ invloeden, herkend in veel 
van de bevrijdingstheologieën.  
 Jeurissen kan dan ook goed begrijpen dat men zich heeft teruggetrokken uit Sodepax. 
Gevolg was wel dat men het experiment moest opheffen. Jeurissen spreekt van een ‘dualistische 
theologie van de machten’, die in de Wereldraad opgang zou hebben gemaakt.2 Hij ziet deze 
theologie al opduiken in de theoretische beschouwingen van de conferentie van Genève3 een 
visie die hij mis-prijzend aanduidt als ‘apocalyptisch-dualistisch’.4 Deze visie associeert hij met 
alles wat hem onwelgevallig is: het social gospel, de dialectische theologie, het calvinisme en 
theocratische gedachten over heiliging van de samenleving à la Berkhof.5 Van Munster op zijn 
beurt herkent in de theologie van de Wereldraad niet alleen een andere toonzetting dan de 
katholieke, maar evenzeer een afwijking van het gedachtegoed van de reformatie. Hij spreekt 
van doperse, (bedoeld is: anabaptistische) geluiden, die de hervorming hebben geradicaliseerd en 
die het christelijk leven beschrijven als een strijd tegen kwade machten. 6 Van Munster kan zich 
hier niet in vinden. 

                                                 
1 R. Jeurissen, Gods kinderen en de machten. Het Vaticaan en de Wereldraad van kerken over inter- 
  nationale economische verhoudingen, ontwikkeling en bevrijding,1965-1985, Utrecht-Leiden, 1986. 
2 R. Jeurissen, a.w., p. 167. 
3 a.w., pp. 61-62, citaat uit Official Report World Conference on Church and Society, Geneva 1966,  
  p. 201: “ ..the Christian lives in the world by the hope of the final victory of Christ over the powers  
  of this age”. 
4 R. Jeurissen, a.w., p. 61. 
5 a.w, p. 171. 
6 H. van Munster OFM, Een steen in de vijver, Vrede en gerechtigheid na ‘de dood van Marx’, 
   Kampen, 1993, p. 65. 
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D E E L  B:  SYSTEMATISCH GEDEELTE 

        omvattend de hoofdstukken III, IV en V 
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HOOFDSTUK  III Het social gospel in Amerikaanse optiek 

III.1 Amerikaanse theologen over het social gospel en over Rauschenbusch 

III.1.1 Inleiding 

Het social gospel als historisch verschijnsel kan men niet verstaan zonder acht te slaan op de 
Amerikaanse mentaliteit en cultuur, die allereerst gevormd is door het onafhankelijkheidsstreven 
en het optimisme van de uit Europa afkomstige pioniers en hun volhardend geloof in God en in 
de vooruitgang: de maakbaarheid van een betere wereld. Uiteraard werkten verschillende 
Europese invloeden in de houding der immigranten na. Bevrijd van de Europese standen- en 
klassen-maatschappij en van het autoritaire denken stonden zij open voor democratie en waren 
ze wars van politieke en kerkelijke heerszucht. Velen stonden cultureel onder de invloed van de 
Verlichting zoals die zich in Engeland had ontwikkeld. Het rationalistische empirisme van 
Engelse filosofen die zich baseerden op de Verlichting, bleek een goede voedingsbodem voor het 
individualisme en de praktische zin der immigranten. Niet alleen liberale, ook orthodoxe 
theologen vertrouwden op het Common Sense Realism van Francis Bacon en John Locke:1 het 
geloof was naar hun mening redelijk te verantwoorden. 

Heel anders dan in Engeland en Amerika had de Verlichting zich in Duitsland ontwikkeld; daar werd 
het rationalisme omgevormd tot idealisme. Het social gospel steunt niet op dit idealistisch denken en 
is dus vanuit de daarbij aansluitende Duítse liberale theologie niet recht te verstaan.2 Evenmin volgde 
men in Amerika de nieuwe ‘religie van de rede’ waartoe de Fránse Verlichtingsbeweging was 
uitgegroeid; daarvoor was de invloed van de christelijke godsdienst in de vorm van puritanisme en 
revivalisme te sterk.. 

Er is veel discussie geweest over de vraag in hoeverre de culturele en maatschappelijke 
omstandig-heden waaronder het social gospel ontstond, voor de ontwikkeling ervan van 
doorslaggevende betekenis zijn geweest. Is het social gospel slechts een reactie op die 
omstandigheden óf volgt de (in casu Amerikaans-protestantse) godsdienst zijn eigen interne 
dynamische ontwikkelingsgang?3 Hopkins stelt: “The social gospel may be regarded as 
American Protestantism’s response to the challenge of modern industrial society”.4 Hij wijst dan 
de liberale theologie van unitariërs en congregationalisten aan als de eerste vorm van theologie 
om erop te reageren, daar deze zich ten doel stelt, theologie-bij-de-tijd te zijn en in te gaan op de 
culturele en maatschappelijke ontwikke-lingen. H.F. May5 dacht oorspronkelijk eveneens in het 
challenge-response-model6 en hij beschreef de Amerikaanse godsdienstige ontwikkelingen 

                                                 
1 G.M. Marsden, Fundamentalism, 1980, p. 55. 
2 Europese theologen als Visser ‘t Hooft zien het social gospel vooral in dat perspectief; zie daarover IV.1. 
3 zie R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, Introduction: ‘What is the Social Gospel’, p. xiii. 
4 C.H. Hopkins, Rise of the Social  Gospel, p. 318. 
5 H.F. May, Protestant Churches and Industrial America, New York, 1e druk 1949;  Torchbook Edition,  
  New York, 1967, Introduction, pp. vii-xv. 
6 Het challenge-response-model is ontwikkeld door de historicus en cultuurfilosoof  Arthur M. 
Schlesinger,  in  
  zijn A Critical Period in American Religion, 1875-1900, Philadelphia, 1931, repr. 1967. Hij betoogt dat 
de  
  geschiedenis zich voltrekt in de afwisseling van progressief en conservatief, bewegingen die elkaar 
oproepen. 
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binnen dat schema. Later kwam hij daarop terug en sloot hij zich aan  bij de hierna te beschrijven 
visie van H.R. Niebuhr en R.T. Handy.1 
H. Richard Niebuhr had eerder het verschijnsel godsdienst benaderd op de wijze van de 
toenmalige sociologie, waarin het heette dat godsdienst dient om de machtsverhoudingen te 
sanctioneren. Maar in The Kingdom of God in America2 kwam hij tot de conclusie dat juist het 
profetisch-kritische element van de (Amerikaans-protestants-)christelijke godsdienst zo niet valt 
te verklaren. Zijns inziens bestaat (de christelijke) godsdienst sui generis. 3 
 Robert T. Handy sloot zich daarbij aan en hield de eigen dynamiek van de godsdienst voor 
dominant, al zag hij wel degelijk de relatie met de sociaal-culturele omstandigheden.4 Ook C.H. 
Hopkins is later, samen met R.C. White Jr.,5 steeds meer tot de overtuiging gekomen dat de 
godsdienst geen resultante is van andere factoren en dus een eigen oorsprong heeft, maar wel 
door de omgeving gestempeld wordt in zijn oriëntatie en vormgeving. Deze visie komt ons als 
juist voor. De prioriteiten van het – sociaal geëngageerde – christendom in Amerika zijn 
namelijk duidelijk door de maatschappelijke problemen en ontwikkelingen in dat land getekend. 
In hun pastorale praktijk ontmoetten de predikanten mensen in een sociale noodsituatie die was 
veroorzaakt door industrialisatie en urbanisatie. Deze situatie noodzaakte hen tot een 
heroriëntering van hun pastorale activiteiten en vervolgens gaven zij als theologen hun visie op 
deze maatschappelijke veranderingen. Zo heeft Josiah Strong in Our Country zijn sociologisch-
theologische overwegingen publiek gemaakt en geschreven dat de stad het zenuwcentrum is van 
onze beschaving, maar tegelijk het stormcentrum.6 Later merkt hij op: “Paradise lost was a 
garden; paradise regained will be a city”.7  White & Hopkins die deze en dergelijke uitspraken 
van Strong citeren, bespeuren in de eerste, als ‘doomsday rhetoric’ gekwalificeerd, iets van de 
kleinsteedse angst van de ‘provinciaal’.8 
 
Juist omdat het social gospel zich bezig hield met vragen van maatschappij en politiek, kon de 
gedachte opkomen, dat het hier in feite ging om een sociaal-politieke beweging. Er werd 
inderdaad weinig aandacht besteed aan een theologische onderbouwing van de maatschappelijke 
keuzes en men vertoonde een stevige afkeer van dogmatiek: het kon niet uitblijven dat de 
aanhangers van het social gospel ervan werden beschuldigd godsdienst in te ruilen voor politiek 
vanuit een utopistisch humanisme. En inderdaad verloren heel wat social gospelers zich in 
activisme, al waren velen van hen in een piëtistisch of evangelicaal milieu opgegroeid. 
 Volgens Hopkins hebben evangelicalen zich pas later bij de social gospelbeweging 
gevoegd,9  maar deze mening doet geen recht aan de rol van het veel oudere, evangelicale sociale 
christendom. De Amerikaanse historicus Richard Hofstatder heeft, vanwege deze evangelicale 
achtergrond, de sociale beweging van het progressieve tijdperk met veel meer recht getypeerd als 
‘a phase in history of the Protestant conscience, a latter-day Protestant revival’.10 Zo’n 
                                                                                                                                                        
  Aan die golfbeweging is ook de godsdienst onderworpen. 
1 H.F. May, Protestant Churches, Introduction, p. vii. 
2 H.R. Niebuhr, The Kingdom of God in America, 1935, repr.1959. 
3 idem, The Social Sources of Denominationalism, New York, 1929, repr.1957, 1975. 
4 R.T. Handy, The Social Gospel in America, 1966, p. 4. 
5 R.C. White & C.H. Hopkins,  ‘What Is the Social Gospel?’ Introduction in The Social Gospel, pp. xiii 
e.v. 
6 J. Strong, Our Country, New York, 1885, pg 128, geciteerd bij White & Hopkins, a.w. p. xv. 
7 J. Strong, Our World: The New World Life, Garden City, 1913, pp. 282-283. 
8 R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, p. 55-56. 
9 C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, Conclusions, p. 318. 
10 R. Hofstatder, The Age of Reform, New York, 1955, p. 152,  geciteerd bij White & Hopkins, The Social  
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verwantschap van het social gospel met de revivalbeweging werd uiteraard ontkend door de 
fundamentalistische stroming, die intussen in de evangelicale beweging de overhand gekregen 
had. Over de visie van deze fundamen-talistische evangelicalen handelt de volgende paragraaf. 
 

III.1.2 Negatieve beoordeling van het social gospel: kritiek van de fundamentalisten 

Het felst tegen het social gospel gekant waren de fundamentalisten onder de conservatieve 
evange-licalen, dat wil zeggen degenen die hun orthodoxe geloof met een premillennianistische, 
pessimis-tische visie op de geschiedenis verbonden.1 Terwijl het social gospel bij de overgang 
van de 19e naar de 20ste eeuw tijdelijke triomfen vierde,2 was de orthodoxie een tijdlang op de 
terugtocht. Onder leiding van fanatieke fundamentalisten werd deze steeds meer een reactionaire 
beweging die het eigen gelijk bevestigde en andere denkbeelden veroordeelde. Naar buiten toe 
bestonden de activiteiten ervan dan ook voornamelijk uit pogingen, mensen te redden uit de 
greep van de liberale ideeën. 
 Al eerder had de nieuwe theologie van Horace Bushnell, waarin een poging was gedaan om 
evangelicale met liberale elementen te verbinden, bij kerkelijk rechts argwaan gewekt. Met name 
zijn idee dat de goddelijke incarnatie zich voortzette in de maatschappelijke vooruitgang, was 
voor de orthodoxen  onaanvaardbaar. Vervolgens werden hun bange vermoedens dat hun geloof 
aan-getast werd, bevestigd door de invloed die de Duitse historisch-kritische bijbelwetenschap in 
een volgende fase op de progressieve theologen bleek te hebben gekregen.  
 Daarop riepen de fundamentalisten hun ‘bijbelgetrouwe’ geestverwanten op de gelederen te 
sluiten, gelet op wat zij noemden het binnensluipen van gevaarlijke liberale denkbeelden. Hun 
alarmsignalen hadden succes, hetgeen tot groepsvorming en verdeeldheid in de kerken leidde. 
Als medeverdachte van het door hen gesignaleerde ‘verraad aan de waarheid’ werd het social 
gospel aangewezen en fel aangevallen, vanwege de relatie daarvan met de liberale theologie.   
 Het social gospel voegde daaraan zijn keuze voor het socialisme nog toe. Dit wekte eens te 
meer de toorn der fundamentalisten op, aangezien socialisme voor hen gelijk stond met atheïsme 
en humanisme, dat wil zeggen: met een door goddelozen uitgevonden ‘vals geloof’ in de 
mogelijk-heden van de zondige mens.3 
 Ten gevolge van deze polarisatie werden sociale activiteiten, die oorspronkelijk deel 
uitmaak-ten van de evangelicale levensvisie, in orthodoxe kringen op den duur verdacht gemaakt 
als liberaal en socialistisch, dat wil zeggen: behorende bij een vals geloof. 
 
Samengevat verweten de fundamentalisten aan het social gospel de volgende, met de liberale 
theologie verwante, kenmerken: 
a. een moderne = vrijzinnige lezing van de bijbel  
b. moralisme en primaat van de ethiek 
c. rationalisme 
d. evolutionistisch vooruitgangsgeloof 
e. optimisme ten aanzien van de mogelijkheid de zonde te overwinnen 

                                                                                                                                                        
  Gospel, p. xviii. 
1 Zie I.3.3. De definitie van het fundamentalisme is van E.R.Sandeen, Roots, Introduction, pg XV. Zie 
daar- 
  over I.3.2.3.  
2 Zie I.5.3. 
3 Zie I.3.3, noot 1. 
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f. geloof in God als immanente kracht. 
Daarbij kwam dan nog 
g. de positieve relatie met het socialisme. 
 
In III.2.1. wordt deze kritiek geëvalueerd. 
 

III.1.3 Negatieve beoordeling van het social gospel door de Niebuhrs en andere ‘realisten’ 

De liberale theologie met haar neiging tot aanpassing aan moderne filosofische denkbeelden als 
antimetafysica en evolutie werd steeds weer aangewezen als de bron van het social gospel. Voor- 
en tegenstanders gingen om die reden uiteen. In een poging de tegenstellingen te overbruggen 
had Rauschenbusch in zijn dagen nog van de evangelisch-liberale theologie van Bushnell 
gebruik kunnen maken. Maar nadien verscherpten de tegenstellingen zich zozeer dat de meesten 
van de hem opvolgende leiders van de social gospelbeweging haast onvermijdelijk in het liberale 
kamp terecht kwamen. Daardoor zagen de gebroeders Niebuhr steeds minder heil in een social 
gospel zoals het uit bovengenoemde ontwikkelingen was voortgekomen, hoewel zij een sociaal 
geënga-geerd christendom waren toegedaan. H. Richard Niebuhr was van mening dat de liberale 
theologie de soevereiniteit Gods heeft opgegeven om de menselijke autonomie te redden;1 in dat 
spoor zag hij de social gospelbeweging meegegaan, enkele woordvoerders zoals Horace 
Bushnell en Walter Rauschenbusch uitgezonderd.2 Reinhold Niebuhr was als jeugdig pastor een 
aanhanger van de radicale stroming in de beweging geweest, maar hij had zich ervan 
gedistantieerd vanwege de connectie met de liberale theologie. Naar zijn mening had deze 
theologie het echt-religieuze opgeofferd3 en zich daarmee geheel afhankelijk gemaakt van een 
geseculariseerde ‘civil-religion’.4 Niebuhr achtte het een dwaling, te menen dat wij dankzij 
opvoeding op weg zijn naar een Utopia. Als men dat denkt, weet men niet van het collectieve 
egoïsme in zijn brutale kracht en evenmin dat ‘power is a poison’.5 Dan begrijpt men niet dat 
zich juist in de democratie een nieuwe macht ontwikkelt, namelijk de economische.6 Evenmin 
beseft men dat geen samenleving is te handhaven zonder dwang.7 Volgens hem blijkt de liberale 
beweging, zowel in religieuze als in sociaal-maatschap-pelijke zin, onwetend te zijn ten aanzien 
van het fundamentele verschil tussen het zedelijk besef van individuen en dat van 
collectiviteiten, hetzij rassen, klassen of naties.8 
 Wel prees hij het social gospel als dát deel van de liberale beweging dat besef had van 
verant-woordelijkheid voor sociale rechtvaardigheid.9 Maar over de aanhangers zei Niebuhr 
generalise-rend: “They did not believe in sin”10 en “They did not understand justice because 
(they) did not measure adequately the power and persistence of men’s self-concern, particularly 
                                                 
1 H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 194. 
2 a.w., p. 196. 
3 R. Niebuhr, An Interpretation of Christian Ethics, New York, 1934, (reprint New York, 1956), p. 14. 
4 a.w., p. 23. 
5 R. Niebuhr, Moral man and immoral society, New York, 1932, (reprint New York,  1960), p. 6. 
6 a.w., p. 14. 
7 a.w., p. 22. 
8 R. Niebuhr, Moral man, Preface (in reprint 1960), p. IX. 
9 R. Niebuhr, Ethics, Preface, p. 8. 
10 R. Niebuhr, ‘W.Rauschenbusch in historical perspective’, in Religion in Life, New York, 1958,  
geciteerd  
    bij J.C. Cort, Christian Socialism, New York, 1988,  p. 246. 
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of collective self-concern”.1 Ook beseffen zij niet dat het onmogelijk is een sociale ethiek te 
construeren vanuit het religieus-morele inzicht van Jezus.2 
 Deze kritiek kwam hard aan, juist omdat Niebuhr sprak vanuit de praktijk: zijn strijd met 
een asociale maatschappij. Niebuhrs bezwaren tegen het social gospel waren zowel van sociaal-
politieke als van theologische aard. Zijn theologische kritiek richtte zich in feite op de liberale 
theologie, die hij afwees vanwege de volgende punten: 
a) de daarin aangehangen visie op zonde en verlossing en      
b) op de verhouding van liefde en gerechtigheid. 
Zijn sociaal-politieke bezwaar betreft  
c) de analyse van het maatschappelijke krachtenveld. 
 
a. Niebuhr wees de liberale visie af, die de individuele mens erop aanziet zichzelf en de wereld te 
kunnen verlossen.3 Hij is van mening dat de mensheid weliswaar weet van haar hoge 
bestemming, maar tegelijk van meet af aan in de zonde gevangen is en niet bij machte zich 
daarvan te bevrijden. Deze situatie mag niet als een absoluut noodlot worden opgevat, maar moet 
als schuld worden gezien. En waar de mens boven zijn tekort wil uitkomen door zijn schuld te 
ontkennen, maakt hij die nog groter. De gedachte dat de mens zijn beperkingen te boven kan 
komen en deel kan krijgen aan de universele geest, betekent volgens hem een infectie met de 
zonde der hoogmoed.4  
 De liberale theologie wilde van zonde en schuld in religieuze zin niet weten. De positie lijkt 
te zijn dat wie nog tobt met schuld, zich zou moeten melden bij de psychiater. Om  zijn hoger 
doel te bereiken kan de mens eventueel ‘cure’ nodig hebben, maar ‘redemption’ is overbodig.5 
 Niebuhr daarentegen neemt zonde en schuld ernstig en hij herkent daarin zelfs een 
tweevoudig karakter: naast de persoonlijke is er de sociale zonde. Beide trekken ziet hij 
voortkomen uit de menselijke neiging tot trots en zelfzucht, beide vormen acht hij schuldige 
opstand tegen God, waar-bij de mens zijn creatuurlijke vrijheid misbruikt en zijn opdracht tot 
naastenliefde verzuimt. Niebuhrs visie op de zonde klinkt als die der orthodoxen, maar juist 
vanwege de dáár ontbrekende nadruk op de sociale zonde verzette hij zich tegen de eenzijdigheid 
van de orthodoxe, zuiver religieuze interpretatie van de zonde.6 Voor hem zijn ‘social sin’ en 
‘social salvation’ even urgent als de individuele zonde en de verlossing daarvan 
 
b. Niebuhr bestreed het optimisme van hen die menen dat wij op weg zijn naar een op liefde 
gebaseerde maatschappij. Dat miskent de kracht der ongerechtigheid, die slechts in bedwang 
gehouden kan worden door dwang én door verzet tegen dwang.7 In de maatschappij kan slechts 
een relatieve gerechtigheid worden bereikt door de handhaving van wetten en rechten. De liefde 
is een te hoge waarde dan dat deze door ons kan worden verwerkelijkt in een boze wereld. 
Weliswaar bestaat er de natuurlijke, broederlijke liefde (philia), maar die gaat uit van weder-
kerigheid. Slechts Christus bezat de volmaakte liefde der agapè, een liefde die zich belangeloos 
opoffert, zich desnoods prijsgeeft voor kwaadwilligen. Met deze agapè houdt Jezus ons een 

                                                 
1 R. Niebuhr, 'Intellectual Autobiography' in: R. Niebuhr:  His religious, social and political thought, New  
    York,  1956, p. 13, geciteerd bij J.C. Cort, Christian Socialism, p. 246. 
2 R.Niebuhr, Ethics, p. 52. 
3 R. Niebuhr, ‘Our Secularized Civilization’, in The Christian Century, d.d. 22-04-1926. 
4 R. Niebuhr, Human Nature, part I of The Nature and Destiny of Man, New York, 1941, p. 178. 
5 P.A. Carter,  Decline, p. 111. 
6 R. Niebuhr,  Moral man, p. 76. 
7 R. Niebuhr, Christianity and Power Politics, New York, 1940, p. 14. 
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ideaal voor, dat als gerechtigheid moet worden vertaald. Deze gerechtigheid komt niet verder 
dan een beperkte realisering van de wet der liefde; de volmaakte liefde is in deze wereld 
onbereikbaar. Niebuhr is ervan overtuigd dat elke illusie betreffende een wereld van volmaakte 
liefde, die geen rekening houdt met de onvolmaaktheid van de beperkte gerechtigheid van deze 
wereld, tenslotte zal uitdraaien op een nachtmerrie van tirannie en onrechtvaardigheid.1 Hij stelt 
daarom dat wij niet verder kunnen komen dan een relatieve gerechtigheid, een gerechtigheid die 
ontstaat uit een ‘balance of power’. 
 
 
c. Veel social gospelers verwachtten een Godsrijk op aarde als vrucht van bekering en goede wil, 
maar Niebuhrs pastorale ervaringen deden hem de macht van de maatschappelijke tegenkrachten 
ontdekken. In plaats van de samenleving idealistisch en evolutionistisch te bezien kreeg hij oog 
voor de realiteit van het kwade, dat zich niet alleen in de individuele mens maar ook in de 
instituties heeft genesteld. De individuele mens kan zich bekeren, maar een maatschappelijk 
systeem is daar-voor ontoegankelijk. Sociale gerechtigheid zal  moeten worden afgedwongen, 
zoals ook het recht door overheden en rechterlijke macht met dwang wordt gehandhaafd. Omdat 
ook deze machten toegankelijk zijn voor corruptie, is in plaats van optimisme grote 
waakzaamheid en strijd geboden. Niebuhr bepleitte een realistische visie op de maatschappij, 
waarbij de hulp moest worden inge-roepen van de sociologische wetenschap, zoals de social 
gospel-voorman R.T. Ely dat in zijn tijd eveneens had bepleit. Maar toen de hoofdstroom der 
social gospelers de liefde als maatschappelijk geneesmiddel predikten, verliet Niebuhr dit in zijn 
ogen onrealistische gezelschap. 
 
Ook realistisch gezind, maar gematigder in hun opvattingen waren F.E. Johnson en J.C. 
Bennett.2 Ernest Johnson kon noch Niebuhrs eerdere radicale keuze voor het socialisme noch de 
latere voor de neo-orthodoxie meemaken. Geheel in de lijn van het oudere social gospel bleef hij 
hopen op geleidelijke veranderingen, dankzij de inzet van sociaal bewogen mensen. Wel nam hij 
afstand van utopistische denkbeelden uit de begintijd van deze beweging, omdat hij overtuigd 
geraakt was van de harde weerstand der instituties. Maar hij achtte de social gospel-opvatting 
van het Godsrijk ‘as a project within the historical process, which is motivated by reference to a 
goal never reached but always envisaged, the most effectual way to implement the Christian 
ethical imperative in our day’.3 
 John C. Bennett zag in dat het reduceren van het sociale kwaad tot de persoonlijke sfeer van 
de zonde en het doen van een beroep op ‘de liefde’ de negatieve krachten van de 
bovenpersoonlijke machten buiten beschouwing zou laten. Het oude social gospel was bepaald te 
optimistisch geweest in zijn verwachtingen ten aanzien van de veranderbaarheid van de 
maatschappij.4 Toch zegt Bennett dertig jaar later dat het social gospel de oorzaak is van tal van 
maatschappelijke verworvenheden en een blijvende bron van sociaalbetrokken theologie.5 
 
Ook  Niebuhr moest toegeven dat het social gospel goed werk heeft gedaan en de kerk gered 
heeft van een piëtistisch individualisme,6 omdat het de principes van sociale rechtvaardigheid, 

                                                 
1 R. Niebuhr, ‘Love and Justice’, in D.B. Robertson, Justice and Love, Philadelphia, 1957, p. 29. 
2 Zie over hen II.1.3. 
3 F.E.  Johnson, The social gospel reëxamined, New York, 1940, p. 71. 
4 J.C. Bennett, Christian Realism, 1941 (reprint 1947). 
5 J.C. Bennett, ‘The Social Gospel Today’, in R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, p. 288. 
6 R. Niebuhr, ‘Christian Faith and Social Action’, in Christian Faith and Social Action, ed. J.Hutchison,  
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zoals die door de profeten waren gepredikt, had herontdekt.1  Desniettemin ging hij door met 
scherpe aan-vallen op de beweging, haar bestrijdend vanwege haar – intussen algemeen 
onderkende – zwakke punten.2 Toch meent Richard W. Fox over de latere Niebuhr te kunnen 
zeggen: “Niebuhr found himself pushed to a defense of the same liberal social gospel he had 
been repudiating for decades”.3 

III.1.4 Reinhold Niebuhr en Walter Rauschenbusch 

De uitspraak van Richard Fox waarmee de vorige paragraaf besloot, namelijk dat Reinhold 
Niebuhr ten slotte een verdediger werd van het liberale social gospel dat hij eerst verworpen had, 
is slechts in zoverre juist dat Niebuhr, mét het social gospel, het evangelie steeds heeft willen 
betrekken op mens én maatschappij. In zijn jonge jaren was hij geïmponeerd door de visie van 
Sherwood Eddy, die behoorde tot de radicaalste stroming in de social gospelbeweging en heil 
zag in het Russisch communisme en desnoods in een gewelddadige revolutie. Later doorzag 
Niebuhr de ideologische verblinding van deze ‘communistische’ social gospelers, maar de passie 
voor gerechtigheid die hen had gekenmerkt, bleef ook hem bezielen.4 
Onjuist in de uitspraak van Fox is echter het woord ‘liberal’ aangezien Niebuhr het liberale in het 
social gospel nu juist is gaan bestrijden en is blijven bestrijden. Het optimisme en moralisme in 
de visie van de traditionele social gospelers achtte hij onrealistisch, want wie gelooft dat 
ongerech-tigheid kan worden genezen door de maatschappij over te halen haar relaties te laten 
bepalen door het liefdesideaal,5 miskent de mechanismen van de bovenpersoonlijke machten.  
 Niebuhr, die zich zo ver mogelijk van de social gospelers van zijn tijd distantieerde, heeft  in 
Religion in Life Rauschenbusch herdacht als een figuur van grote maar vooral van historische 
betekenis.6 Elders noemde hij hem de ‘most brilliant and generally satisfying exponent’7 van de 
beweging en later, nog wat terughoudender, ‘the most celebrated exponent’.8 Wel heeft hij 
Rauschenbusch het verwijt gemaakt9 als zou deze – net als andere social gospelers – menen, de 
verstoorde verhoudingen tussen de klassen te kunnen oplossen door morele oproepen en 
onderwijs en als zou hij de klassenstrijd als zodanig diskwalificeren. Deze verwijten zijn zeker 
onterecht. Immers, Rauschenbusch schreef: “....for a definite historical victory, a given truth 
must depend on the class which makes that truth its own and fights for it”.10 En: “The Christian 

                                                                                                                                                        
   New York, 1953, p. 225. 
1 R. Niebuhr, ‘Some Things I Have Learned’, in The Saturday Review, nov. 1965, pp. 21-22. 
2 Chr. Lasch, The True and Only Heaven. Progress and its Critics, New York/London, 1991, p. 379-381. 
  “Niebuhr ridiculed liberals for their trust in human nature and the power of good intentions” (p. 379),  
  “he challenged the  whole ideology of progress, the most dubious legacy of the social gospel ” (p. 381), 
  “by ignoring Rauschenbusch, Niebuhr invited the suspicion that his position was developed in opposition  
   to a caricature of the social gospel.” (p. 380). 
3 R.W. Fox, Reinhold Niebuhr, A Biography, New York, 1985, p. 266. 
4 R. Niebuhr, ‘The Problem of a Protestant Social Ethic’, in Union Seminar Quarterly 15, nov. 1959, p. 
11. 
5 R. Niebuhr, Christian Faith and Social Action, p. 226. 
6 R. Niebuhr, ‘Walter Rauschenbusch in Historical Perspective’, in Religion in Life 27, 1958, nr. 4, pp. 
527- 
  536. 
7 R. Niebuhr, Ethics, ed. 1935, Preface. 
8 a.w., ed. 1956, Preface. 
9 a.w., pp. 172-186. 
10 W. Rauschenbusch, CSC, p. 401. 
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idealists must not make the mistake of trying to hold the working class down to the use of moral 
suasion only”.1 Juist Rauschenbusch heeft er blijk van gegeven te beseffen dat het structurele 
kwaad dieper zit dan de persoonlijke zonden. Vandaar dat hij onderscheid maakte tussen de 
menselijke zonde en het bovenpersoonlijke kwaad.  De zonde (sin) betreft de persoonlijke relatie 
tot God én de medemens en is als zodanig existentieel én microsociaal; het kwaad (evil) is 
bovenpersoonlijk, historisch gegroeid en macrosociaal van aard. 
 Niebuhr lijkt daarentegen alle kwaad tenslotte terug te voeren tot de zonde in religieuze zin. 
Hij signaleert weliswaar het structurele kwaad en hij wijst de eng-religieuze visie van de 
orthodoxie op de zonde af, maar voor hem is de zonde toch ten diepste en bovenal een gestoorde 
relatie met God, verticaal-existentieel van aard, los van alle historische omstandigheden.2 Hij 
voerde de pretentie een realist te zijn, maar Rauschenbusch, die de historisch-sociologische 
wortels van het kwaad benadrukte, is in dat opzicht zeker niet minder realistisch.3 
  
De verschillen en overeenkomsten tussen de visies van Niebuhr en Rauschenbusch moeten 
worden gezien in relatie tot beider levensloop, die zich in tegengestelde richting heeft bewogen, 
terwijl hun doelstelling dezelfde was: de maatschappelijke en maatschappijkritische betekenis 
van het evangelie van het Godsrijk zichtbaar te maken. Walter Rauschenbusch, afkomstig uit een 
piëtistisch milieu, heeft Bushnells evangelisch-liberale theologie nodig gehad om, ten dienste 
van zijn pastorale zorg en sociale actie, een theologie van het Koninkrijk Gods te kunnen 
ontwikkelen. Reinhold Niebuhr, afkomstig uit een liberaal milieu, kon de orthodoxe zondeleer 
niet missen om de realiteit van het kwaad te duiden waarmee hij in zijn pastorale praktijk te 
maken kreeg. Deze tegengestelde bewegingen zouden hebben kunnen leiden tot onoverbrugbare 
tegenstellingen in hun visie en zo is hun verhouding ook vaak getekend. Des te opmerkelijker is 
het te constateren dat, rekening houdend met genoemde verschillende herkomst en hun plaats in 
de voortgang van het Amerikaanse kerkelijk leven, hun theologische opvattingen juist grote 
verwantschap vertonen. Rauschenbusch had zich in zijn tijd bij de social gospelbeweging 
gevoegd en Niebuhr keerde zich van het in zijn dagen vigerende social gospel af. Maar de 
specifieke accenten die Rauschenbusch erin had aange-bracht keren in het werk van Niebuhr 
terug. Deze accenten zijn: de eenheid van social en personal salvation, de centrale betekenis van 
de gerechtigheid in het Godsrijk en de strijd tegen de bovenpersoonlijke machten van het kwaad. 
Hun geestelijke verwantschap blijkt uit het volgende: 
– beiden beroepen zich op een bijbelse theologie die recht doet aan het profetische element in 
   zowel het Nieuwe als het Oude Testament; 
– beiden verwerpen het liberaal-optimistisch evolutionisme; 
– beiden houden realistisch rekening  met de overmacht van het kwaad dat in de 
bovenpersoonlijke    instituties aanwezig is; 
– beiden verwerpen daarom de gedachte dat de liefde direct maatschappelijk toepasbaar zou zijn;  
– beiden op zijn zoek naar een vorm van sociale gerechtigheid die iets laat zien van de gerechtig- 
       heid van het Koninkrijk Gods als de norm voor de inrichting van de maatschappij. 
 
Niebuhr heeft te maken gehad met een nieuwe generatie social gospelers, die Rauschenbusch’ 
les-sen was vergeten en de boodschap had verengd tot idealistisch optimisme of politiek 
radicalisme. Een tijdlang was Niebuhr zelf onder de bekoring geweest van de radicale 
denkbeelden maar hij had er zich van af gekeerd. Hij zag daarom weinig reden om nu een andere 

                                                 
1 a.w., p. 410. 
2 D.B. Meyer, Protestant Search, p. 131. 
3 a.w., p. 131. 
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stroming binnen het social gospel te omarmen: die van de vergeten Rauschenbusch. Niebuhr 
betuigt hem slechts zijn respect.  Brunson meent dat Niebuhr met de opvattingen van 
Rauschenbusch brak, hoewel hij er diepgaand door was beïnvloed.1 Hij accentueert vervolgens 
de verschillen en noemt als voorbeeld dat voor Niebuhr het Godsrijk pas ‘aan gene zijde van de 
geschiedenis’ zou kunnen worden gerealiseerd2 terwijl Rauschenbusch het op aarde verwachtte. 
Dat zou samenhangen met de meer optimistische mensvisie die Rauschenbusch aanhing in 
vergelijking met die welke Niebuhr toeliet. Niebuhr zelf verwijst in dat verband3 naar de 
voluntaristische ideeën van August Comte tegenover de determi-nistische van Herbert Spencer 
om de posities van Rauschenbusch en van zichzelf aan te geven. Brunson noemt, om het verschil 
aan te duiden, de namen van Pelagius en Augustinus als vertegenwoordigers van respectievelijk 
de opvatting dat de mens een vrije wil heeft zodat hij kan kiezen om goed of kwaad te doen, mee 
te werken aan hetzij het heil, hetzij het onheil, óf dat de mens geheel en al door de zonde 
gecorrumpeerd is, zodat hij slechts uit en van genade leven kan.4  
Hun optimisme of pessimisme ten aanzien van de mogelijke realisatie van het Godsrijk op aarde 
hangt naar onze mening vooral samen met hun verschil in visie op de diepte der zonde en op de 
reikwijdte der genade.  
 Rauschenbusch was zich terdege bewust van de macht der zonde, die hij in drieërlei vorm in 
mensen aanwezig zag: als ‘sensuousness’ als ‘selfishness’ en als ‘godlessness’.5 De persoonlijke 
zonden der zinnelijkheid zitten in de lagere driften en elk welopgevoed mens leert deze driften 
beheersen.  Ernstiger is de haast vanzelfsprekende zelfzucht waarmee wij ons eigenbelang boven 
het welzijn van onze medemensen en boven het Godsrijk plaatsen.6 Zo verstoren wij, 
psychologisch gesproken, de intermenselijke relaties en verzetten wij ons, theologische gezien, 
tegen Gods rechtvaardige koningschap.7 Dat is de eigenlijke goddeloosheid. Voor 
Rauschenbusch was de zelfzucht daarom de kern van de zonde. Toch constateerde hij naast deze 
‘natuurlijke’ zelfzucht tegelijk dat de mens ten diepste een gemeenschapswezen is en dat de 
moraal hem aanzet, een goed lid van de gemeenschap zijn. Dat blijkt in het klein waar mensen 
liefdevolle, waaronder seksuele contacten onderhouden en een goed gezin willen stichten.8 
Rauschenbusch vraagt zich af, waarom  die positieve impuls niet in groter verband te benutten 
zou zijn. En hij meent dat opvoeding en onderwijs daarin een grote rol zouden kunnen spelen, 
omdat mensen in zedelijk opzicht kunnen groeien, zeker wanneer zij zich openstellen voor de 
kracht van Gods Geest. 
 
Voor Niebuhr was de zonde ten diepste niet moreel en accidenteel, maar structureel-antropolo-
gisch van aard. De mens kan er zichzelf niet van bevrijden; zij is slechts door Gods vrijsprekende 
genade te overwinnen. 9 Volgens W.E. David vormt Niebuhrs begrip van de ‘natuur der zonde’ 
het centrum van zijn denken over mens en maatschappij.10 Het Rijk van God komt alleen door 
                                                 
1 D.T. Brunson, The Quest for Social Justice, Florida University, 1980, p. 8. 
2 a.w., p. 275. 
3 R. Niebuhr, ‘Walter Rauschenbusch in Historical Perspective’, in Religion in Life 27, 1958,  nr. 4,  p. 
530. 
4 D.T. Brunson, Quest, p. 215. 
5 W. Rauschenbusch, Theology, p. 47. 
6 a.w., p. 48. 
7 a.w., p. 52. 
8 W. Rauschenbusch, Righteousness, cap II, The new law, § 4, sex and family. 
9 D.T. Brunson, Quest, p. 164. 
10 W.E. David, A Comparative Study of the Social Ethics of Walter Rauschenbusch and Reinhold Niebuhr, 
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Gods definitieve eschatologische daden, omdat de mens radicaal en totaal in de zonde is  
gevangen; des mensen heiliging is geen zedelijk groeiproces, maar een genadegeschenk Gods.  
 Ook Rauschenbusch geloofde in Gods genade. Maar deze is voor hem een werkzame kracht 
tot verandering, omdat de rechtvaardiging bekering en heiliging als vruchten heeft. 
“Sanctification is the continuation of that process of spiritual education and transformation, by 
which a human personality becomes a willing organ of the spirit of Christ”.1 Hij durfde het aan, 
deze van God gegeven heiliging politiek te vertalen en te plaatsen in het perspectief van het Rijk 
Gods, dat op aarde verschijnen zal. Juist daarom noemen White & Hopkins Rauschenbusch een 
‘American Prophet’,2 die in zijn denken niet alleen steunt op bewegingen uit het verleden, maar 
tegelijk verbazingwekkend congeniaal (is) met latere generaties.3 Daarbij wijzen zij onder 
anderen Reinhold Niebuhr aan als geestverwant van Rauschenbusch.  
 
 

III.1.5 Positieve beoordeling van het social gospel 

Bij de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw radicaliseerde de in Amerika lang dominante 
protestantse orthodoxie doordat zij onder invloed kwam te staan van fundamentalistische 
evange-licalen. De fundamentalisten profileerden zich als de verdedigers van beproefde en 
onmisbare oude waarden en waarheden. Maar anderen constateerden dat een dogmatisch 
systeem van oude antwoorden op de vragen van weleer niet meer toereikend was om een nieuwe 
cultureel-maatschappelijke situatie aan te kunnen. Met name de sociale wanverhoudingen, 
veroorzaakt door het kapitalisme, riepen om geestelijke leiding bij de noodzakelijke en 
onvermijdelijke veranderingen. 
 Reeds eerder had Horace Bushnell een ‘nieuwe theologie’ geformuleerd, die evangelische 
inspiratie poogde te verbinden met een theologische heroriëntatie in de maatschappij.4 Waar de 
moderne wereld wordt geleid door de principes van continuïteit, autonomie en dynamiek, kon de 
theologie zijns inziens niet blijven hameren op de oneindige afstand tussen God en mens, noch 
op de heteronomie van Gods geboden, noch op Zijn onveranderlijkheid.5 Deze theologische 

                                                                                                                                                        
   Vanderbilt University, 1958, p. 116. 
1 W. Rauschenbusch, Theology, p. 102. 
2 R.C. White & C.H. Hopkins, ‘An American Prophet’, cap. 5 van The Social Gospel, pp. 36-48. 
3 a.w, p. 36. 
4 Over Horace Bushnell, zie I.3.4, de tweede periode 
5 aldus K. Cauthen, The Impact of American Religious Liberalism, New York, 1962, 
  die op pp. 5-25 de posities als volgt – hier kort weergegeven – uiteen zet: 
a: De natuurwetenschap leert continuïteit via causaliteit en evolutie. Terwijl de oude theologie bleef 
volharden  
    in de leer van de discontinuïteit tussen God en mens zocht de  nieuwe naar verbindingen, via de leer van 
de 
    Heilige Geest.  
b: De natuurwetenschap ontwikkelt een mechanisch, materialistisch wereldbeeld waarin de autonome 
mens 
    de waarheid door experimentele ervaring kan vinden. De nieuwe theologie aanvaardde de menselijke 
auto- 
    nomie waarvoor zij ruimte zag in het redelijk-zedelijk bewustzijn en de religieuze ervaring. Theologie 
werd  
    de wetenschap der menselijke religiositeit, met een mystieke en een sociaal-ethische component. Het 
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heroriëntatie wilde, zonder te capituleren voor de eisen van een rationalistische en 
materialistische wetenschap, een poging doen tot verzoening van geloof en wetenschap door de 
theologie bij de tijd te brengen. In deze nieuwe theologie maakte men ruimte voor Gods 
tegenwoordigheid door die met de religieuze ervaring te identificeren. Men sprak van de 
immanentie van de levende God, zoals Hij aanwezig geweest was in de ‘historische Jezus’ en nu 
present is in de harten der mensen. In die zin wordt de incarnatie voortgezet door de Heilige 
Geest, die mensen vernieuwt tot alle volheid Gods waardoor zij uitgroeien tot volmaaktheid in de 
naastenliefde. Langs die weg zou de maatschappij kunnen worden veranderd en zouden andere 
mensen kunnen worden gered. 
 In reactie op een materialistische buitenwereld accentueerde deze theologie dus enerzijds de 
innerlijkheid, waarbij ze zich meende te kunnen beroepen op de ervaringstheologie van de 
revival-bewegingen uit de vorige eeuw. Anderzijds werd de sociale ethiek onderstreept, waarbij 
een beroep werd gedaan op een veronderstelde solidariteit tussen mensen als sociale wezens en 
op hun bereid-heid tot sociale hervormingen die mogelijk waren nu de wereld zich zo 
nadrukkelijk als verander-baar vertoonde. Door evangelisch en liberaal zo te verbinden hoopte 
Bushnell mensen met verschillende overtuigingen te kunnen bewegen tot samenwerking op het 
maatschappelijk terrein. Het social gospel is niet te scheiden van déze nieuwe, evangelisch-
liberale theologie.1  
Zijn evangelische inspiratie,2 vertaald als geloof in ‘the immanence of God in human 
personality’,3 zocht Bushnell vruchtbaar te maken door het evangelie maatschappelijk toe te 
passen. Voor met name de fundamentalisten onder de evangelicalen was dit een stap te ver, maar 
anderen herkenden er de oorspronkelijke evangelische inspiratie tot sociale hervormingen in. De 
liberalen hadden geen moeite met de doelstelling. Een social gospel, gebaseerd op goede wil en 
sociale evolutie, konden zij zonder moeite als hún product zien. 
 Terwijl Bushnell de verschillende motieven bijeen wilde houden, kon hij niet verhinderen 
dat het social gospel, vanwege zijn tweevoudige oorsprong, toch werd gezien als behorende 
ófwel bij de liberale, ófwel bij de evangelicale stroming. Waar zo’n keus werd gemaakt, kon dat 
leiden tot een negatieve beoordeling, hetgeen zich zowel bij de fundamentalisten als bij de 
‘realisten’ voordeed, maar diezelfde keus kon ook in een positief oordeel resulteren. 
 Zo staat Cauthen positief tegenover het social gospel, omdat het zijns inziens tot de liberale 
stroming behoort.4 Hij herkent er de volgende kenmerken van de liberale theologie in:1 

                                                                                                                                                        
materi- 
    alisme bestreed deze theologie door een beroep te doen op de menselijke geestkracht. 
c: De moderne wereld wordt beleefd als één en al procesmatige ontwikkeling en dynamiek.. De nieuwe 
theolo- 
    gie accepteerde de vooruitgang en zag die in het perspectief van het eschatologische heil: het Godsrijk 
dat 
    zich baan breekt in een nieuwe maatschappij. 
1  K. Cauthen, a.w. p. 87: “Liberal theology and the social gospel developed together and are inseparable”. 
   a.w., p. 216: “The social gospel movement reflected the liberal insight that the Christian message is rele- 
   vant to the whole complex struggle of man to find meaning and fulfillment for his total being”. 
    
 
2 Zie I.3.4. de verwijzing naar C.C. Cole, die wijst op Bushnells ‘primary emphasis on religious 
experience’. 
3 K. Cauthen, The Impact of Religious Liberalism, p. 9, die deze uitdrukking van A.C. McGiffert 
overneemt. 
4 vlg. C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, pg 4, die de humanistisch-ethische denkbeelden der 
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– de secundaire positie van de dogmatiek ten opzichte van de ethiek  
– de nadruk op de immanentie van God 
– de interesse voor de historische Jezus en zijn leer 
– de voorkeur voor inspiratie en ervaring boven openbaring 
– het vertrouwen op de zedelijke kracht van de mens 
– de verwachting van groei en evolutie 
– de visie op de genade: zij is kracht, niet zozeer vrijspraak 
– de visie op de zonde: zonde is primair zelfzucht, niet zozeer opstand tegen God.  
  
Cauthen erkent de invloed van de evangelicale stroming op het social gospel. Maar hij ziet deze 
stroming niet als tegengesteld aan de liberale, met name waar hij een ‘evangelical’ type van 
liberalisme gaat onderscheiden van een ‘modernistic’.2 Het eerste type, door hem 
‘christocentrisch’ genoemd, verenigt ‘liberalism’ beter met ‘evangelicalism’ dan het tweede, het 
‘antropocentrische’.3 Vervolgens onderscheidt hij nog weer subtypen4 maar hij beseft wel dat 
elke indeling arbitrair is.  
 Cauthens indeling berust op een typering van mensen en hun keuzes vanuit een 
systematisch-theologisch gezichtspunt; hij legt een direct verband tussen hun motieven en 
bepaalde theologisch-filosofische systemen. Op het sociaal-ethische vlak treden echter nog 
andere impulsen op dan zuiver intellectuele; het denken wordt mede gemotiveerd door 
maatschappelijke en zedelijke uitdagingen, keuzes worden bepaald door belangen en emoties.  
 
In zijn vóór Cauthen geschreven boek maakt Timothy Smith ruimte voor het emotionele aspect 
dat hij, veel meer dan het systematisch-theologische, doorslaggevend acht voor de godsdienstige 
cultuur in Amerika. Naast de sociologische oorzaken en factoren die Amerika vormden, houdt 
hij de spirituele erfenis van Wesley en Whitefield voor constitutief voor het Amerikaanse 
levensbesef. In tegenstelling tot Cauthen ziet hij het social gospel als een uitloper van het social 
Christianity der 19e-eeuw.  
 
Smith meent dat het door de opwekkingsbewegingen getekende geloof en het zoeken naar 
christelijke volmaaktheid tot de bronnen van ons geestelijk erfdeel en onze hoop behoort.5 De 
interesse voor sociale problemen, zoals die later het Amerikaanse protestantisme domineerde, 
komt volgens hem voort uit de inzet en bewogenheid die de opwekkingspredikers wisten op te 
wekken voor zondige en lijdende medemensen en berust in ruime mate op sociale theorieën die 
zij ontwikkelden.6 De evangelisten van de Great Awakening zouden een hoofdrol in de aanval 
op slavernij, armoede en hebzucht hebben gespeeld. Zo hadden zij, zowel in theorie als in 
praktijk, geholpen. de weg te bereiden voor wat later bekend zou worden onder de naam social 
gospel.7 Smith ziet dus in de revivalbewegingen die aan de burgeroorlog voorafgingen de 
voornaamste wortels liggen van het social gospel; hij is van mening dat de evangelicale 
oorsprong van het social gospel meer bepalend is dan de, latere, verbinding met de liberale 
                                                                                                                                                        
unitariërs 
  een vitale voedingsbodem voor het social gospel noemt. 
1 K. Cauthen, Impact, pp. 88-107. 
2 a.w., p. 27. 
3 a.w., pp. 28 en 30. 
4 a.w., pp. 33 e.v. 
5 T.L. Smith, Revivalism and Social Reform in Mid-Nineteenth Century America, Nashville, 1957, p. 7. 
6 a.w., p. 12. 
7 a.w., p. 8. Zie ook I.3.2.  
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theologie. En voorzover het social gospel zich houdt aan zijn evangelicale oorsprong, beoordeelt 
hij het positief.  
 
Voor Smith’ visie heeft Cauthen een beperkte, historisch bepaalde, plaats ingeruimd. Hij geeft 
toe dat er inderdaad een lijn te trekken is van de revival- en de heiligheidsbewegingen naar het 
social Christianity. De 19e-eeuwse hoop op een nieuwe sociale orde, ofwel: (conform H.R. 
Niebuhr) de verwachting van het Rijk Gods op aarde, heeft volgens hem inderdaad de weg 
bereid voor wat later, onder liberale invloed, het social gospel zou worden.1 
 De stelling van Smith dat ‘revivalism produced social reform’ wordt aangevochten door 
White & Hopkins, die met een beroep op C.C. Cole vaststellen dat ‘revivalism’ evenzeer gepaard 
bleek te kunnen gaan met sociaal conservatisme.2 Smith ontkent dat niet, wetend dat het 
evangelicalisme later inderdaad veelal conservatief is geworden. Maar hij betoogt dat de nadruk 
op zedelijke volmaaktheid, die samen gaat met sociale actie, oorspronkelijk kenmerkend en 
doorslaggevend is geweest voor de evangelicalen en later voor de aanhangers van het social 
gospel.3  
 De combinatie ‘vroom en progressief-radicaal’ óf ‘vroom en conservatief’ lijkt in sterke 
mate af te hangen van de betreffende persoonlijkheid, diens geschiedenis en rolopvatting in zijn 
sociale situatie. In I.5 en I.6 is dat ten aanzien van Rauschenbusch reeds aangetoond.  
 
Rauschenbusch heeft van Cauthen en Smith dezelfde positieve waardering ondervonden als die 
zij aan het social gospel gaven en om dezelfde, zij het tegenovergestelde, redenen: Cauthen prijst 
hem als liberaal, Smith als evangelicaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.1.6 Positieve beoordeling van Rauschenbusch’ visie 

Rauschenbusch wist zich zowel met de 18e- en 19e-eeuwse evangelicale dissenters als met de 
16e- eeuwse anabaptisten verbonden. Hun sociale bewogenheid heeft hij, voor zíjn tijd, vertaald 
in denkbeelden over en voorstellen tot sociale hervormingen die hem politiek in de buurt van het 
socialisme en theologisch bij de evangelisch-liberalen brachten en zo bij de social 
gospelbeweging. Deze stadia in de ontwikkeling van zijn visie zijn bruikbaar als thema’s bij het 
rubriceren van hetgeen Amerikanen als het eigene van Rauschenbusch’ visie beschrijven:  
 a. zijn relatie tot de evangelicale theologie 
 b. zijn relatie tot de liberale theologie 
 c. zijn relatie tot het anabaptisme 
 d. zijn visie op het Godsrijk, met de gerechtigheid als kern 

                                                 
1 K. Cauthen, Impact, pp. 86-87. 
2 R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, p. 12  en R.C. White Jr., Sociale hervormingen en 
social    gospel, in J. de Santa Ana, ed., Kloof zonder brug, pp. 72 en 81, n. 3.  
3 T.L. Smith, Revivalism, p. 149. 
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 e. zijn visie op de zonde, persoonlijk en collectief 
 f. zijn verhouding tot het socialisme. 
 
De commentatoren die het social gospel in verband brachten met hetzij de evangelicale hetzij de 
liberale theologie, deden dat ook met Rauschenbusch. 
 
a. evangelicaal is zijn persoonlijke geloofsrelatie tot Jezus en tot God, de nadruk op bekering en 
heiliging en zicht op de sociale implicaties van het evangelie. Gezien deze kenmerken is Richard 
Niebuhr van mening: “that Rauschenbusch was largely dependent upon the evangelical tradition 
is becoming increasingly evident”.1  
 T.L. Smith noemt Rauschenbusch iemand die leefde vanuit ‘the evangelical origins of social 
Christianity’.2 Hij verwijst daarbij naar Rauschenbusch’ gebedenboekje: Prayers of the Social 
Awakening3 en naar het leerboekje The social principles of Jesus.4 Uit het gebedenboekje blijkt 
een persoonlijke vroomheid die Rauschenbusch nimmer heeft losgelaten en die hem 
ondersteunde in zijn sociale activiteiten. Voor hem was er geen tegenstelling tussen zijn 
vroomheid en zijn maat-schappelijke betrokkenheid, maar veeleer een directe relatie. Juist op dat 
terrein zag Rauschenbusch de plicht en de mogelijkheid tot navolging van Jezus, wiens diepe 
verbondenheid met God niet leidde tot een religieus isolement maar juist tot radicale 
mensenliefde en sociale bewogenheid.5 Smith herkent in Rauschenbusch’ evangelisch-sociale 
visie het ‘enthousiaste trompetsaluut voor koning Jezus’ zoals dat door de evangelicaal Edward 
Beecher was afgegeven in zijn artikel in de Bibliotheca Sacra, 1865.6 Deze, schrijvend over het 
koningschap van Jezus, stelde dat men ten onrechte wereldse zaken als politiek en handel, kunst 
en wetenschap, onderwijs en opvoeding aan het gezag van Jezus onttrekt. Zelf is Beecher van 
mening dat al deze instituties een harmonieus en integraal deel van Jezus’ koningschap behoren 
uit te maken. En daarom behoort het zijns inziens tot de opdracht van de kerk om dit te 
verkondigen.7  
 Smith plaatst Rauschenbusch dus in de rij van mensen als Edward Beecher, mensen die 
spraken en handelden op de manier der oorspronkelijke evangelicalen, de revivalists: vroom en 
tegelijk radicaal in hun streven naar persoonlijke en maatschappelijke heiliging. 
 
b. Diverse thema’s van de (evangelisch-)liberale theologie kan men bij Rauschenbusch 
aanwijzen. Zo stelde hij de ethiek boven de heersende dogmatiek, gaan inspiratie en ervaring 
hem boven een massieve openbaring, interesseren Jezus’ leer en voorbeeld hem meer dan 
speculaties over de plaats van Christus in de Drie-eenheid en verkiest hij een optimistische boven 
een pessimistische mens-beschouwing.. Zo kan hij zeggen: “The speculative problem of 
christological dogma was how the divine and human natures united in the one person of Christ; 
the problem of the social gospel is how the divine life of Christ can get control of society”.8 
Daarbij verwacht hij, met de liberalen, een geleidelijke groei van het Godsrijk,  hoewel hij de 
krachten van het kwaad zeker niet onderschatten wil.  

                                                 
1 H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 162. 
2 T.L. Smith, Revivalism, titel van cap. X, pp. 148-162. 
3 W. Rauschenbusch, For God and the People, Prayers of the Social Awakening, Boston, 1910. 
4 W. Rauschenbusch, The Social Principles of Jesus, New York, 1916. 
5 a.w., p. 193. 
6 T.L. Smith, Revivalism, p. 230 en p. 230, noot 19. 
7 a.w., p. 230. 
8 W. Rauschenbusch, Theology, p. 148. 
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 Cauthen wil hem daarom bij de liberalen inlijven en hij noemt hem de grootste profeet van 
het liberalisme,1 al erkent hij dat in Rauschenbusch een gevarieerd complex van invloeden 
werkte.2 Daarom deelt hij hem in bij de evangelisch-sociaal-liberalen en noemt hem een 
bemiddelaar tussen het oude evangelicalisme en de nieuwe leer, d.w.z. de liberale theologie.3 
Cauthen onderkent dus dat bij Rauschenbusch de evangelicale tradities evenzeer een rol spelen 
als de liberale denkbeelden. Het zijn vooral de tegenstanders van de liberale theologie die in de 
discussie over het social gospel naar Rauschenbusch’ versie zijn afhankelijkheid van die 
theologie benadrukken en de evangelicale bronnen veronachtzamen.  
 
c. In (zijn interpretatie van) de visie van de anabaptisten zag Rauschenbusch overeenkomsten 
met evangelicale en liberale opvattingen. Met de evangelicalen legden de anabaptisten de nadruk 
op de navolging van Jezus, met de liberalen stonden zij open voor een ondogmatisch, praktisch 
christen-dom. Ook Rauschenbusch verenigde deze lijnen van denken, die hij verbond met het 
specifieke ana-baptistische idee van de radicale hervorming van de maatschappij als voorwaarde 
voor en kenmerk van een waarachtig christendom.  
 Donovan Smucker is een van de weinige Amerikaanse theologen die het belang Rauschen-
busch’ relatie met de anabaptisten aan de orde heeft gesteld 4  Hij meent dat deze achtergrond 
één van de meest beslissende is geweest voor de ontwikkeling van Rauschenbusch’ social 
gospel.5 Hij citeert uit boeken, preken en artikelen van Rauschenbusch teksten, waaruit blijkt 
hoezeer deze zich, als geëngageerd historicus, zelfs heeft geïdentificeerd met de radicalen. Zo 
schrijft hij bijvoorbeeld: “We (Anabaptists) were for a reformation without tarrying, even if we 
had to leave the old church and break it in pieces”.6 Overigens meent Smucker dat 
Rauschenbusch wel erg oppervlakkig oordeelt, door de diverse typen van radicalen ten onrechte 
allemaal te willen vangen onder de naam ‘anabaptisten’. Bovendien wijst hij nadrukkelijk en 
terecht de invloed aan die de Angelsaksische dissenters in Amerika op Rauschenbusch hebben 
gehad. Beide invloeden hebben zijns inziens samengewerkt: Rauschenbusch’ verwantschap met 
zowel het Engelse als het overige Europese ‘linkse’ protestantisme is aanwijsbaar en zijn 
ontdekking van hun betrokkenheid op sociaal-politieke zaken is van groot gewicht.7 
 
d. De sociale gerechtigheid staat voor Rauschenbusch (en Niebuhr) centraal, zo stelde W.E. 
David  in een vergelijkend onderzoek naar de sociale ethiek van Rauschenbusch en Niebuhr.8 
Korte tijd later ontdekte M. Stackhouse, die bezig was met hetzelfde onderwerp,9 het ontwerp-
manuscript van een boek waaraan Rauschenbusch in 1891/1892 was begonnen, een studie die 
handelde over evangelie en maatschappij. Stackhouse gaf dit manuscript uit onder de titel The 
Righteousness of the Kingdom.10 Dit manuscript vormt een ondersteuning van Davids opvatting 
                                                 
1 K. Cauthen, The impact of American Religious Liberalism, p. 107. 
2 a.w., p. 88. 
3 a.w., p. 87. 
4 D.E. Smucker, ‘Walter Rauschenbusch and Anabaptist Historiography’, in G.F. Hershberger, The  
  Recovery of the Anabaptist Vision, pp. 291-304. 
5 a.w., p. 293; in een latere publicatie legt Smucker een ander accent. Zie III.1.7. 
6 W. Rauschenbusch, The Freedom of Spiritual Religion, Pennsylvania, 1910, p. 12, geciteerd bij D.E. 
  Smucker, a.w., p. 297. 
7 D.E. Smucker, a.w. p. 301. 
8 W.E. David,. Social Ethics of  Rauschenbusch and Niebuhr. 
9 M.L. Stackhouse, Eschatology and Ethical Method.  
10 W. Rauschenbusch, The Righteousness of the Kingdom, edited and introduced (pp. 13-59) by M.L.  
  Stackhouse, New York, 1968. 
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dat de gerechtigheid het centrale thema is van Rauschenbusch’ visie. 
 In zijn inleiding op het boek heeft Stackhouse het bredere verband aangegeven met de visie 
van Rauschenbusch op het Godsrijk als historisch fenomeen. Hij stelt:  “The fundamental 
category of Rauschenbusch’ thought is history”.1 En: “The Kingdom of God functions as the 
interpretation concept by which Rauschenbusch exegetes history”.2 En dan blijkt dat God aan het 
werk is in de wereld om er zijn Rijk en zijn gerechtigheid te realiseren. Men kan dat de  
immanentie van God noemen of het zien als voortgezette incarnatie: “The Word became Flesh, 
Truth became History”.3 Liever nog gebruikt Stackhouse het woord ‘theocratie’ om de betekenis 
van het Godsrijk in de prediking van Jezus – volgens Rauschenbusch – aan te geven. Immers 
Rauschenbusch zag Jezus’ verkondiging van het aanbrekende Rijk Gods in het verlengde liggen 
van het optreden van de oudtestamentische profeten. Het was zijns inziens uit ‘theocratische’ 
motieven dat de profeten zich, in hun situatie en tijd, hebben ingezet voor de gerechtigheid. En 
Jezus belichaamt deze Messiaanse theocratie en geeft haar een universele, een spirituele en een 
sociale strekking.4 
 
In The Christian Century d.d. 25-01-1989 geeft Stackhouse, gehoord het oordeel van critici en 
biografen, zijn huidige visie op Rauschenbusch.5 Hij ziet nu scherper dat diens profetische 
sociale kritiek voortkomt uit zijn piëtistisch-evangelicale achtergrond. Bovendien is hij van 
mening dat een profetische geest en een passie voor sociale gerechtigheid niet 
noodzakelijkerwijze behoeven voort te komen uit argwaan, vervreemding of slachtofferschap. Ze 
kunnen – zoals in dit geval – voort-komen uit een overvloed van liefde. Daarmee verzet hij zich 
impliciet tegen marxistische ideeën en bepaalde bevrijdings- of politieke theologieën en neemt 
hij het op voor een specifiek Amerikaans, christelijk socialisme. Wel ziet hij overeenkomsten 
van Rauschenbusch’ social gospel met de bevrij-dingstheologie van Martin Luther King Jr., 
maar niet met rooms-katholieke bevrijdingstheologieën. En omdat hij bij ‘politiek’ blijkbaar 
denkt aan staatsmacht in plaats van aan gerechtigheid, beweert hij dat Rauschenbusch’ visie ‘a 
social theory of politics’ is, geen ‘political theory of society’.6                   Overigens constateert 
Stackhouse met spijt dat het Godsrijk, zoals Rauschenbusch dat als maatschappijkritisch model 
lanceerde, veelal uit de belangstelling is verdwenen. Hij vraagt zich af, welk ander, beter 
richtinggevend idee de kerk aan de 21ste eeuw zou kunnen aanbieden dan dit.7 
 Sinds Stackhouse zijn vele Amerikaanse onderzoekers van mening dat in elk geval in de 
opvatting van Rauschenbusch het Rijk van God en zijn gerechtigheid centraal staan in het social 
gospel. Met hem noemt men dit concept wel ‘christelijk socialisme’. 
Als de theologische basis van dit christelijk socialisme wijst John Cort het Koninkrijk Gods aan, 
juist zoals Rauschenbusch, ‘the pride of the social gospel’,8 dat heeft gedaan. Hij prijst hem voor 
zijn, wat hij noemt, voor een intellectueel en een theoloog opmerkelijk hoog niveau van gezond 
verstand,9 maar hij heeft wel kritiek. Want voor een bijbelse invulling van gerechtigheid is zijns 
inziens Matth. 25: 31-46 (waar o.a. deze woorden van Jezus staan: “Wat gij aan mijn minste 
broeders hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan”) onmisbaar. Volgens John Cort heeft 
                                                 
1 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 28. 
2 a.w., p. 30. 
3 a.w., p. 28. 
4 a.w., pp. 81-82. 
5 M.L. Stackhouse, ‘The Legacy of a Loving Prophet’, in The Christian Century, d.d. 25-01-89, pp. 75-78. 
6 a.w., p. 78. 
7 a.w., p. 78. 
8 J.C. Cort, titel van cap.X in Christian socialism. 
9 J.C. Cort, a.w., p. 247. 
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Rauschen-busch, bij zijn pleidooi voor een sociaal-kritische betekenis van het Godsrijk, deze 
perikoop veronachtzaamd, terwijl dit voor hem nu juist de hoeksteen van het christelijk 
socialisme is.1 Hij denkt dat Rauschenbusch, als vertegenwoordiger van het liberale social 
gospel, dit gedeelte van Matth. 25 ongeschikt vond als argument omdat de perikoop eindigt met 
de bedreiging van eeuwige straf voor degenen die de minsten niet hebben behandeld als Christus 
zelf.2 
 In Rauschenbusch’ hoofdwerken is zo’n rechtstreekse verwijzing inderdaad nauwelijks te 
vinden, maar in het kleinere geschrift Unto Me is Matth. 25: 31 e.v. tot in de titel toe aanwezig.3 
Hij betoogt daarin dat sociale arbeid een geloofsdaad is en praktisch christendom de ware 
vervulling van Jezus’ gebod. Sociaal werk noemt hij de moderne vormgeving van het apostolaat 
zoals dat door Christus is bedoeld en door hemzelf, op zijn manier en binnen de beperkingen van 
zijn tijd, is uitgevoerd.4 Men kan Rauschenbusch dus niet verwijten dat hij Matth. 25: 31-46 
veronachtzaamt. 
  
De thematiek van Matth. 25: 31 e.v. komt in het overige werk van Rauschenbusch indirect aan 
de orde, zo stelt Hauerwas.5 En hij verwijst dan naar CSC 6 waar Rauschenbusch zijn sociale 
ethiek begint met een beschrijving van het optreden van de oudtestamentische profeten die zich 
verzet hebben tegen de publieke, politieke zonden van ‘injustice and oppression’.7 
 Voor de profeten waren religie en ethiek ten nauwste verbonden en hun sociale kritiek 
vormde de kern van hun godsdienst, zo stelt Rauschenbusch.8 Hij ziet hen als de ware 
vertegenwoordigers van het geloof van Israël, dat gericht is op de eschatologische theocratie.  
Hun boodschap van de op de triomf der gerechtigheid gerichte Godsregering beschouwt hij 
daarom als de kern van het joodse én van het christelijke geloof. Deze geest der profeten, die 
steeds weer de boodschap der gerechtigheid aan de orde hebben gesteld, is in Jezus weer tot 
leven gekomen. Gods gerechtigheid heeft volgens Rauschenbusch als kern: ‘God is on the side 
of the poor’. Naar zijn mening heeft Jezus deze ethisch-religieuze verkondiging voortgezet, zoals 
blijkt uit het door hem in die zin geciteerde bijbelgedeelte Matth. 25: 31 e.v.9 
 
 
In zijn Passion for justice stelt H. Beckley vast dat het Koninkrijk Gods bij Rauschenbusch de 
centrale plaats inneemt.10 Hij formuleert: “The Kingdom of God is the organizing principle for 

                                                 
1 a.w., p. 250. 
2 a.w., p. 250. 
3 W. Rauschenbusch, Unto Me, Boston, 1912. 
4 a.w., p. 13. 
5 S.M. Hauerwas, ‘The Pastor and the Prophet’, Essay in Christian Existence Today, N. Carolina, 1988,  
  cap. 2  ‘Rauschenbusch on the prophets’, pp. 152 e.v. 
6 W. Rauschenbusch, CSO, pp.. 2 e.v. 
7 a.w., p. 10. 
8 a.w., p. 7: “ethical conduct is the supreme and sufficient religious act.” S.M. Hauerwas, ‘The Pastor and  
    the Prophet’, p. 154, tekent daarbij aan dat Rauschenbusch daarmee het bijbels profetisme modelleert 
naar  
   zijn eigen ideaal en te weinig oog heeft voor andere, eigen motieven der profeten. Die zouden soms 
eerder 
   conservatief dan radicaal moeten worden genoemd. 
9 S.M. Hauerwas, ‘The Pastor and the Prophet’, p. 154. 
10 H. Beckley, Passion for Justice, Retrieving the Legacies of W. Rauschenbusch, J.A. Ryan and R. 
Niebuhr, 
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all Rauschenbusch’ thoughts”.1 Dat groeiende Godsrijk is niet zozeer een opvatting of een idee, 
maar een historische kracht,2 een kracht die de (wereld)geschiedenis voortdrijft omdat Jezus 
Christus de krachten der evolutie gaat leiden.3 Maar Jezus doet niet alleen dát; hij schept door 
zijn Geest in de mensheid de regeneratieve krachten die gericht zijn op het tot stand brengen van 
een rechtvaardige maatschappelijke orde. Gerechtigheid ontstaat daar waar mensen door Gods 
Geest zich ontwikke-len tot sociale persoonlijkheden. Zulke vernieuwde mensen scheppen 
nieuwe verhoudingen en door hen wordt een Godsrijk zichtbaar dat meer is dan slechts een 
rechtvaardige sociale orde. 4  
 Waar Hauerwas het eschatologische karakter van het Godsrijk had beklemtoond in het werk 
van Rauschenbusch, daar legt Beckley de nadruk op de positieve krachten en ontwikkelingen die 
deze in de samenleving waarneemt zoals de democratie, krachten die hij overigens wel dankt aan 
de impulsen van de Geest van Christus. Hij noemt het zelfs een verdienste van Rauschenbusch 
dat hij geen algemeen begrip ‘gerechtigheid’ heeft geformuleerd,5 maar alles bindt aan de 
persoon van Christus, aan wie het gegeven is de collectieve machten der ongerechtigheid, de 
‘forces of evil’ te oordelen.  
 
e. De meeste critici hebben met instemming opgemerkt dat Rauschenbusch wist van de boven-
persoonlijke krachten van het kwaad en van het corporatieve karakter van de erfzonde. Ook 
Cauthen moest erkennen dat Rauschenbusch een niet-liberale visie heeft op de collectieve macht 
van de zonde en op de ‘social transmission’ daarvan.6 Door de zonde als sociaal-culturele 
conditionering te definiëren ‘(he) socialized the old doctrine’, aldus D.B. Meyer.7  
 In zijn Theology for the social gospel heeft Rauschenbusch zes hoofdstukken aan de onder-
werpen zonde en kwaad gewijd, vooral aan het kwade dat zich in de collectiviteiten heeft vastge-
zet.8 Door te spreken van ‘the Kingdom of Evil’ als de grote tegenkracht tegenover het 
Koninkrijk Gods heeft hij getoond de zonde ernstig in te zien. Men kan hem dan ook niet, zoals 
J.R. Allen doet, een idealist noemen die de diepte van de menselijke zonde miskent en zou 
menen dat de maatschappij door liefde te hervormen is.9  
 
Het inzicht dat het kwaad een collectief karakter draagt is bij Rauschenbusch niet in mindering 
gekomen op zijn besef van het persoonlijke karakter van de zonde, zo hebben wij eerder vastge-
steld. Maar hij wilde die niet primair karakteriseren als opstand, ongehoorzaamheid en 
hoogmoed, maar vooral als ‘egotism’, zelfzucht. Door deze kenschetsing omvatte hij het 
persoonlijke, het sociale en het religieuze aspect, zoals blijkt uit zijn uitspraak dat de mens door 
een geperverteerde zelfliefde én tegen zijn ‘higher self’ én tegen zijn naaste én tegen God 
zondigt.10 
f. Rauschenbusch’ verhouding tot het socialisme 
                                                                                                                                                        
  Louisville, Kentucky, 1992, p. 27 e.v. 
1 a.w., p. 56. 
2 a.w., p. 41. 
3 a.w., p. 56. 
4 a.w., p. 46. 
5 a.w., p. 82. 
6 K. Cauthen, Impact, p. 98. 
7 D.B. Meyer, Protestant Search, pp. 130-131, die hem een realist noemt. 
8 J.C. Cort, Christan Socialism, p. 246. 
9 J.R. Allen, A Comparative Study of the Concept of the Kingdom of God in the Writings of  Walter 
    Rauschenbusch and Reinhold Niebuhr, Southwestern Baptist Theological Seminary, 1958, p. 2. 
10 W. Rauschenbusch, Theology, pp. 46-47. 
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Soms lijkt het social gospel het Godsrijk met maatschappelijk-politieke bewegingen als 
democratie, socialisme en pacifisme te identificeren. Maar in elk geval Rauschenbusch bepleitte 
geen identifi-catie, want zijn hoop op Christus reikte verder dan een volmaakte sociale orde, al 
zag hij wel maatschappelijke gerechtigheid als behorende tot het evangelie van het Godsrijk. Hij 
wilde geen genoegen nemen met een half evangelie en hij trachtte voor de totaliteit daarvan 
ruimte te maken. Zijn eis tot uitbreiding van de democratie maakte de democraten onrustig en 
zijn kritische solida-riteit met de socialisten tastte het dogmatisme van de partijgangers aan. 
Rauschenbusch heeft zich duidelijk uitgesproken tegen een aantal marxistische dogma’s, maar 
tegelijk het socialisme herkend als een van God gegeven kracht ten goede, met name wanneer 
het zich bewust is van zijn zedelijke oorsprong en doel: het bewerken van gerechtigheid en 
broederschap. Daarmee heeft hij de kern aangewezen van het personalistisch democratisch 
socialisme dat, als alternatief voor een ondemo-cratische kapitalisme, een maatschappij wil 
vormen die de eerbied voor de menselijke persoon en zijn vrijheid plaatst binnen het streven naar 
sociale gerechtigheid.  
 Dorrien beschouwt dit ‘christelijk socialisme’ van Rauschenbusch als één van de bronnen 
van het hedendaagse democratisch socialisme en hij ziet Rauschenbusch als degene die deze 
variant theologisch heeft gefundeerd.1 Volgens Dorrien wil het democratisch socialisme door 
spreiding van macht en democratische controle ook over het economisch gebeuren het algemeen 
welzijn bevor-deren. Dan pas ontstaat er vrijheid want democratische vrijheid voor allen komt 
pas tot haar recht wanneer geen mens tot slaaf gemaakt wordt, noch van mensen, noch van 
instituties. Het eerste beaamt iedereen, maar het tweede, de slavernij van de instituties, valt 
buiten veler vizier terwijl het minstens zo onmenselijk is.2 
 Juist Rauschenbusch heeft zicht gegeven op de antigoddelijke want antihumane machten die 
zich verschansen in het Rijk van de Boze. Zijn boodschap van het Rijk Gods is gericht op de 
gehele mensenmaatschappij, om die door Gods kracht te humaniseren. “The idea (of the 
Kingdom of God) is necessarily as big as humanity, for it means the divine transformation of all 
human life”.3 Rauschenbusch heeft in het democratisch socialisme de tegenkracht gezien die 
nodig is om de maatschappij ook werkelijk te veranderen. De macht is nu nog in handen van de 
bezittende klasse en deze klasse zal haar macht niet vrijwillig afstaan, terwijl zij zich gesteund 
weet door een voor haar gunstige wet. Dus moet de wet veranderd en de macht gedeeld worden.4  
 
Stackhouse meende dat Rauschenbusch geen ‘political theory of society’ ontwikkeld heeft.5 
Voor hem lijkt ‘politiek’ te betekenen: alles in de handen van de staat willen leggen. 
“Rauschenbusch would have denied that politics, or for that matter a political economy that put 
production and distribution in the hands of the state, could be ‘the comprehensive and decisive 
sphere for Christian truth or praxis’ without bringing tyranny with it”.6 Met citaten toont Dorrien 
echter aan dat er voor Walter Rauschenbusch wel degelijk politieke zaken aan de orde zijn als 
het gaat om de realisering van ‘christelijk socialisme’.  

                                                 
1 G.J. Dorrien, Reconstructing the common good, Theology and the social order, New York, 1990;  
  cap. 2 (= pp. 16-47) ‘Rauschenbusch and the Legacy of the social gospel’, i.h.b. p. 47. 
2 G.J. Dorrien, a.w., pp. 34 en 46-47. 
3 W. Rauschenbusch, CSO, pp. 93-94. 
4 W. Rauschenbusch, CSC, p. 400. 
5 M.L. Stackhouse, a.w., ‘Rauschenbusch today’  in  The Christian Century d.d. jan. 25, 1989, p. 78. 
6 a.w., p. 78 
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III.1.7 De visie van Donovan E. Smucker 

De dissertatie van Donovan Smucker (*1915) was het eerste werk dat hij over Rauschenbusch 
schreef,1 en het zou niet zijn laatste zijn. Van meet af aan heeft hij de belangrijke rol 
beklemtoond die het anabaptisme heeft gespeeld in het denken van Rauschenbusch. In hetzelfde 
jaar verwoordde hij dat in een artikel in de bundel The Recovery of the Anabaptist Vision.2 
Daarin betoogde hij dat Walter Rauschenbusch, op grond van het door zijn vader August 
begonnen en door Walter zelf voortgezet historisch onderzoek naar de anabaptisten, tot de 
overtuiging gekomen was dat zij be-schouwd moesten worden als de ware voortzetters van het 
oorspronkelijke, revolutionaire christen-dom. Hij  waardeerde de anabaptisten omdat zij niet 
alleen de hervorming van de kerk maar ook de sociale en politieke hervorming van de 
maatschappij nastreefden. Daarin herkende hij het optreden en de kritiek van de 
oudtestamentische profeten, zich uitend in hun radicale inzet voor de door Jezus bedoelde 
broederschap en in hun bereidheid om voor waarheid en broederliefde te lijden.  
 Smucker laat zien hoezeer Rauschenbusch zich identificeert met de anabaptisten; als 
commen-taar geeft hij dat deze daarbij alle radicalen uit de reformatietijd ten onrechte daaronder 
rangschikt en dat hij de invloed van de Angelsaksische dissenters op zijn Amerikaanse 
denkbeelden miskent. Deze relativering van de door Smucker zelf opgemerkte grote invloed der 
anabaptisten heeft zich in zijn verdere werk voortgezet, hetgeen blijkt uit zijn volgende 
publicaties. Zo schreef hij in 1981 een artikel in Mennonite Life over Walter Rauschenbusch.3  
Hij stelt daarin dat diens piëtistische herkomst hem sterk heeft beïnvloed en dat hij zich niet 
alleen identificeerde met het anabaptisme maar ook met het vigerende social gospel, dat hij zag 
als een zinvol antwoord op de sociale problematiek van zijn dagen. Smucker heeft, onder 
dezelfde titel als zijn dissertatie van 1957, in 1994 zijn levenswerk voltooid met de vaststelling 
dat Rauschenbusch een viertal invloeden heeft ondergaan, die hij in een originele synthese tot 
een nieuwe visie op het Rijk Gods verwerkte.4 Hij noemt dan piëtisme, sectarisme (= 
anabaptisme), liberalisme en ‘transformationisme’, d.w.z. maatschappijhervorming in de trant 
van het social gospel. Hij constateert dat de beide eerste invloeden door de meeste andere critici 
niet of onvoldoende zijn opgemerkt. Zelf is Smucker overigens ook van mening dat de invloed 
van het piëtisme op de visie van Rauschenbusch op het Rijk Gods gering is en meer een sfeer 
aanduidt dan dat het een voor zijn sociale activiteiten bruikbare theologie oplevert. Maar het 
belang van het anabaptisme acht hij groot, zij het in samenhang met de rol van alle 
dissentergroepen. Verder stelt hij vast dat Rauschenbusch’ inzet voor maatschappijhervormingen 
niet alleen ontleend is aan het social gospel, maar mede is gevoed door Amerikaanse, Engelse en 
Zwitserse sociaal hervormers zoals Henry George en Edward Bellamy, Frederick Maurice en 
Charles Kingsley, Hermann Kutter en Leonhard Ragaz. Maar naar Smuckers finale inzicht is de 
liberale inbreng toch het meest doorslaggevend geweest: “Pietism and sectarianism provided the 
form, while liberalism poured the content, under the motivation of transformationism”.5 
Smucker beschouwt Rauschenbusch’ visie dus bovenal als een originele vorm van liberaal 
denken. Hij baseert zich daarbij op diens evolutionistische hoop op de groei van het Godsrijk in 
                                                 
1 D.E. Smucker, The Origins of Walter Rauschenbusch’ Social Ethics, University of Chicago, 1957. 
2 D.E. Smucker, ‘Walter Rauschenbusch and Anabaptist Historiography’, in G.F. Hershberger, Recovery,  
   pp. 291-304. 
3 D.E. Smucker, ‘Walter Rauschenbusch: Anabaptist, Pietist and Social Prophet’, in  Mennonite Life, nr 
36, 
   june 1981. 
4 D.E. Smucker, The Origins of Walter Rauschenbusch’ Social Ethics, Montreal, 1994, Summary. 
5 D.E. Smucker,  Origins, (1994),  p. 136. 



167 
 

 

 

de maat-schappelijke verhoudingen, diens vertrouwen op opvoeding en onderwijs en diens 
beroep op de historische Jezus, die hij tegenover de ‘gehelleniseerde Christus’ van het kerkelijk 
dogma plaatst. 
De door Smucker aangedragen feiten en citaten zijn onweersprekelijk en laten een door hem als 
‘possible, probable and permissible’1 gegeven interpretatie zeker toe. 
 Toch kiezen wij voor een andere waardering van de invloeden die op Rauschenbusch 
hebben ingewerkt en daarmee voor een andere interpretatie van hun verhouding. Dat betreft 
allereerst de waardering van het piëtisme van Rauschenbusch. Smucker wijst op de 
subjectivistische en individualistische trekken van het piëtisme die de jeugdige Walter zullen 
hebben beïnvloed, gezien de piëtistische herkomst van de familie Rauschenbusch. Als sociaal 
bewogen pastor en later als voorman van de social gospelbeweging zou hij zich echter van het 
piëtisme hebben gedistantieerd vanwege de daarin dominante individualistische trekken.  
 Inderdaad heeft Walter Rauschenbusch zich tegen het individualisme van het piëtisme 
verzet maar, zo willen wij staande houden, hij heeft de persoonlijke vroomheid daarvan nooit 
losgelaten maar die herkend als de drijvende kracht achter het evangelicalisme. Juist de 
piëtistische achter-grond van de leden der Rauschenbusch-familie maakte het hun mogelijk de 
religieuze diepgang van het evangelicalisme te peilen en zich van harte aan te sluiten bij die 
beweging. Het eigene van Walter is dan de herkenning en positieve waardering van de sociale 
activiteiten, die historisch gezien tot het wezen van het evangelicalisme behoren. Hierbij sluit aan 
de religieuze gedrevenheid van Rauschenbusch tot het hervormen van de maatschappij naar het 
model van het Godsrijk zoals dat in Amerika werd verstaan. Wel hebben daarbij Engelse en 
Zwitserse invloeden een rol gespeeld, maar Rauschenbusch heeft op basis van het algemene 
geloof in de doorbraak van het Godsrijk in Amerika het ‘experiment in constructief 
protestantisme’ (H.R. Niebuhr) kunnen ondernemen. 
 Zeer wel wetende dat andere critici grote nadruk hebben gelegd op de evangelicale achter-
grond van Rauschenbusch’ social gospel, houdt Smucker het toch op ‘piëtisme’ als de juiste ken-
schetsing van diens instelling, daar hij het begrip ‘evangelicaal’ te onduidelijk en te 
polyinterpretabel acht.2 Naar onze mening verduistert Smucker zo echter de grote rol die het 
evangelicalisme in de Amerikaanse kerkgeschiedenis heeft gespeeld. Veel meer dan het 
individualistische piëtisme is het evangelicalisme historisch verbonden met de sociaal bewogen 
revivalbewegingen en zal het uit-lopen op het social Christianity dat vervolgens – deels – wordt 
voortgezet door het social gospel.  
 Hoewel Smucker weet van het geloof in de relatieve realiseerbaarheid van het Koninkrijk 
Gods in Amerika, definieert hij ‘transformationism’ in een aan H. Richard Niebuhr 
toegeschreven betekenis: een positieve houding ten opzichte van de cultuur, waarbij wordt 
uitgegaan van de eenheid van schepping en verzoening.3 Met deze definitie – die men eerder bij 
Reinhold Niebuhr in zijn verzet tegen de ‘Christ of culture’-idee ofwel het 
‘Kulturprotestantismus’ zou verwachten – wordt echter geen recht gedaan aan de visie van 
Rauschenbusch. Zijn christelijk socialisme heeft stellig een hoopvolle verwachting van de 
mogelijkheden om de maatschappij te hervormen naar christelijke normen, maar zeker 
Rauschenbusch heeft weet van menselijke zonde en schuld, van strijd met de bovenpersoonlijke 
machten van het kwaad. Maar hij weet bovenal van de eindoverwinning van Gods gerechtigheid. 
 Smucker kenschetst het liberalisme als een 18e-eeuwse rationalistische beweging die zich 
ging verzetten tegen het autoritaire karakter van kerk en cultuur en in de theologie de 

                                                 
1 D.E. Smucker, Origins, 1994, p. 138. 
2 a.w., p. 21. 
3 a.w., p. 9. 
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bovennatuurlijke en sacramentele elementen van het geloof wilde reduceren.1 Zijn stelling dat 
Rauschenbusch, hoewel geen rationalist, tenslotte toch een liberaal theoloog moet worden 
geacht, onderbouwt hij met diverse citaten waaruit inderdaad blijkt dat deze zich ruimschoots 
bediend heeft van gedachten en termen uit de liberale traditie. 
De vraag is echter in hoeverre de liberale formuleringen bepalend zijn voor hetgeen 
Rauschenbusch werkelijk voor ogen gestaan heeft en dus voor de stelling dat hij een liberaal 
theoloog zou zijn. Om dat aan te tonen wijst Smucker op een zekere congenialiteit tussen 
Rauschenbusch en bepaalde Europese liberale denkers. Zo wijdt hij een paragraaf aan de 
betekenis van Ernst Troeltsch en Adolf von Harnack voor het werk van Rauschenbusch.2   
 Te constateren valt dat Rauschenbusch pas aan het eind van zijn loopbaan heeft kunnen 
kennismaken met het werk van Troeltsch,3 dat hij karakteriseert als monumentaal en als de eerste 
geslaagde poging om historisch-kritische methoden toe te passen op de sociale overtuigingen en 
verwachtingen van de kerken.4 Verder zijn er nauwelijks verwijzingen naar Troeltsch’ werk of 
ideeën, maar het zou kunnen zijn dat diens aandacht voor de rol van de sekten en diens beklem-
toning van de interactie tussen theologie, ethiek en sociologie Rauschenbusch hebben aange-
sproken.5  
 Een veel duidelijker rol in de ontwikkeling van zijn denkbeelden heeft Harnack gespeeld, 
met name wat betreft diens visie op de hellenisering van het christelijk geloof die blijkt uit de 
formulerin-gen van het dogma. Inderdaad deelde Rauschenbusch op dat punt de visie van 
Harnack6 en daar-naast stemde hij in met diens uitspraak dat het Godsrijk van zedelijke aard is. 
Maar tegelijk moet worden vastgesteld dat hij diens individualistische, ont-eschatologiserende en 
contrarevolutionaire interpretatie van dat Godsrijk bestreed, zodat beide theologen minder 
eensgezind waren dan Smucker wil doen geloven. De belangrijkste bijdrage aan het denken van 
Rauschenbusch leverde Harnack door hem te wijzen op Albrecht Ritschl, die – anders dan 
Harnack – een plaats  ingeruimd had voor een sociaal-politieke betekenis van het Godsrijk, door 
te spreken van de ‘ellips met de twee brandpunten’. Maar ook aan Ritschl is Rauschenbusch 
tenslotte voorbijgegaan.7  
 
De vrijmoedigheid waarmee Rauschenbusch gebruik maakte van termen en gedachten uit de 
liberale hoek, komt naar onze mening voort uit een geheel andere bron dan het cultuuroptimisme 
en het rationalisme dat – ook door Smucker –  zo kenmerkend geacht wordt voor de liberale 
visie.  
        Naar ons inzicht is de kennismaking met het anabaptisme van doorslaggevende betekenis 
geweest voor Rauschenbusch’ denken en handelen. en bepaalt zijn van daaruit ontwikkelde visie 
op het Godsrijk de plaats van de andere invloeden die hij heeft ondergaan. Het chiliastisch 
anabaptisme, met zijn op de aardse verwerkelijking van het eschatologische Godsrijk gerichte 
verwachting en streven, relativeert de institutionele gestalte van de kerk, wijst op de verenging 
van het geloof tot dogma, bestrijdt individualisme en heilsegoïsme, doet een beroep op 
emotionaliteit en roept op tot broederschap. Het besef van een zich over kerk en wereld 

                                                 
1 a.w., p. 9. 
2 D.E. Smucker, Origins, p. 98-103. 
3 E. Troeltsch, Soziallehren, Tübingen, 1912; Engelse vertaling The Social Teachings of the Christian 
  Churches, London, 1931, repr. 1949. 
4 W. Rauschenbusch, Theology, p. 28. 
5 D.E.  Smucker, Origins, p. 101. 
6 W. Rauschenbusch, Theology, p. 25. 
7 Zie I.4.2,  p. 55. 
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voltrekkend oordeel roept niet alleen op tot schuldbesef en verootmoediging, maar vooral tot 
daadwerkelijke bekering.  
 Van cultuuroptimisme is derhalve geen sprake, wel van een hooggespannen verwachting 
van naderend heil temidden van het onheil; evenmin van zelfvoldaanheid, maar wel van het 
besef te zijn geroepen om gehoorzaam te zijn aan de levende Jezus. Dit anabaptistisch 
‘sektarisme’ zoals Smucker het noemt, bevat de motieven die Rauschenbusch hebben bezield, dit 
bepaalt de richting van zijn denken over kerk en maatschappij en zet zijn piëtisme, zijn activisme 
en zijn theologie op hun plaats. 
 
Smucker heeft een voortreffelijk werk gedaan door in Amerika de aandacht te vestigen op de 
anabaptistische achtergrond van het denken en handelen van Rauschenbusch. Met hem delen wij 
de visie dat Rauschenbusch een originele synthese heeft weten te bewerken tussen piëtistische, 
sektarische, transformationistische en liberale elementen, al gaat onze voorkeur uit naar een 
andere terminologie en spreken wij van een synthese tussen evangelicale, anabaptistische, 
maatschappij-hervormende en liberale elementen. Smucker heeft tenslotte, net als Visser ‘t Hooft 
eerder, het liberaal-theologisch taalgebruik voor doorslaggevend gehouden, maar daarmee heel 
andere associaties opgeroepen dan de gedachten en emoties die Rauschenbusch hebben bezield. 
 
Verba valent usu. Wie in het begin van de 19e eeuw in Amerika met de fundamentalisten de 
orthodoxe waarheid meende te moeten verdedigen, gebruikte het woord ‘liberaal’ om zijn afkeer 
uit te drukken van alles wat anders was dan wat vroeger werd geleerd. Kenneth Cauthen die zelf 
afkomstig was uit zo’n orthodox milieu, ontdekte Rauschenbusch echter als de kampioen van 
een evangelisch liberalisme dat de weg wist te openen naar de moderne mens die niet langer 
binnen de traditionele kaders kon geloven en daarom dreigde af te haken. Zo gezien is ‘liberaal’ 
een bevrijdend begrip dat mensen op het goede spoor houdt. Reinhold Niebuhr daarentegen ging 
steeds beter de idealistische en optimistische illusies van het liberalisme doorzien en bestrijden, 
illusies die hij eerder omarmd had. Sindsdien verweet hij de liberalen gebrek aan besef van 
zonde en kwaad en viel hij om die reden de orthodoxe zondeleer bij. Kan men Niebuhr daarom 
neo-orthodox noemen zoals Berkhof deed, of is voor zijn visie de term neo-protestantisme meer 
op zijn plaats? 
  
Waldo Beach heeft, met instemming van J.C. Bennett betoogd dat het neo-protestantisme (zoals 
hij de visie van de Niebuhrs noemt) zelf sterk verbonden is met het liberale denken.1 Op het punt 
van de erfzondeleer is het neo-protestantisme orthodox, maar door het social gospel tot dieper 
inzicht gebracht wil het het sociale kwaad niet over het hoofd zien. Daarbij wil men realist zijn 
door rekening te houden met de harde werkelijkheid, een instelling die altijd door de ‘modernen’ 
is bepleit. Het verschil met het vroege social gospel, dat zich profetisch tegen het kwaad keerde, 
is dat het realisme van Niebuhr – die zichzelf een getemde cynicus heeft genoemd! – niet verder 
meent te kunnen komen dan een evenwicht van macht en tegenmacht. 
 
Het is de vraag of Smucker zich bij zijn poging om alle elementen te bezien onder de invalshoek 
van de liberale theologie voldoende de verschillende ladingen van het woord liberaal heeft 
gerealiseerd. Een dergelijk woordgebruik zal in Europa, waar Karl Barth de (Europese) liberale 
theologie ontmaskerd heeft als burgerlijk en spanningsloos, naar onze op ervaring gestoelde 
mening de poging om de spannende synthese van Rauschenbusch aan het licht te brengen ernstig 

                                                 
1 W. Beach and J.C. Bennett, ‘Christian Ethics’, in Protestant Thought in the Twentieth Century, 
   ed. A.S. Nash, New York, 1951, i.h.b. p. 137 e.v. 
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frustreren. Barth, die in Amerika werd gezien als een neo-orthodoxe vijand van het social gospel, 
heeft echter in feite veel meer affiniteit met de sociaal-politieke theologie van Rauschenbusch 
dan beiden – en hun navolgers – van elkaar hebben geweten. Het  is dan ook geen liberale 
theologie die Rauschenbusch propageert, maar veeleer een poging tot het doen herleven van het 
ideaal van de revolutionaire anabaptisten: de werkelijkheid van het Koninkrijk Gods op aarde 
zichtbaar maken in de strijd tegen de machten. 
 
 

III.1.8 Martin Luther King Jr. en Rauschenbusch 

Het pogen de betekenis van een bepaalde visie vast te stellen is één ding, deze visie opnieuw tot 
leven te brengen een ander. Toch blijkt juist daarin de blijvende waarde van die visie.  John 
Bennett, een van de ‘realistische’ critici van weleer van het social gospel,1 in het besef dat zijn 
kritiek – en vooral die van de Niebuhrs – het social gospel tot een gedateerd verschijnsel dreigde 
te maken, stelde in een latere publicatie dat vele elementen van het social gospel in deze tijd 
nieuwe expressie-mogelijkheden ontvangen en dat in een maatschappelijk en theologisch sterk 
veranderde context.2 Hij noemt dan de naam van Martin Luther King Jr., die naar zijn 
waarneming sterk beïnvloed was door personen die zelf producten waren van het social gospel.3 
 

Martin Luther King Jr. studeerde van 1948 tot 1951 aan het liberale Crozer Seminary, waar hij de 
lessen volgde van George W. Davis (die zelf bij Rauschenbusch gestudeerd had aan Rochester 
Theolo-gical Seminary) en van Kenneth L. Smith. Door hen maakte King nader kennis met het werk 
van Rauschenbusch, Niebuhr, Tillich en Gandhi. Hij vervolgde zijn studie aan de School of 
Theology of Boston University waar hij de doctorsgraad behaalde in theologie en filosofie. Alles 
overwegende koos hij als maatschappijvisie tegen het collectivistisch marxisme en voor het 
personalistisch socialisme.  

  
Na het lezen van Christianity and the Social Crisis schreef King: “it left an indelible imprint on 
my thinking by giving me a theological basis for the social concern which had already grown up 
in me”.4 Rauschenbusch beschouwde hij als meer dan een historisch interessante figuur, veeleer 
als een van zijn belangrijkste leermeesters, ondanks zijn kritiek op enkele van diens uitspraken.5 
Met Rauschenbusch’ verzet tegen het religieuze individualisme stemt hij volkomen in. De 
godsdienst heeft immers betrekking op de hele mens, ziel én lichaam, én op diens sociale 
relaties. “A religion that ends with the individual, ends”, zo stelt King.6 
 Bestudering van het werk van Niebuhr heeft King ongetwijfeld kritisch gemaakt ten aanzien 
van het liberale optimisme en het  evolutionisme van de toenmalige social gospelbeweging. 
Maar veel sterker heeft hem aangesproken hetgeen Rauschenbusch en Niebuhr gemeen hadden. 
Beiden beriepen zich op de oudtestamentische profeten die vanuit de gehoorzaamheidsrelatie 

                                                 
1 J.C. Bennett, Christian Realism, 1941 (reprint 1947). 
2 J.C. Bennett, ‘The Social Gospel Today’ in R.C. White & C. H. Hopkins, The Social Gospel, pp. 285-
295,  
   i.h.b. p. 288. 
3 a.w., pp. 292-293. 
4 M.L. King Jr., ‘Pilgrimage to Nonviolence’, in Stride Toward Freedom, The Montgomery Story, New  
  York , 1958, p. 91. 
5 a.w., p. 91. 
6 a.w., p. 91. 
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met God maatschappelijke gerechtigheid eisten en protesteerden tegen onderdrukkende machten. 
Bezield door dezelfde profetische geest concludeerde King dat er ook in deze tijd  gestreden mag 
en moet worden voor gerechtigheid. Daarbij moeten de middelen geweldloos zijn. Maar aan 
ongerechtig-heid moet een einde gemaakt worden, want, zoals King zei: “injustice anywhere is a 
threat to justice everywhere”.1 Voor zijn strijdmethode van geweldloze weerbaarheid heeft King 
– zoals men weet – veel te danken aan Gandhi, maar zijn bijbelse motivatie, zijn beroep op 
Jezus’ eigen woorden in de Bergrede deelde hij toch allereerst met Rauschenbusch.2 Dexter 
Brunson is zelfs van mening dat King geheel en al afhankelijk was van Rauschenbusch’ 
theologie.3 
John Ansbro heeft, veel genuanceerder dan Brunson, tussen King en Rauschenbusch een zekere 
congenialiteit aangetoond, die hij  herkent in de keuze van de themata die King aanhangig 
maakte:4  
- de eenheid tussen het sociaal-kritische getuigenis der oudtestamentische profeten en de 
prediking 
   van Jezus,  
- de centrale betekenis van de gerechtigheid,  
- de prioriteit van de gemeenschap boven het individuele belang en 
 - het revolutionaire karakter van Jezus’ boodschap van het Godsrijk dat ziel en lichaam, geest en 
       stof wil omvatten. 
Ansbro merkt wél op dat King zich kritisch heeft opgesteld tegenover bepaalde tendensen in de 
social gospelbeweging en gewaarschuwd heeft om nu niet, in reactie op de gangbare ver-
geestelijking, in materialisme en humanisme te vervallen. In dat geval zou godsdienst verworden 
tot ‘an ethical system (that) sells its birthright for a mess of naturalistic pottage’.5  
 Net als Rauschenbusch was King diep verankerd in de baptistenkerk, met name in de 
doperse stroming die naast haar vredestaak het sociale karakter van het geloof accentueerde, 
aldus White en Hopkins, die daarbij Andrew Young citeren: “King was first and always a Baptist 
preacher”.6 Deze bedoelde tegelijk: King was predikant van de zwarte baptistenkerk in het 
zuiden van de V.S. 
 Nog veel nadrukkelijker dan Young heeft Gayraud Wilmore – die slechts Reinhold Niebuhr 
en dat nog en passant als Kings leermeester noemt – diens identiteit  als ‘black preacher’ aan de 
orde gesteld.7 Daarbij sluit aan de kritiek van James Cone op de visie van Ansbro als zou het 
optreden van King te verklaren zijn vanuit zijn geestverwantschap met blanke theologen. Terecht 
wijst hij op Kings verworteling in de tradities, verwachtingen en emoties van de zwarte kerk en 
haar spirituals.8  
In zijn optreden vertolkte King de spiritualiteit en de hoop van een onderdrukt volk dat 
schreeuwt om verlossing, om erkenning van eigenheid en gelijkwaardigheid, maar hij deed meer 
dan dat. King zette de liturgie voort in politieke actie, waardoor de vonk van de hoop oversprong 
                                                 
1 M.L. King Jr., ‘The Negro is your Brother’, in Atlantic, Aug. 1963. 
2 R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, p. 273. 
3 D.T. Brunson, Quest, p. 7. 
4 J.J. Ansbro, Martin Luther King Jr, The making of a mind, New York,1982, waarbij hij verwijst naar  
  Kings eigen betuiging van afhankelijkheid van Rauschenbusch, genoemd in zijn Stride, pp. 91-92. 
5 M.L. King, Stride, p. 36, geciteerd bij J.J. Ansbro, a.w., p. 170. 
6 R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, p. 273. 
7 G.S. Wilmore, Black Religion and Black Radicalism. An Interpretation of the Religious History of Afro- 
    American People, Maryknoll, 1983, 2nd ed., pp. 174-183. 
8 J.T. Witvliet, De weg van de zwarte Messias, de hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een  
  theologie van bevrijding, Baarn, 1984, pp. 160-172. 
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en mensen opstonden en in opstand kwamen. King wist het hart van zijn mensen te raken door 
hen te doen beseffen dat de lang verwachte dag der verlossing nu op aanbreken stond, dat de 
eschatologische hoop niet alleen in de toekomst lag, maar vandaag aan het licht kwam. 
 Tegelijk confronteerde hij zijn blanke, christelijke landgenoten met hun eigen ‘American 
Dream’, vol van hoopvolle beloften van gelijkheid, gerechtigheid en broederschap, die echter 
blijkbaar niet golden voor hun zwarte naasten. Maar in plaats van hun medelijden op te wekken 
liet King zijn blanke medechristenen een ongehoorde omkering beleven: de vernederde zwarten 
bleken de ware dragers van het geloof in een beloofde, nieuwe samenleving, omdat en waardoor 
zij afzagen van geweld. Kings pacifisme heeft dan ook niets van passiviteit maar alles van een 
superieure strijdmethode, gehanteerd vanuit een diep-religieuze overtuiging en morele 
superioriteit. 
 Brunsons bewering dat King ‘geheel en al’ afhankelijk zou zijn van Rauschenbusch’ 
theologie, miskent volstrekt diens ‘zwarte’ achtergrond. Toch moet die niet in mindering 
gebracht worden op de intellectuele vorming die King heeft meegekregen en de keuzes die hij als 
academisch geschoold theoloog heeft gemaakt. 
 
 
Het liberale Crozer Seminary en later de universiteit van Boston hebben King in contact gebracht 
met denkbeelden die in de veelal piëtistisch georiënteerde zwarte kerken weinig gehoord werden. 
Daar heeft hij zich de visie van het social gospel eigen gemaakt, zonder evenwel zijn 
evangelicale achtergrond te verloochenen. Zijn waarschuwingen tegen een louter humanistisch-
ethische opvat-ting van de godsdienst zijn bekend, zijn kritiek op Rauschenbusch is gericht op 
diens aanvankelijk optimisme ten aanzien van de zedelijke vooruitgang van de mensheid. 
 Opgemerkt is dat King vrijwel nergens spreekt van het Koninkrijk Gods als wenkend 
perspec-tief, maar van ‘the Beloved Community’. Het is aannemelijk dat King daarbij primair 
gedacht heeft aan de kerkelijke gemeenschap, zeker wanneer Witvliet gelijk heeft met zijn 
weergave van the Beloved Community met ‘agapè-gemeenschap’.1 Dat betekent echter niet dat 
King uit was op verkerkelijking van de samenleving; zijn ideaal had een universele strekking, 
waarbij ‘community’, verstaan als communio/koinoonia, de kwaliteit bepaalt. Vanuit dit 
gemeenschapsdenken en op zoek naar een ideale maatschappij ging King de strijd voor raciale 
gelijkheid aan. Daarbij richtte hij zich op verzoening, integratie en broederschap. Smith en Zepp 
leggen in hun Search for the Beloved Community het begrip Beloved Community dan ook uit als 
een sociaal-politiek begrip, direct corresponderend met ‘the American Dream’ en ‘the millennial 
hope’ op het Godsrijk. 2  
 In elk geval kan de begrijpelijke en terechte ‘Heimholung’ van King in de zwarte 
gemeenschap niet betekenen dat hij zich beperkt zou hebben tot het strijden voor die zwarte 
gemeenschap alleen. Zijn acties tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek en voor de verbetering 
van de sociale positie van de vuilnismannen – die tot zijn dood hebben geleid – maken duidelijk 
dat zijn actieradius groter was. Net als Rauschenbusch streed King voor de bevrijding van 
maatschappelijk onderdrukten, waarbij King eerst en vooral gericht was op de sociaal-
psychologische problemen van zijn zwarte volksgenoten, veroorzaakt door de discriminatie van 
de zijde der blanken; Rauschenbusch zette zich in zijn tijd in voor de slachtoffers van 
wanverhoudingen, die het kapitalisme veroorzaakt had.  

                                                 
1 J.T. Witvliet in Oecumene als leerproces, p. 45. 
2 K.L. Smith & I.G. Zepp Jr., Search for the Beloved Community, The Thinking of Martin Luther King  
Jr.,  
  Lanham, New York, London, 1986, pp. 125-138. 
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Vastgesteld moet worden dat Rauschenbusch bij zijn beoordeling van sociale 
(wan)verhoudingen weinig oog heeft gehad voor de specifieke onderdrukking van de zwarte 
bevolking.1 Wel verfoeide hij het lynchen, maar hij meende dat de kwestie in 1863 in principe 
was opgelost. Als noorderling zag hij de resterende situatie als een probleem van de zuidelijken 
en hij miskende de op hard-nekkige vooroordelen ten aanzien van het zwarte volksdeel 
gebaseerde wortels ervan. Een tijdlang geloofde hij met velen van zijn tijdgenoten in de 
superioriteit van het ‘Angelsaksische ras’ als drager der beschaving. Daar het gezonde verstand 
vooral leek toebedeeld aan de Angelsaksische blanken kwam aan hen dus de leidende positie toe, 
zo geloofden velen. Rauschenbusch weersprak het niet. 
 Het is duidelijk dat King dit rassistische vooroordeel en egoïstische groepsoptimisme, 
samen-hangend met de machtspositie der blanken, doorzag en verwierp. Maar theologisch 
gesproken staat hij in de traditie van Rauschenbusch wiens visie hij op een originele en 
superieure wijze heeft verwerkt. Een betere leerling kan men zich niet wensen. 

III.2  Evaluatie van de Amerikaanse beoordeling van het social gospel en van de positie       
           van Rauschenbusch daarin 

De Amerikaanse beoordeling van het social gospel en van Rauschenbusch loopt van uiterst 
negatief tot gematigd positief. Langs diezelfde lijn volgen wij de kritiek en voorzien die van 
commentaar.  

III.2.1 Evaluatie van de negatieve beoordelingen van het social gospel 

Fel tegen het social gospel waren de fundamentalisten.2 Zij zagen het als een liberale beweging, 
gekenmerkt door: 
a. een ‘moderne’ lezing van de bijbel 
b. moralisme en primaat van de ethiek 
c. rationalisme 
d. evolutionistisch vooruitgangsgeloof 
e. optimisme ten aanzien van de mogelijkheid, de zonde te overwinnen 
f. geloof in God als immanente kracht. 
 
ad a. De ‘moderne’ lezing van de bijbel. 
Stellig zijn er wat betreft het bijbelgebruik relaties tussen het social gospel en de liberale 
theologie. De liberale theologie wilde slechts datgene als normatief aanvaarden wat redelijk werd 
geacht en als bruikbaar voor de zedelijke vooruitgang van de mensheid. Deze – vermeende – 
ondogmatische visie op de bijbel beschouwde deze als een verzameling oudoosterse religieuze 
documenten waarin de menselijke geest zijn eigen ontwikkeling kon waarnemen. Dit religieuze 

                                                 
1 James H. Cone stelt in zijn ‘A Black Theology of Liberation’, in Black Theology, A Documentary 
History 
  1966-1979’, p. 174, vast “No white theologian has ever taken oppression of black people as a point of 
  departure in analyzing God’s activity in contemporary America.”. In zijn bijdrage aan deze bundel over 
  zwarte theologie moet John C. Bennett  (pp. 174-175) toegeven dat dit verwijt niet alleen Rauschenbusch  
  treft, maar ook hemzelf. In zijn Social Salvation heeft hij wel aandacht besteed aan sociaal-economische 
  en oorlogsproblemen, maar de onderdrukking der zwarten niet eens genoemd. 
2 Zie III.1.2. 



174 
 

 

 

vooruitgangsgeloof treft men inderdaad aan in publicaties van social gospelers, die daarmee een 
discutabel selectiecriterium hanteerden dat veel van de christelijk-dogmatische tradities 
overboord zette. Anderzijds bracht de historisch-kritische methode ook niet eerder ontdekte of 
benutte bijbelse motieven aan het licht. Zo vond het social gospel het reeds in het social 
Christianity levende besef van de sociaal-maatschappelijke betekenis van het Godsrijk in het 
bijbelse profetisme bevestigd. 
 
ad b. Wat betreft het liberaal geachte moralisme van het social gospel: in zijn streven naar 
heiliging van mens en maatschappij kon het zich zowel beroepen op het (pessimistischer) 
puritanisme als op het (optimistischer) revivalisme. Waar de fundamentalisten vooral bezwaar 
tegen maakten, was het verlaten van de calvinistische leer van de onbekwaamheid van de mens 
tot het goede. Maar revivalpredikers als Wesley en Edwards hadden dat met hun boodschap van 
bekering en levens-heiliging reeds gedaan en waren methodist geworden. Het ‘moralisme’, 
zowel in zijn individuele als in zijn sociale vorm, past bij de religieus-culturele situatie van de 
Amerikaanse voorgeschiedenis. Derhalve is de keuze voor het primaat van de ethiek niet 
specifiek voor het social gospel. 
 
ad c. Dat niet-specifieke geldt ook van het rationalistische ‘common sense realism’, dat Engelse 
filosofen als basis voor hun idee van zedelijkheid uit de Verlichting hadden afgeleid. Immers, het 
waren niet alleen de aanhangers van het social gospel die vertrouwden op de menselijke 
redelijkheid en zedelijkheid; zij deelden daarmee in algemene Amerikaanse tradities die ook de 
orthodoxen lange tijd hadden hoog gehouden.1 
 
 
ad d. Het geloof in de vooruitgang 
Dit geloof is weliswaar sterk aanwezig in de social gospelbeweging, maar het kan daarvoor niet 
specifiek worden genoemd. Het behoort tot de Amerikaanse cultuur van verovering, waarin de 
pioniers zichzelf hebben gezien als brengers van de moderne beschaving in de wildernis. Hun 
zicht-bare vorderingen maakten het hun gemakkelijk te geloven, betrokken te zijn in een groots 
gebeuren van positieve ontwikkelingen dat zal uitlopen op Utopia. 
 De orthodoxen onderkenden de seculiere religiositeit van deze visie en wezen op centrale 
noties van het christelijk geloof als zonde en schuld, die in dat vooruitgangsgeloof ontbraken. 
Maar ze zagen niet in dat niet alleen het social gospel, maar ook zijzelf lange tijd van mening 
waren geweest, dat er in Amerika een nieuwe wereld werd gerealiseerd, ‘a nation under God’. 
Toen dat tegenviel, versmalde de orthodoxie zich tot fundamentalisme en beperkte men zich tot 
het redden van individuele zielen. Het social gospel echter wilde de maatschappij redden. 
 
ad e. Het optimisme 
Tegenover het toenemend pessimisme van de conservatieve confessionelen waren de social 
gospel- aanhangers aanvankelijk optimistisch gestemd geweest ten aanzien van de 
mogelijkheden van redding, kerstening of minstens democratisering van de maatschappij. Toen 
dat tegenviel, verhoogden zíj hun inspanning, mobiliseerden ze de kerkleden, steunden de 
vakbonden, bonden de strijd aan met de corrupte instituties en riepen de sociologie te hulp. 
 Een revivalist als Moody slaagde er volgens zijn bewonderaars in, om ‘de bevolking van de 
hel met een miljoen zielen te reduceren’, maar daar staat tegenover dat niemand van hen zelfs 
maar een aanwijzing van hem heeft ontvangen om als christen in een moderne Amerikaanse stad 

                                                 
1 Aldus G.M. Marsden, Fundamentalism, p. 55. 
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te leven.1 Het was de (evangelisch-)liberale theologie die poogde de bijbelse boodschap 
toepasbaar te maken in de maatschappelijke situatie van moderne mensen.2 
 
ad f.  Het verwijt van de orthodoxie dat de social gospelers de transcendentie Gods verwierpen 
en slechts geloofden in een immanente goddelijke kracht, komt voort uit een theologie die 
uitgaat van een scheiding tussen transcendentie en immanentie. De social gospelers beriepen zich 
daartegen-over op de religieuze ervaring, waardoor zij de kloof zagen overbrugd. Zij achtten hun 
geloof in overeenstemming met dat der revivalists, die de bezieling met de heilige Geest 
beleefden als te worden aangeraakt door de transcendente God. 
 
Behalve van de traditionele orthodoxen kwam er ook kritiek van theologen die zich ‘realisten’ 
noemden: mensen als John C. Bennett en vooral Reinhold Niebuhr. Omdat Niebuhr zich bij zijn 
realisme beriep op de orthodoxe zondeleer, noemden anderen hem (neo-)orthodox. Maar hij 
wilde, anders dan de traditionele orthodoxen, de maatschappijkritiek van het social gospel 
verdiepen in plaats van verwerpen. Hij had in zijn strijd met de uitwassen van het kapitalisme 
namelijk ervaren dat het kwaad een veel sterkere macht is dan men in de social gospelbeweging 
besefte. Hij heeft die beweging dan ook terecht verweten te optimistisch te zijn geweest, zowel 
ten aanzien van de menselijke natuur als ten aanzien van de macht der liefde en zich, onkritisch, 
bij evolutionistische vooruitgangsgedachten te hebben aangesloten. 

III.2.2 Evaluatie van  de positieve beoordelingen van het social gospel 

Als voorbeelden van positieve waardering van het social gospel lieten wij twee critici aan het 
woord die, om tegengestelde redenen, hun waardering ervoor uitspraken: K. Cauthen en T.L. 
Smith. 
 Cauthen waardeerde het social gospel positief omdat het voortging op de weg die de liberale 
theologie steeds heeft gewezen: openheid voor de cultuur, die in deze tijd bepaald wordt door de 
principes: continuïteit, autonomie en dynamiek.3 In overeenstemming daarmee meende hij dat 
het christelijk geloof slechts dán een zinvolle bijdrage levert wanneer het redelijk weet aan te 
geven hoe God in deze wereld zichtbaar wordt en uit welke normen de autonome, zedelijke 
mens, betrokken in een sociale evolutie, leven kan.  Omdat het social gospel binnen deze ruimte 
het sociale karakter van het geloof geaccentueerd heeft en daarmee de liberale visie, die immers 
veelal afgestemd is op het individu en zijn ontplooiing, heeft verbreed, waardeerde Cauthen het 
positief.  
 
De met ‘Entdeckerfreude’ verkondigde visie van Cauthen op de verwantschap van het social 
gospel met de liberale theologie zet het echter klem in een verouderd concept. De liberale 
theologie tracht dan wel de moderne mens in zijn situatie aan te spreken, maar zij geeft zich bij 
voorbaat gewonnen aan diens rationalisme en daagt hem te weinig uit. Een theologie die voor 
God slechts een plaats overlaat als immanente kracht tot het goede en die appelleert aan de mens 

                                                 
1 Aldus Robert D. Cross in zijn ‘Introduction to the Torchbook Edition’ van Rauschenbusch’ Chrstianity 
and  
  the Social Crisis, pg ix, Columbia University, 1964. In de herdruk van 1991, Louisville, Kentucky, is 
deze  
  ‘Introduction’  vervangen door een ‘Foreword’ van de hand van Douglas F. Ottati. 
2 Aldus K. Cauthen, Impact; zie III.1.5. 
3 Zie III.1.5, n. 2. 
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als redelijk-zedelijk wezen, sluit de verrassing uit. Dat is naar ons inzicht verlies aan 
theologische kwaliteit. Theologie verwordt dan tot psychologie en moraal, verfraaid door een 
gevoelvolle literaire inkleding; zij heeft zich bij haar pogen de moderne mens aan te spreken 
laten terug dringen binnen de perken van wat fatsoenlijk en redelijk heet, of laten opsluiten in het 
ongevaarlijke compartiment van de esthetica. 
 
Diepere lagen dan de op redelijkheid afgestemde liberale theologie wist te bereiken, werden 
aange-boord door de revivalbewegingen van de 18e en 19e eeuw. Zij begrepen dat gevoel, 
emotionaliteit, sociale bewogenheid en optimisme een veel grotere invloed op de geesten hebben 
dan intellectuele overwegingen.  Het was deze hoopvolle bewogenheid, verbonden met de 
bijbelse verwachting van het Koninkrijk Gods als nieuwe aarde, vol van gerechtigheid, die 
mensen in de social gospel- beweging inspireerde tot maatschappijhervorming. 
 De stelling van Smith als zou revivalism als zodanig ‘social reform’ produceren, is echter 
niet te handhaven. De evangelicale beweging heeft zich immers niet alleen voortgezet in het 
social Christianity en vandaar in de social gospelbeweging, maar zij blijkt zich evenzeer te 
kunnen verbinden met conservatieve krachten. 
 Cauthen verdisconteert de invloeden die zich in de voortgang der geschiedenis hebben voor-
gedaan en hij aanvaardt dat het door hem als liberaal geprezen social gospel voortbouwt op 
hetgeen de evangelicale beweging in de 19e eeuw als social Christianity had voortgebracht. Hij 
veronderstelt dat zowel Niebuhr als Smith zich zullen kunnen vinden in de gedachte dat het 
Amerikaanse 19e-eeuwse christendom ‘prepared the way for what later, under liberal auspices, 
was to become the social gospel’.1 In deze formule biedt hij in elk geval uitzicht op de 
mogelijkheid om beide elementen te verzoenen, zoals Rauschenbusch dat op zijn wijze had 
gedaan.  
 
 
 
 

III.2.3 Evaluatie van Amerikaanse negatieve en positieve beoordeling  van het werk van      
              Rauschenbusch 

Wij volgen bij deze evaluatie zoveel mogelijk dezelfde lijn als bij de evaluatie van de 
beoordeling van het social gospel door fundamentalisten, realisten en individuele critici,2 met 
daaraan toege-voegd het oordeel van zijn biografen. Het blijkt dan dat het oordeel over 
Rauschenbusch veelal gunstiger is dan over het social gospel in het algemeen. Dit berust op het 
inzicht dat Rauschenbusch uit méér bronnen heeft geput dan alleen die van de liberale theologie, 
al heeft hij de daar opgedane kennis niet versmaad.  
 De te evalueren kritiek betreft de volgende onderwerpen: 
a. De invloed van de liberale theologie. 
Bij de bijbels-theologische fundering van zijn visie op het Godsrijk heeft Rauschenbusch gebruik 
gemaakt van de moderne bijbelwetenschap zoals die in zijn tijd onder invloed van de liberale 
theologie was ontwikkeld. Daarin was een belangrijk element de zoektocht naar de ‘historische’ 
Jezus en zijn leer. Het Nieuwe Testament, gezien als het geschrift waarin deze ‘leer’ is 
neergelegd, werd gewaardeerd als het toenmalige hoogtepunt van de menselijke 

                                                 
1 K. Cauthen, Impact, p. 87.  
2 zie III.2.1. 
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ontwikkelingsgang van barbaar tot zedelijke persoonlijkheid. 
 Rauschenbusch beschrijft deze leer van Jezus in The social principles of Jesus. Zijns inziens 
had hij “a spontaneous love for his fellowmen and a deep sense of the sacredness of human 
perso-nality”,1 en hij “affirmed the human social instinct..and raised it to the dignity of a social 
principle”.2 Jezus zou daarbij voortbouwen op aangeboren menselijke solidariteit en 
naastenliefde. Met deze woorden sloot Rauschenbusch nauw aan bij liberale denkbeelden en de 
daar aangehangen visie op het Nieuwe Testament, een visie die door vele social gospelers was 
overgenomen. Maar vervolgens beriep hij zich, in hetzelfde geschrift, op het getuigenis van de 
oudtestamentische profeten, die hem de ware betekenis van het beloofde en geboden Koninkrijk 
Gods hadden doen ontdekken. Zij waren het immers geweest die de gerechtigheid van het 
Godsrijk hadden verkondigd en van daaruit een visie op de sociale zonde hadden gegeven. Met 
deze verantwoording verbrak hij de liberale kaders. En juist door uit te gaan van de profetische 
verkondiging van Gods koningschap over het gehele leven kreeg Rauschenbusch meer zicht op 
de vragen van armoede en machtsongelijkheid. Mét de oudtestamentische profeten ontdekte hij 
dat Gods gerechtigheid = zijn rechtvaardige heerschappij, juist dáárin bestaat, dat aan de armen 
wordt recht gedaan en de vernederden worden opgericht. 
 De critici M.L. Stackhouse, D.T. Brunson, S.M. Hauerwas en H. Beckley hebben het grote 
belang van dit inzicht gezien en verdisconteerd bij hun beoordeling van Rauschenbusch’ idee 
van gerechtigheid, zo is ons gebleken Het oordeel van J.C. Cort en M.L. King over 
Rauschenbusch’ beroep op de profetische literatuur loopt uiteen, zoals we zagen. Cort heeft 
Rauschenbusch verweten, geen aandacht te geven aan het nieuwtestamentische, profetische 
motief van Christus’ identificatie met de armen. Ten onrechte, zo is reeds in het voorafgaande 
gebleken, toen wij wezen op Rauschenbusch’ geschrift Unto Me.3 Martin Luther King heeft juist 
nadrukkelijk gewezen op en dankbaar gebruik gemaakt van Rauschenbusch’ profetisch 
geïnspireerde visie bij zijn verant-woording van zijn sociale strijd. 
 
 
b. Moralisme in plaats van evangelie. 
De liberale theologie legde veel nadruk op de zedelijke persoonlijkheid en haar ontwikkeling, 
het-geen gemakkelijk tot een humanistisch moralisme kon leiden. Voor zíjn ideale zedelijke 
persoon-lijkheid putte Rauschenbusch echter duidelijk uit nog andere bronnen dan de liberale. 
Zijn herkomst uit een baptistisch-evangelicaal milieu verbond hem met tradities van de 
revivalbewegingen, die grote nadruk hadden gelegd op de heiliging van het totale leven als 
dienst aan God. Maar terwijl de evangelicalen steeds meer op het persoonlijke aspect van het 
geloof wezen en steeds minder aandacht hadden voor ‘de eb en vloed van de sociale 
ontwikkelingen’,4 verbond Rauschenbusch het Rijk Gods kritisch met de maatschappelijke 
situatie. Hij moraliseerde niet door aan anderen verwijten te maken, maar hij stelde zichzelf en 
de kerken onder de kritiek van het evangelie. Even- min is hij moralistisch te noemen in de zin 
dat hij zou verwachten, door vermaningen tot naastenliefde de maatschappij te kunnen 
hervormen, zoals andere social gospelers leken te doen.5 Daarvoor behoedde hem zijn 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, Social principles, p. 8. 
2 a.w., p. 9. 
3 zie III.1.6.d. Het is opmerkelijk dat John Cort zelf zijn visie uitsluitend op een nieuwtestamentisch motief  
  baseert, terwijl Rauschenbusch mede is uitgegaan van de profetische prediking in het Oude Testament. 
4 M.L. Stackhouse, in W. Rauschenbusch The Righteousness of the Kingdom, Editors Introduction, p. 30. 
5 Hier moet worden gedacht aan mannen als Henry F. Ward en Kirby Page, wier opvattingen werden 
   beschreven in II.1.2. 
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sociologisch inzicht, dat hem had geleerd de maatschappelijke krachten te analyseren alvorens 
adviezen te geven ten aanzien van sociale hervormingen. 
 
c. Ethiek in plaats van dogmatiek. 
Rauschenbusch was op zoek gegaan naar een nieuwe theologie waarin dogmatiek en ethiek, leer 
en leven, geloof en wetenschap, nauw verbonden zouden zijn, een streven dat zowel liberalen als 
evangelicalen elk op hun wijze had bezig gehouden. 
 Bij de liberalen had dat geleid tot aanpassing van de theologie aan de (natuur)wetenschap en 
het daar geldende waarheidsbegrip. Respect voor de menselijke persoon en zijn zedelijke verant-
woordelijkheid stond er hoog aangeschreven, maar er bestond weinig aandacht voor de (a)sociale 
krachten in de maatschappij.1 De evangelicalen die trouw waren gebleven aan de overtuiging dat 
het evangelie vraagt om de heiliging van het gehele menselijke bestaan, konden rekenen op de 
sympathie van Rauschenbusch, maar de fundamentalisten onder hen die zich teruggetrokken op 
de rechte leer, verweet hij te zijn vervreemd van hun oorsprong. Voor hem bepaalde de opdracht 
tot heiliging de verhouding van geloof en leven, van dogmatiek en ethiek; vanwege die opdracht 
zocht hij ondersteuning bij de sociale wetenschap van zijn dagen. De kritiek als zou bij hem de 
ethiek in de plaats zijn gekomen van de dogmatiek is onjuist; zij behoort integraal tot zijn 
geloofsleer. 
 
d. Verlies van transcendentie. 
Tegenover de kritiek dat hij de transcendentie Gods zou prijs geven, beriep Rauschenbusch zich 
op de leerstukken van de incarnatie en de eschatologie. God ís op aarde gekomen en Hij zál 
komen om hier zijn Rijk te stichten. Naar Rauschenbusch’ oordeel is het juist typerend voor de 
christelijke theologie om, ziende op Jezus Christus, te spreken van de immanentie van de 
transcendente God. Voor deze visie is het begrip condescendentie gesmeed, dat beide elementen 
omvat. 
 
e. Evolutionistisch vooruitgangsgeloof.  
Er zijn uitspraken van Rauschenbusch die het Godsrijk als evolutionistisch hoogtepunt van de 
geschiedenis suggereren. Toch stelt hij ook: “History laughs at the optimistic illusion that 
nothing can stand in the way of human progress”.2 
 
Bepalend voor zijn optimisme was zijn geloof in het Godsrijk, dat hij verwachtte als beloofde 
wer-kelijkheid en tegelijk herkende in bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij. Daarin zag 
hij de voortgang van Gods werk, waardoor sommige levensterreinen relatief gekerstend mogen 
heten. Zijn optimisme steunde mede op de dagelijkse ervaring dat althans de Amerikaanse 
werkelijkheid veranderbaar was gebleken. Daarom wees hij een apocalyptisch-catastrofale 
eschatologie af, aange-zien die een onherroepelijk noodlot afkondigde en tot een sektarisch 
dreigen met de ondergang zou leiden. Evenmin achtte hij de Europese ‘consequente 
eschatologie’ aanvaardbaar, waar die vorm van theologie Jezus als een radicale apocalypticus en 
daarom als een onmogelijk na te volgen figuur beschouwde en hem zo buiten de (Amerikaanse) 
werkelijkheid stelde. 
 Rauschenbusch nam daarom afstand van de apocalyptische teksten of interpreteerde ze naar 
het profetische model,3 dat wil zeggen: als een oproep om het onheil alsnog te keren door 

                                                 
1 Zie noot 1. 
2 W. Rauschenbusch, CSC, p. 279. 
3 N. Perrin, The Kingdom of God in the Teaching of Jesus, Philadelphia, 1963, verwijt Rauschenbusch 
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bekering. Van optimistisch evolutionisme in de eigenlijke betekenis is onzes inziens dan ook 
geen sprake, aangezien hij rekening hield met de kracht van Gods Geest in mensen en met de 
mogelijkheid van bekering. Wel is er sprake van een overeenkomstig optimistisch levensgevoel, 
hetgeen door pessimistische tegenstanders wordt verstaan of uitgelegd als evolutionistisch 
optimisme. Naar onze mening is dat ten onrechte. 
 
f. Optimisme ten aanzien van de mogelijkheid, de zonde te overwinnen. 
Rauschenbusch heeft de bijbelse verkondiging serieus genomen, dat de zonde een door Jezus 
Christus in principe overwonnen zonde is. Hij denkt daarbij niet slechts aan vergeving, 
rechtvaardiging en verzoening, maar ook aan bekering en levensheiliging. Bovendien zag hij de 
betekenis daarvan boven het persoonlijke uitgaan en achtte hij het mogelijk ook het maat-
schappelijke kwaad te overwinnen, althans te beteugelen. In dat verband spreekt hij van 
kerstening van de maatschappij, die hij gedeeltelijk gerealiseerd zag in de kerk, in het gezin, in 
de school en in de democratie.1 
 
g. Gebrek aan realisme. 
Voor de concretisering van zijn theologie is Rauschenbusch’ sociologische kennis en inzicht van 
groot belang geweest.2 Allereerst kreeg hij daardoor beter zicht op de in de maatschappij werk-
zame krachten en mechanismen die hij identificeerde met de in de bijbel genoemde 
‘superpersonel forces’.3 En vanuit de ervaring dat het kwaad zich juist daarin heeft vastgezet, 
bracht hij die bovenpersoonlijke machten in verband met de zonde. Rauschenbusch sprak zelfs 
van een Kingdom of Evil waarin alle verzet tegen het Rijk van God is samengebald. De 
wereldgeschiedenis wordt bepaald door de strijd tussen deze twee rijken, waarbij de hoop op 
Gods overwinnend Rijk de mensen perspectief biedt. We kunnen constateren dat in elk geval zijn 
sociologisch gefundeerde leer van de bovenpersoonlijke machten realistisch is.  
 Wat aan het doorsnee liberaal-theologische denken kan worden verweten, namelijk de idee 
dat het kwaad te keren valt met het prediken van liefde, is evenmin bij Rauschenbusch aan te 
wijzen. Hij bepleit integendeel overheidsmaatregelen, ondersteund door sancties, die de 
gerechtigheid kunnen bevorderen en de ongerechtigheid tegengaan. 
 
 
De positieve beoordeling van Rauschenbusch’ visie door de besproken critici hangt ten nauwste 
samen met hun waardering van  de verschillende bronnen waaruit hij heeft geput. 
 Waar Smith terecht opmerkt dat Rauschenbusch steunt op evangelicale tradities, heeft 
Cauthen gelijk wanneer hij in de werken van Rauschenbusch elementen uit de liberale theologie 
herkent. Smith’s waarneming dat evangelicalen en revivalisten oorspronkelijk de heiliging niet 
beperkten tot de individuele mens, maar die evenzeer in de maatschappij nastreefden, is juist. 
Even terecht is Cauthens inzicht dat de liberalen poogden de theologie zo te formuleren dat deze 
relevant zou zijn voor moderne mensen die leven in een dynamische wereld. Slechts zo kon er 
een intellec-tueel en sociaal appèl op hen worden gedaan.  
 In navolging van Bushnell die evangelische tradities met denkbeelden van liberaal-

                                                                                                                                                        
(pp.    46-47)  willekeur en gebrek aan exegese, omdat hij voorbijgaat aan de bevindingen van de 
‘consequente 
  eschatologie’, die zou hebben bewezen dat Jezus een apocalypticus is geweest. 
1 W. Rauschenbusch, CSO, p. 127;  zie I.5.2.3. 
2 zo K. Cauthen, Impact, p. 88. 
3 Ef. 6:12, Kol. 2:15. 
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theologische aard verbond, hetgeen een New Theology opleverde,1 hebben Washington Gladden 
en Josiah Strong beide elementen weten te verenigen.2 Kon het bij dezen nog op een soort 
compromis lijken, bij Rauschenbusch ging het om een nieuw theologisch concept, zeker niet om 
een voortzetting van de liberale theologie. Hoewel de Niebuhrs welwillende woorden hebben 
gewijd aan zijn nagedachtenis, hebben zij Rauschenbusch toch teveel gezien als exponent van 
het in hun dagen vigerende social gospel, dat vooral steunde op de in hun ogen verwerpelijke 
liberale theologie. 
 Anders ligt dat bij de biografen D.R. Sharpe, P.M. Minus en  M.L. Stackhouse. Dores R. 
Sharpe, Rauschenbusch’ oud-leerling en particulier secretaris, maakt in zijn biografie van 1942 
duidelijk dat voor zijn leermeester het begrip Kingdom of God centraal stond.3 Hij verwijst 
daarbij naar de doelstelling van de Brotherhood of the Kingdom, die mede door Rauschenbusch 
in zijn vroege predikantsjaren was geformuleerd.4 Ongetwijfeld was deze van huis uit beïnvloed 
door Amerikaanse theocratische en evangelicale tradities, maar zelf zag hij ‘Christ's conception 
of the Kingdom of God as a new revelation’.5 Dat betrof met name de ontdekking dat het 
Godsrijk doelt op ‘social salvation’, dat wil zeggen: verlossing van mens én menselijke 
gemeenschap van de machten van het kwaad. Max Stackhouse heeft duidelijk gemaakt dat 
gerechtigheid als kernwoord van het Godsrijk het specifieke is van Rauschenbusch’ ideeën. 
Daarom gaf hij, na zijn onderzoek van de sociale ethiek van Rauschenbusch en Niebuhr, aan het 
door hem herontdekte geschrift van eerstgenoemde ook de titel mee: The Righteousness of the 
Kingdom.6 Voor Paul Minus is, naast het biografische, het meest interessante van 
Rauschenbusch de invloed die van hem is uitgegaan. Hij noemt hem een American Reformer,7 
want door hem  heeft het ‘constructive Protestantism’8 een nieuwe en nationaal-brede impuls 
gekregen. Stackhouse heeft deze maatschappelijke invloed later bevestigd door Rauschenbusch 
te beschrijven als de voorman van een specifiek Amerikaans christelijk democratisch socialisme, 
een term die door anderen met instemming werd overgenomen en uitgewerkt.9 Behoudens 
Donovan E. Smucker, die wijst op de betekenis van het anabaptisme,10 hebben Amerikaanse 
critici weinig aandacht besteed aan de Europese invloeden die Rauschenbusch heeft verwerkt. 
Wij zullen dat in de hoofdstukken IV en V wél doen. 

III.3 Voorlopige slotsom op grond van hoofdstuk III 

De in voorafgaande paragrafen ondernomen evaluatie van de Amerikaanse beoordeling van het 
social gospel en van Rauschenbusch’ positie daarin leidt tot de volgende, voorlopige slotsom: 
Terecht hebben de Amerikaanse critici geconstateerd dat in het social gospel van meet af aan – 
en later opnieuw –  motieven uit de liberale theologie een belangrijke rol speelden. De liberale 
                                                 
1 Zie III.1.5, n. 1 en 2. 
2 Zie I.3.5. 
3 D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, i.h.b. cap.VII, The Brotherhood of the Kingdom, p. 116-140. 
4 Zie I.5.1. 
5 W. Rauschenbusch, CSO, p. 93-94. 
6 M.L. Stackhouse, Eschatology and Ethical Method, 1964 en W. Rauschenbusch, The Righteousness of 
the  
  Kingdom, 1968. 
7 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, American Reformer, 1988, i.h.b. cap. 10, pp. 157-176. 
8 H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 43. 
9 Zo G.J. Dorrien, Reconstructing the common good, cap. 2, Walter Rauschenbusch and the Legacy of the  
  Social Gospel, p. 16-47, i.h.b. p. 44-47. 
10 Zie III.1.6.c en III.1.7. 
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theolo-gie had ruimte gemaakt voor het Amerikaanse culturele optimisme dat evolutie en 
vooruitgang meende waar te nemen en geloofde in de ontwikkeling van de zedelijke 
persoonlijkheid, waarbij ‘de historische Jezus’ ten voorbeeld werd gesteld. 
 Terecht ook hebben de critici opgemerkt dat de social gospelbeweging deze motieven han-
teerde om een antwoord te vinden op maatschappelijke ontwikkelingen die de vooruitgang weer-
spraken: de asociale gevolgen van het ongebreideld kapitalisme. Toch mag de beweging niet 
worden beschouwd als enkel van sociaal-politieke aard maar eerder als een vorm van modern 
revivalism. Zoals de oude revivalbewegingen het Godsrijk nabij zagen komen wanneer mensen 
een heilig leven zouden gaan leven, zo riep de social gospelbeweging de mensen op tot een leven 
als burgers van dat Rijk omdat er uitzicht was op ‘social salvation’. 
 Het beroep op het goede in de mens zoals men dat in de social gospelbeweging deed, 
bedoelde de van God ten goede gegeven krachten te mobiliseren; de redding van de individuele 
mens zag men er verbonden met een radicaal vernieuwde maatschappijstructuur. Daarbij zocht 
men aansluiting bij tradities in het in voorafgaande tijden populaire social Christianity, waarin 
(met H.F. May) drie stromingen te onderscheiden zijn: een conservatieve, een radicale en een 
progressieve.           Het orthodoxe protestantisme had een tijdlang het charitatieve werk gesteund 
van het conser-vatieve social Christianity maar het had zich tenslotte uit de maatschappij 
teruggetrokken. Daarentegen zette het social gospel de tradities van het radicale en het 
progressieve social Christianity voort. Het maakte daarbij gebruik van sociologische inzichten en 
van een Amerikaanse vorm van liberaal theologisch denken, de New Theology. Deze nieuwe 
theologie putte behalve uit de liberale evenzeer uit evangelicale en revivaltradities, die samen 
vorm gegeven hadden aan een algemeen Amerikaans geloof in een betere wereld, dat werd 
uitgedrukt in de term Kingdom of God. Dit Kingdom-geloof als basis voor een ‘constructief 
protestantisme’ (H.R. Niebuhr) bepaalde het 19e- eeuwse social Christianity. 
 
Afgezien van de fundamentalisten hebben de meeste critici van het social gospel ingezien dat 
men zeker Rauschenbusch niet kon inlijven bij de liberalen. Alleen K. Cauthen en R. Niebuhr 
bleven dat, om tegengestelde redenen, doen. Uit het onderzoek is gebleken dat hetgeen zij in het 
werk van Rauschenbusch in positieve of negatieve zin accentueren, sterk is bepaald door hun 
persoonlijke achtergrond. Tegelijk geeft die verschillende accentuering de ruimte aan 
waarbinnen Rauschen-busch heeft gedacht. Met de liberalen wilde hij de kloof tussen het geloof 
en de moderne wereld overbruggen door de theologie bij de tijd te brengen. Met hen bleef hij 
hoopvol ten aanzien van de toekomst, al baseerde hij zijn hoop niet zozeer op verstand en 
wijsheid van de natuurlijke mens als wel – met de oude evangelicalen – op het in de wereld 
doorbrekende Rijk Gods. Hoewel Rauschenbusch zich veel meer dan liberalen en oude 
evangelicalen bewust was van de macht van het kwaad dat manifest wordt in de 
bovenpersoonlijke machten, wees hij het pessimisme van de orthodoxie af.  
 Niebuhr meende de orthodoxe zondeleer nodig te hebben om het kwaad in de wereld te kun-
nen doorgronden. Zijns inziens is de zonde structureel-antropologisch van aard en daarom onuit-
roeibaar. Vandaar zijn stellingen dat de optimistische social gospelers niet weten wat zonde is en 
dat wie in deze wereld realist wil zijn, de zonde zeer ernstig moet nemen. Uit ons onderzoek 
blijkt dat Rauschenbusch de zonde wel degelijk ernstig nam, maar desondanks hoopvol is 
gebleven. 
Geholpen door zijn sociologische kennis van de maatschappelijke situatie, die bepaald blijkt 
door machtsverhoudingen, ontwikkelde hij een zeer realistische leer van de bovenpersoonlijke 
machten van het sociale kwaad. Daartegenover vestigde hij zijn hoop op het Rijk Gods, dat alle 
tegenstand, persoonlijk en structureel, kan en zal overwinnen. Zijn aanvankelijke optimisme 
temperde hij, zowel vanwege de negatieve ervaringen die hij had opgedaan in zijn strijd voor 
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sociale hervormingen, alsook door een verdiept inzicht in de menselijke situatie, dat de mens 
onderworpen is aan de macht van de zonde. Anders dan de vigerende orthodoxie vertaalde hij 
zonde echter niet slechts als persoonlijke schuld, maar wees hij de zonde tegelijk aan in de 
maatschappelijke structuren die het menselijk lot bepalen. Het evangelie van het Godsrijk is niet 
alleen een boodschap van zonde en genade, maar tevens van ‘social salvation’ uit de macht van 
de structuren der ongerechtigheid. Terecht zijn vele Amerikaanse critici het erover eens 
geworden dat voor Rauschenbusch het kernwoord van het Godsrijk gerechtigheid is, allereerst in 
sociaal-maatschappelijke zin, en dat hij deze visie had ontleend aan de profetische prediking in 
Oude en Nieuwe Testament. Overigens is er in dat opzicht nauwelijks verschil van inzicht tussen 
Rauschenbusch en Niebuhr, zoals door sommige critici eveneens terecht is geconstateerd. 
 
De nadruk op sociale gerechtigheid maakt de theologie van Rauschenbusch tegelijk tot een basis 
voor een sociaal-politiek program. Deze uitwerking wordt zowel door hem als door zijn critici 
aangeduid als christelijk socialisme. Zijn visie die gebaseerd is op christelijk-theologische 
uitgangs-punten, vertoont inderdaad overeenkomsten met vormen van democratisch socialisme. 
Maar hij nam afstand van marxistische vooroordelen, verwierp de gewelddadige klassenstrijd en 
werkte toe naar een menselijke broederschap die hij hoopte te kunnen realiseren in coöperatieve 
structuren. Rauschenbusch zag een dergelijke maatschappelijke vertaling van zijn theologische 
inzichten niet als een bijkomstigheid maar als het eigenlijke doel van zijn denkwerk. Reeds in 
zijn jonge jaren had hij met enkele andere jeugdige baptistische collega's de Brotherhood of the 
Kingdom en het tijdschrift For the Right opgericht om kerk en maatschappij te overtuigen van de 
noodzaak van een christelijk socialisme.  
 
In onze tijd van herstel van het primaat van het winstprincipe voor de individuele burger en 
daarmee verbonden de geleidelijke afbraak van sociale structuren  – hetgeen mede het gevolg is 
van het opgeven van socialistische principes vanwege de ondergang van een gecorrumpeerd 
marxistisch socialisme – lijkt het ons de moeite waard om het christelijk socialisme van 
Rauschenbusch opnieuw onder de aandacht te brengen. 
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HOOFDSTUK  IV Het social gospel in Europese optiek 1 

IV.1  Europese theologen over het social gospel en over Rauschenbusch 

IV.1.1 Inleiding 

Omdat het social gospel sterk verworteld is in de Amerikaanse protestants-christelijke tradities, 
kon Rauschenbusch de pretentie voeren dat het de ware voortzetting was van het door de 
reformatie herontdekte evangelie.2 Hij bracht deze tradities samen op de noemer van het 
Godsrijk,3 waarbij hij de directe relatie tussen geloof en sociale ethiek onderstreepte om de volle 
betekenis van het verlossingswerk van Christus aan het licht te brengen.4  
 Amerikaanse critici hebben het social gospel voornamelijk beoordeeld naar de mate waarin 
het afhankelijk is van evangelicalisme en/of Amerikaans liberalisme. Hun kritiek hangt uiteraard 
samen met hun eigen plaats binnen een van deze tradities. 
 Europese critici beoordeelden het social gospel vanaf een zekere afstand en wezen vooral op 
het verschil tussen Amerikaanse en Europese tradities. Weliswaar herkende men de Europese 
oor-sprong van het Amerikaanse christendom, maar de aandacht ging vooral naar de mate waarin 
het aan zijn oorsprong was ontgroeid vanwege zijn overplanting in een andere cultuur. 
Verschillende Europese critici constateerden deze veranderingen met tegenzin en zij zagen met 
name in het social gospel een uiting van het vreemde en verwerpelijke ‘Amerikanisme’. Andere 
raakten geboeid door het vreemde en sommigen waardeerden de originele visie op kerk en 
maatschappij positief. Dat laatste geldt van Zwitserse en Franse theologen die bij hun oriëntatie 
Rauschenbusch hebben ontmoet: Ragaz en Kutter, Monod en Gounelle.5 
 De directe confrontatie tussen Amerikaanse social gospelers en Europeanen vond plaats 
tijdens de ontmoetingen in oecumenisch verband, voor en na de oprichting van de Wereldraad 
van Kerken, toen het erom ging tot een gezamenlijke visie te komen.6 Anglicaanse theologie op 
de wijze van C.H. Dodd, die de eschatologie gerealiseerd zag in de eucharistie, houdt zich niet 
bezig met een sociaal-maatschappelijke verwerkelijking van het Godsrijk, maar van de zijde van 
mensen die dachten in de tradities van christen-socialisten als Maurice en Kingsley én van 
baptisten en andere Engelse dissenters, kwamen positieve bijdragen aan de discussie. De 
Engelsman W. Temple en de Schot J.H. Oldham hebben in hun bijdragen aan het beleid van de 
Wereldraad begrip getoond voor de maatschappelijke betekenis van het Godsrijk .7 
 Bij de bespreking van de continentaal-Europese reacties op het social gospel laten wij 
speciaal diegenen aan het woord, die uitgesproken kritisch waren. Dat blijken vooral 
Nederlandse en Duitse critici te zijn geweest. 

                                                 
1 Wij beperken ons in de volgende paragrafen tot continentaal-Europese, voornamelijk Nederlandse en 
Duits- 
   talige critici, omdat door hen de scherpst geprofileerde kritiek werd geleverd. 
2 W. Rauschenbusch, Theology, p. 177: “The social gospel is Gods predestined agent to continue what the 
   Reformation began”. 
3 a.w., p. 21 “the social gospel has restored the doctrine of the Kingdom”. 
4 W. Rauschenbusch, Social principles, p. 163 “...salvation must be socialized  to be a full salvation”. 
5 Zie E.1 en II.2.2.2. 
6 Zie II.2, met name de paragrafen II.2.1 en II.2.11. 
7 Zie II.2.2.1 en II.2.2.3. 
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IV.1.2 Beoordeling door W.A.Visser ‘t Hooft 

W.A. Visser ‘t Hooft (1900-1985) is in 1928 gepromoveerd op het proefschrift The background 
of the social gospel in America.1 In zijn Memoires beschrijft hij hoe hij bij dit onderwerp 
betrokken raakte via de oecumenische discussies: In 1924 werd hij benoemd tot staflid bij de 
YMCA te Genève en in 1925 nam hij, als plaatsvervangend afgevaardigde, deel aan de Universal 
Christian Conference on Life and Work te Stockholm. Daar werd hij geconfronteerd met 
tweeërlei visie op het Godsrijk: een ecclesiologische en een maatschappelijk-politieke. 2 
 De eerste visie op het Godsrijk werd vooral uitgedragen door de Duitse afgevaardigden die 
de eenheid van de kerken als oecumenische doelstelling zagen, terwijl de andere, vooral 
Amerikaanse visie, kerk en oecumene dienstbaar wilde maken aan een rechtvaardiger sociale 
orde. Kort tevoren was Visser ‘t Hooft, zelf afkomstig uit een liberaal milieu, door de 
dialectische theologie geraakt, waardoor hij gereserveerd stond tegenover de hem als liberaal 
voorkomende Amerikaanse visie. Daarom besloot hij de ideologische vooronderstellingen van 
dit social gospel te onderzoeken.3 Op grond van zijn historisch onderzoek acht Visser ‘t Hooft 
vier factoren constitutief: 
  1. het puritanisme      2. het revivalisme   
  3. de Verlichting en   4. de ‘wetenschap’. 
 
Zijn betoog wordt als volgt ingeleid: Vanuit Europa is als de oorsprong van het social gospel in 
Amerika dikwijls het puriteins calvinisme aangewezen. In het voetspoor van Troeltsch4 hebben 
lutherse theologen de calvinistische wortel benadrukt en het daarom verworpen. Troeltsch had er 
daarnaast op gewezen dat dit Amerikaanse calvinisme bepaalde trekken gemeen heeft met het 
sektarische type van godsdienst.5 Karl Müller (Erlangen) sloot daarbij aan met zijn visie dat niet 
het calvinisme, maar het methodisme de voornaamste bron van het social gospel zou zijn. 
Tegenover het calvinisme dat de nadruk legt op de absolute soevereiniteit Gods, waartegenover 
de mens met lege handen staat, noemde hij het social gospel methodistisch, synergistisch en 
perfectionistisch.6 Visser ‘t Hooft volgt Karl Müller gedeeltelijk in deze karakterisering,7 maar 
hij wijst, met Emil Brunner en Erich Stange, op de invloed van de Verlichting, met haar idee van 
evolutie en voor-uitgang, op methodisme en puritanisme.8 
 
Zijn eigen visie ontvouwt Visser ‘t Hooft aldus: 
1. Puritanisme en social gospel hebben overeenkomstige trekken. Hoewel het social gospel zich 
nadrukkelijk verzet heeft tegen het soort puritanisme dat zich in die dagen manifesteerde, 
namelijk een individualistisch en piëtistisch hemelgeloof, hebben puritanisme en social gospel 
toch veel gemeen. Dat is allereerst de passie voor de moraal en van daaruit het streven naar een 
door God geregeerde wereld. Maar puritanisme en social gospel verschillen in visie ten aanzien 
van de immanentie en transcendentie Gods, omdat het puritanisme wilde vasthouden aan de 
transcendentie en soevereiniteit van God. 
                                                 
1 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, Haarlem, 1928; reprint  St Louis, USA, 1962. 
2 W.A. Visser ‘t Hooft, Memoires, Amsterdam, 1971. 
3 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, Introduction, p. 4 (daarbij is de veronderstelling) “that the roots of 
  the social gospel are primarly to be found in the religious development of America itself...” 
4 E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tübingen, 1912. 
5 E. Troeltsch, a.w. p. 721 en p. 845, geciteerd bij Visser ‘t Hooft, Background, p. 9. 
6 K. Müller, Der biblische Reich Gottes Gedanke, gecit. bij W.A. Visser ‘t Hooft, Background, pp.10-11. 
7 W.A. Visser ‘t Hooft, a.w., p. 10. 
8 a.w., p. 11. 
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Visser ‘t Hooft is overigens van mening dat ook het puritanisme al was afgeweken van de 
calvinistische erfenis toen het ruimte maakte voor de vrije wil van de mens. Hij stelt vervolgens 
dat het onder invloed van de congregationalist Edwards – en vooral van zijn opvolgers – nog 
meer kenmerken van het oercalvinisme had losgelaten, met name de leer der predestinatie. En 
juist deze ‘afwijkingen’ werden zijns inziens uitgangspunten voor het social gospel.  
 De overeenkomst tussen beide stromingen acht hij vooral van psychologische aard, waar zij 
beide de nadruk leggen op ‘conforming personal conduct to higher spiritual and social 
standards’,1 maar theologisch-dogmatisch moet er bovenal verschil worden genoteerd. Het 
puritanisme is op de andere wereld gericht, het is pessimistisch in zijn mensbeschouwing en het 
benadrukt de trans-cendentie van God; daartegen is het social gospel geïnteresseerd in déze 
wereld, het is optimistisch in zijn kijk op de menselijke  natuur en benadrukt de immanentie van 
God.2 
 De aanhangers van het social gospel zouden zich tegen deze karakterisering niet hebben 
verzet. Zij pretendeerden geen calvinisme of puritanisme te vertegenwoordigen; zij wilden de 
‘ware leer van Jezus’ aan het licht brengen dat wil zeggen: de boodschap van het Rijk Gods als 
bestemd voor deze wereld. 
 
2. Het Amerikaanse revivalisme is een beweging die vergelijkbaar is met het Europese piëtisme, 
waarbij allereerst sterke nadruk valt op de emotionele en individuele aspecten van de 
godsdienst.3 Naast emotionaliteit moet de bekering moet zichtbaar worden in goede werken. 
Volgens Visser ‘t Hooft heeft het social gospel met dit revivalisme de nadruk op de bekering als 
daad van de wil gemeen, waaruit voortvloeit dat bekeerde mensen het Rijk Gods zullen en 
moeten gaan bouwen. 
 Edwards en Wesley hadden de spanning tussen hun orthodoxe geloof in de absolute 
zondigheid en machteloosheid van de mens én zijn directe toegang tot het heil in de bekering nog 
kunnen volhouden, maar hun opvolgers verwierpen de nadruk op de menselijke onbekwaamheid 
en evenzo de predestinatieleer. Vooral Charles Finney accentueerde een christendom van de 
daad en hij deed daarbij een beroep op de door God vrijgemaakte wil. Daarmee kwam een zware 
nadruk te liggen op de daden van de bekeerde mens. 
 
3. Het loslaten van de calvinistische principes en het benadrukken van de bekering maakte het 
revi-valisme, dat was opgekomen in verzet tegen de Verlichting met haar rationalisme en 
optimisme, tot een gemakkelijke, zij het ongewilde, prooi voor die beweging, aldus Visser ‘t 
Hooft. Theologen van het social gospel echter volgden met ópzet die lijn van denken omdat zij 
mét de Verlichting geloofden dat de goede mens in staat is tot het goede. Hij maakt immers deel 
uit van een evolutie die zal uitlopen op het humane Rijk van (of eventueel zonder) God. 
Derhalve bleef er van theologie weinig meer over dan ethiek. Visser 't Hooft stelt daarom: “The 
shifting of the emphasis from theology to ethics was the outgrow of a more fundamental change 
in his spiritual atmosphere. The Enlightenment is the first important step towards the 
humanisation of religion. Rejecting the supernatural and transcendent elements of theology in 
order to embrace more immanent and rational notions, leads to the second point: The social 
gospel has a strong bent towards an immanent view of God, tending towards an identification of 

                                                 
1 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, p. 100. 
2 a.w., p. 98. 
3 zo ook C.C. Cole, Social  Ideas, p. 7. 
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God with the higher social values”.1 
 
 
 
4. Het social gospel is positief gestemd over de bijdrage van de wetenschap. Rauschenbusch 
stelde: “The social gospel registers the fact, that for the first time in history the spirit of 
Christianity has had a chance to form a working partnership with real social and psychological 
science”.2 Maar Visser ‘t Hooft signaleert dat met de Verlichting de rede op de troon is 
gekomen; zíj bepaalt wat wetenschap is. Er is geen plaats voor transcendentie noch voor het 
dogma van de kerk; wáár is alleen wat beheersbaar en rationeel is. Dit positivisme in de 
wetenschap heeft ook gevolgen voor de bestude-ring van de bijbel en voor de theologie. 
Psychologie en sociologie bepalen de mensbeschouwing, terwijl de bijbel aan literair-historische 
kritiek wordt onderworpen. De social gospelers hebben zich in hun theologie laten bepalen door 
deze dominante wetenschapsopvatting, waarbij er niet veel meer overbleef dan een 
gehumaniseerd Godsbeeld en Jezus als een groot en goed mens, die een hemel op aarde wilde. 
Dit is de liberale theologie ten voeten uit, die meende ‘the spirit of Jesus’ ontdekt te hebben. Het 
social gospel identificeert die spirit vrijwel met de geest van de Amerikaanse democratie. Dit 
alles heeft zijn gevolgen, die Visser ‘t Hooft aan de hand van citaten van Rauschen-busch – die 
hij aanziet voor dé woordvoerder van het liberale social gospel – aldus rubriceert:3 
a. Ethiek komt in de plaats van godsdienst: “We love and serve God when we love and serve our 
       fellows, whom He loves and in whom He lives” (W. Rauschenbusch, Theology, p. 48). 
b. Het Rijk Gods is collectief en aards van karakter: “The hope of the Kingdom of God makes 
the       earth the theatre of action and turns the full force of religious will and daring towards the 
present 
    tasks” (W. Rauschenbusch, CSO, pp. 96-97). 
c. De zonde is sociaal van aard: “Sin is the unsocial and anti-social mind” (W. Rauschenbusch,    
        Theology, pp. 48 en 50) 
d. Het social gospel is dynamic, aggressive and evolutionary: “The purpose of Jesus was the 
social      redemption of the entire life of the human race  on earth” (W. Rauschenbusch, CSO, p. 
67). 
e. Evangelisatie en apostolaat krijgen een nieuwe betekenis; het gaat om “Christianizing by 
demo-       cratization” (W. Rauschenbusch, CSO, p. 147). 
 
Visser 't Hooft acht dit alles verwerpelijk en hij voegt daaraan nog toe dat Walter 
Rauschenbusch, ondanks zijn eerbied voor de wetenschap, de Europese theologische 
ontwikkelingen niet heeft begrepen of niet heeft willen aanvaarden. Hij doelt op Rauschenbusch’ 
reactie op de afwijzing door de oud-liberalen van Albert Schweitzers ontdekking dat Jezus een 
apocalypticus moet zijn geweest. Rauschenbusch heeft die afwijzing namelijk uitgelegd en 
afgedaan als ‘the kinship and sympathy to the bourgeois classes’ van de Europese theologen, die 
Jezus’ revolutionaire gezindheid niet konden begrijpen.4 Hoezeer Rauschenbusch ook reserves 
had ten opzichte van de apocalyptiek, hij sympa-thiseerde met de door hem veronderstelde, 
daarachter liggende sociaal-revolutionaire denkbeelden bij Jezus. De reactie van Rauschenbusch 
interpreteert Visser ‘t Hooft echter als een bewijs van de verwevenheid van het social gospel met 

                                                 
1 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, p. 123. 
2 W. Rauschenbusch, Theology, p. 5. 
3 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, pp. 39-43. 
4 W. Rauschenbusch, Theology, p. 158. 
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een – verouderd – liberaal Jezusbeeld.1  
Visser ‘t Hoofts eindoordeel luidt: “When theology looses its well defined object – the 
supernatural world and the relation of man to it –  because of the new emphasis on the unity of 
all life and the fundamental identity of the natural and the spiritual, it has to find some other 
object of study. This is found in the realm of ethical values and since these values are now being 
discovered as essentially social values, theology tends to become a science which deals with the 
ultimate social values. The general current is: the substitution of social for metaphysical 
categories in theology”.2 

IV.1.3 Beoordeling door andere Nederlanders van het social gospel en van Rauschenbusch 

H.J. Heering (1912-2000) heeft zijn dissertatie over de religieuze toekomstverwachting 
geschreven na een jaar theologische studie in Amerika aan Harvard Divinity School.3 In het 
kader van zijn onderzoek bespreekt hij uiteraard het social gospel.4 ‘Progress’ houdt hij voor de 
centrale gedachte van het social gospel: de evolutie bepaalt de geschiedenis, die gericht is op de 
humanisering van de wereld en die vraagt om daden van naastenliefde. Als voorbeeld van die 
visie citeert hij H.F. Ward: “The three fundamental principles of Christian religion are: the value 
of personality, the necessity of brotherhood and the law of service”.5 Hij constateert dat het in dit 
social gospel het niet langer gaat om ‘atonement’ zoals in de van de wereld afgewende 
middeleeuwen, maar om ‘attainment’, om het geleidelijk bereiken van het goddelijke leven door 
het nastreven van religieuze idealen en het ontwikkelen van zelfstandige persoonlijkheden.6 
Hoewel Heering zeker niet terug wil naar een middeleeuwse dogmatiek, houdt hij deze social 
gospeltheologie voor een vorm van liberaal denken die hij verouderd acht.  
 Bij Rauschenbusch leek dat overwonnen maar, tot diens teleurstelling, gaven zijn opvolgers 
weer de voorrang aan de waarde van de individuele menselijke persoon, terwijl hij zelf alle 
nadruk gelegd had op het sociale en collectieve. Waar Rauschenbusch had gesproken over The 
Kingdom of Evil, geïncorporeerd in een kapitalistisch en imperialistisch systeem, dat slechts kon 
worden overwonnen door het Godsrijk, hielden zijn opvolgers het op de tijdelijke 
onvolkomenheid van de mens die betrokken is in een kosmisch en sociaal evolutieproces.7 Deze 
ontwikkelingen acht Heering in elk geval verwerpelijk. De christelijke religie wordt zo de religie 
ván Christus en de godgeleerdheid tot een leer van het Godsrijk. Het gaat nog slechts om ethiek; 
de theologie is als ‘regina scientiarum’ onttroond en geworden tot de dienstmaagd der zedeleer.8 
Hij prijst de Ameri-kaanse theologie als een theologie van de hoop, maar kritiseert haar vanwege 
wat hij noemt de verwarring van het verticale met het horizontale perspectief.9 “Men vertrouwt  
op het  ‘naturalisme’ maar heeft weinig zicht op de onmisbaarheid van het idealisme en van de 
geesteswetenschappen”.10  
 
                                                 
1 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, p. 156. 
2 a.w., p. 163. 
3 H.J. Heering, De Religieuze Toekomstverwachting, in het bijzonder in de Amerikaanse theologie, 
  (diss. R.U. Leiden), Amsterdam, 1937. 
4 H.J. Heering, Religieuze Toekomstverwachting, pp. 94-102.  
5 H.F. Ward, The New Social Order, New York, 1919, p. 334, geciteerd bij H.J. Heering, a.w. p. 98. 
6 H.J. Heering, Religieuze Toekomstverwachting, p. 100. 
7 a.w., p. 98. 
8 a.w., p. 102. 
9 a.w., p. 130. 
10 a.w., p. 131. 
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G.J. Heering (1879-1955), de vader van H.J., schreef in 1952  zijn boek over de (bijbelse) ver-
wachting van het Koninkrijk.1 Hij is van mening dat Oude en Nieuwe Testament eensgezind zijn 
in de verwachting van het Godsrijk als voleinding der geschiedenis. De christen ziet dat 
toekomstige Rijk reeds in nuce aanwezig in Christus, waardoor zijn verwachting gegrond blijkt. 
Helaas liet de kerk na verloop van tijd haar verwijzend karakter los en identificeerde zichzelf met 
het Godsrijk. Terwijl de reformatie opteerde voor de ‘onzichtbare kerk’, waren er andere 
christenen die de zichtbaarheid van het Kóninkrijk niet wilden opgeven en de eschatologische 
spanning opvoerden, zoals de anabaptisten. Zij geloofden dat het Koninkrijk van God reeds nu 
een transformatie van deze wereld, ook in sociaal-politieke zin, met zich mee moest brengen. Het 
social gospel heeft, binnen de Amerikaanse kaders, het ‘Anliegen’ van deze bewegingen weer ter 
hand genomen en de sociale betekenis van het evangelie met kracht naar voren gebracht. 
Hoeveel sympathie G.J. Heering hiervoor ook heeft, hij ziet hierin een eenzijdigheid vanwege de 
sterke nadruk die wordt gelegd op de mens als gemeenschapswezen. “De mens is meer dan dat. 
Hij is ook en allereerst – daarin steekt vooral zijn menszijn – een metafysisch wezen en als 
zodanig staat hij alleen voor God”.2 Daarom zal de kerk, die krachtens haar aard meer is 
aangelegd op de redding van het persoonlijke leven dan op de hervorming van de wereld, zich 
allereerst bezig houden met de prediking van Gods liefde jegens de enkele mens.3  Ritschl heeft 
de betekenis van het Godsrijk op de juiste formule gebracht: enerzijds gaat het om de individuele 
verlossing, anderzijds om de omvorming van deze wereld tot een zedelijke gemeenschap.4 Maar 
in het social gospel is de verwachting van het Rijk Gods te veel ‘diesseitig’ en te weinig 
‘eschatologisch bepaald’, aldus het oordeel van G.J. Heering.5 
 
Intussen is het geestelijk klimaat veranderd ten gunste van het sociale aspect van het christelijk 
geloof. Als woordvoerder daarvan mag gelden H. Berkhof (1914-1995) die in zijn laatste boek 
het social gospel vooral beziet zoals het via Rauschenbusch tot ons gekomen is.6 Hij schrijft: 
“Wanneer wij nú het werk van Rauschenbusch lezen zal ons opvallen hoeveel van zijn 
denkbeelden intussen gemeengoed zijn geworden. En de conclusie moet luiden dat wij het social 
gospel voortijdig terzijde hebben geschoven en niet verwerkt hebben”.7 ”Rauschenbusch’ 
onmiskenbare naïveteit, zijn optimisme en zijn eenzijdigheden moeten wij als een uitdaging 
beschouwen om zijn werk verder te brengen”.8 Met name Rauschenbusch’ begrip van de 
bovenpersoonlijke machten van de zonde acht Berkhof een van diens belangrijkste bijdragen aan 
de theologie. Hijzelf heeft er dan ook in zijn Christelijk Geloof – vanaf de 5e druk – naar 
verwezen onder de titels ‘Schuld en lot’ en ‘De heiliging van de wereld’.9 
 
Positieve waardering voor Rauschenbusch en het social gospel heeft eveneens de zendingsman J. 
Verkuyl (1908-2001).10 Hij ziet in het social gospel een duidelijke aanzet tot wat later wereld-
                                                 
1 G.J. Heering, De Verwachting van het Koninkrijk Gods, Arnhem, 1952. 
2 G.J. Heering, Verwachting, p. 68. 
3 a.w., pp. 68-69. 
4 a.w., pp. 52 en 69. 
5 a.w., pp. 70-71. 
6 H. Berkhof, 200 Jahre Theologie, Ein Reisebericht, Neukirchen-Vluyn, 1985. 
7 H. Berkhof, a.w., p. 264. 
8 a.w., p. 264. 
9 H. Berkhof, Christelijk Geloof, (1e dr.1973), 5e dr. 1983, par. 26 en par. 53. 
10 J. Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap, Kampen, 1975 (herdruk 1985), cap.7, par. 6-
8, 
  p. 265-270. 
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diaconaat is gaan heten, hij waardeert de nadruk op de orthopraxie en op de betekenis der 
collectieve zonden. Mét het social gospel noemt Verkuyl het Rijk Gods het doel van de ‘Missio 
Dei’, waarbij inbegrepen is een ‘missio politica oecumenica’, die zich ten doel stelt de macro-
structuren van de wereld aan te pakken en te verbeteren. In een ander verband schrijft Verkuyl 
over Rauschenbusch: “Het typerende van Rauschenbusch was de interrelatie tussen zijn 
vroomheid en zijn radicale inzet”.1 
 
 

IV.1.4 Beoordeling door Duitse/Duitstalige critici 

IV.1.4.1 Beoordeling door H. Sasse, H. Frick, D. Bonhoeffer en A. Keller  

In IV.1.2, dat over de visie van W.A. Visser ‘t Hooft handelde, kwamen reeds de meningen over 
het social gospel van Ernst Troeltsch, Karl Müller, Emil Brunner en Erich Stange ter sprake. 
Troeltsch hield het social gospel voor een calvinistisch product, Müller zag het als een vorm van 
methodisme, Brunner en Stange wezen daarnaast op de invloed van de Verlichting. 
 Visser ‘t Hooft heeft de kenschetsing van Troeltsch met argumenten afwezen, de visies van 
Müller, Brunner en Stange verdisconteerd en het daarom op theologische gronden verworpen. 
Hij karakteriseerde het social gospel als typisch Amerikaans: optimistisch, moralistisch, 
rationalistisch. Bij deze kenschetsing sluiten Duitse critici zich aan. Zo schrijft Hermann Sasse: 
“Wem diese Theologie unzureichend vorkommt, der wolle bedenken daß eine Theologie in 
Amerika Anweisung zum Handeln, eine Arbeitshypothese ist. Es kommt nicht in erster Linie 
darauf an ob sie richtig oder falsch ist, sondern ob man damit die Welt verbessern kann”.2 
Heinrich Frick stelt dat het social gospel “eine soziologische Kollektiv-Interpretation des 
Evangeliums ist”.3 Daarom: “nicht die Ethik des social gospel, sondern seine Dogmatik ist für 
uns unzulänglich”.4 
 Dietrich Bonhoeffer heeft in de jaren 1930/31 een jaar in Amerika gestudeerd aan het Union 
Theological Seminary in New York en hij doet daarvan bericht aan het Kirchenbundesamt in 
Berlijn.5 Nadrukkelijk stelt hij dat het social gospel een ‘entscheidende Beitrag’ heeft gegeven 
‘zum Verständnis der christlichen Botschaft in der ganzen Welt’ door zijn nadruk op de 
evangelische roeping tot dienstbetoon in de sociale nood. Een tweede positief punt is de 
opwaardering van de leek in de kerk, en ten derde acht Bonhoeffer ‘das Ernstnehmen des 
Reiches Gottes als eines Reiches auf Erden gut biblisch…’6 Naast waardering uit hij evenwel als 
kritiek op het social gospel dat de bijbelse boodschap er niet in tot haar recht komt, omdat het 
eschatologisch karakter van het Godsrijk is weggevallen.7  De geschiedenis loopt immers niet als 
                                                 
1 J. Verkuyl, ‘Vroomheid en deelname aan de strijd om gerechtigheid’ in B.J. Aalbers, ed., Samen op weg:  
   een oefening in vroomheid, Kampen, 1989, pp. 97-110, i.h.b. p. 103-104. 
 
2 H. Sasse, Amerikanisches Kirchentum, Berlin, 1927, p. 17. 
3 H. Frick, Das Reich Gottes in amerikanischer und deutscher Theologie der Gegenwart, Giessen, 1926, 
  p. 7. 
4 H. Frick, a.w., p. 16. 
5 D. Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, Band I: Oekumene (2e druk 1958, editie 1965), pp. 104-112, ‘das  
  social gospel’. 
6 D. Bonhoeffer, a.w., p. 110. 
7 a.w., p. 110. 
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vanzelf uit op het Rijk Gods; daarvoor is de zonde al te diep in het mensenbestaan 
binnengedrongen. De wereld kan slechts gered kan worden door Gods daden in Christus’ kruis 
en opstanding. God is niet het immanente ethische principe der geschiedenis maar haar 
soevereine Heer, die de mens en zijn werken oordelen zal. Het Rijk Gods is iets anders dan 
democratie en vooruitgang. Het social gospel miskent de menselijke begrensdheid, ‘und 
mißachtet die fundamentale Unterscheidung von Reich der Welt und Reich Gottes’.1 
 Nadat Bonhoeffer in 1939 opnieuw in Amerika is geweest schetst hij in een opstel: 
‘Protestantismus ohne Reformation’ het eigen karakter van de Amerikaanse kerken. Allereerst 
weerspiegelen zij in hun denominations de verschillende groepen van de samenleving. Verder is 
voor de Amerikaanse situatie typerend de strikte scheiding van kerk en staat, die is bevochten en 
ontstaan als reactie op de in Europa opgedane ervaring van zowel kerkelijke als 
overheidsdwang.2 
Volgens Bonhoeffer werd deze scheiding van kerk en staat in Amerika niet gemotiveerd vanuit 
de Franse revolutie, noch vanuit de leer van de twee ambten of rijken, zoals in de lutherse 
reformatie; puriteinse principes bepaalden de structuur van de democratie en uiteraard kreeg de 
staat geen bemoeienis met kerkelijke zaken. Zijns inziens was het eerder andersom. “Es ist die 
schwärmerische Lehre vom Staat, dessen Bestimmung es ist schon auf dieser Erde in die Kirche 
auf zu gehen”.3 “Das Gegenüber von Staat und Kirche wird zu einem Subordinationsverhältnis, 
wobei der Staat nur die Exekutive der Kirche wird. Staat ist wesentlich technische Organisation 
und Verwaltungs-apparat”.4 Men zag de verwerkelijking van het Koninkrijk Gods op aarde als 
kerkelijke opdracht.5  
 
Adolf Keller heeft, net als Bonhoeffer, veel aandacht en respect voor het Amerikaans-eigene van 
de daar aangetroffen vormen van christendom.6 Hij spreekt van het wonder der oecumene, een 
wonder dat juist in Amerika, het land van de overstelpende verscheidenheid van kerken, tot bloei 
is gekomen.7 Tegelijk doet hij verslag van oecumenische ontmoetingen waarbij de Europeanen 
zich ergerden aan het ‘ontheologische’ social gospel en zich overgaven aan heftige verwijten in 
discussies, waarvan de Amerikanen weer niets begrepen. 8 
 Keller onderkent de verwantschap der Amerikaanse kerken met het sinds 1850 in Amerika 
vrijwel algemeen heersende optimisme, empirisme en evolutionisme en de invloed daarvan op 
het sociale christendom, sinds 1900: het social gospel. Daarvan kent hij de voormannen 
Washington Gladden en Walter Rauschenbusch, hij citeert de gedreven George Herron, hij weet 
van de kritiek van John Bennett en van Reinhold Niebuhr.9 De verwevenheid van het social 
gospel met het religieus liberalisme ziet hij aldus: “Die Verschmelzung des ‘social gospel’ mit 
dem Liberalismus und dem fortschrittlichen Geist des jungen Amerika war nicht von ungefähr. 
Der Liberalismus sah hier die Möglichkeit einer Synthese zwischen Kultur und Kirche auf dem 
Boden der praktischen Arbeit”.10  
 Toch stelt Keller vast dat het social gospel van oorsprong meer is dan een vorm van 
                                                 
1 a.w., p. 111. 
2 a.w.,  pp. 323-354. 
3 D. Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, Band I, p. 341. 
4 a.w., p. 341. 
5 a.w., p. 340. 
6 A. Keller, Amerikanisches Christentum heute, Zürich, 1943. 
7 a.w., pp. 19 e.v. 
8 a.w., pp. 160-161. 
9 a.w., pp. 171-173. 
10 a.w., pp. 175-176. 



191 
 

 

 

evolutio-nistisch, humanistisch idealisme; het oriënteert zich aan Christus en het ontwikkelt 
daarbij wat hij noemt een ‘Messianistische Christologie’. Hij bedoelt daarmee het volgende: 
“eine Theologie, die der der großen Propheten und der Bergpredigt nahesteht, die Gottes Wille 
als soziales Gericht, oder als kosmischen moralischen Willen und als erlösende Neuschöpfung 
versteht”.1 Belangrijker dan zijn theologie is het feit dat in het social gospel een 
maatschappelijke beweging aan het licht treedt die erop uit is de samenleving een nieuwe en 
rechtvaardiger vorm te geven, gebaseerd op de boodschap van het Rijk Gods als kern van het 
evangelie.2 De teleurstelling over het uitblijven van dit democratische en pacifistische Godsrijk 
op aarde ziet Keller niet als een reden om de kritische bijdrage van het social gospel ter zijde te 
leggen. Met Bennett wil hij de waardevolle elementen van het social gospel – die hij ziet in de 
sociaal-kritische stellingname vanuit de Rijk Gods-prediking van liefde, gerechtigheid en vrede – 
behouden, daar deze ook volgens hem tot het wezen van het christendom behoren.3 

IV.1.4.2 Beoordeling door Reinhart Müller 

Door een tweejarige studietijd in Amerika is Reinhart Müller geboeid geraakt door het social 
gospel. Als een bijdrage aan de ontmoeting van het Duitse en Amerikaanse protestantisme 
schreef hij daarna zijn dissertatie te Marburg,4 de universiteit waar Martin Rade de herinnering 
aan Rauschenbusch en het social gospel levend had gehouden. Dat laatste was tevens te danken 
aan Heinrich Frick die, na een studiereis naar Amerika in 1925/1926, daarover in het blad 
Christliche Welt uitvoerig schreef en later voordrachten hield op de conferentie te Giessen.5 
 Müllers promotor Ernst Benz, die de begeleiding had overgenomen van de overleden 
Heinrich Frick, schrijft in zijn voorwoord dat deze studie over Rauschenbusch de eerste 
samenhangende monografie is, die in de Duitse taal over hem is verschenen. Müller geeft 
inderdaad een samenhangend beeld van de opvattingen van Rauschenbusch en hij maakt 
duidelijk dat in andere publicaties soms een onjuiste indruk werd gegeven van diens rol en 
positie ten opzichte van de social gospelbeweging. Zo getuigt het niet van begrip voor 
Rauschenbusch als men zijn boeken leest als waren het dogmatische verhandelingen. Het zijn 
strijdgeschriften die per definitie eenzijdig zijn.6 Ook wordt er nog steeds ten onrechte beweerd 
dat Rauschenbusch de stichter zou zijn van de social gospel beweging.7 Daarbij sluit een 
volgende misvatting aan als zou Rauschenbusch kunnen worden geïdentificeerd met de liberale 
theologie.8 Weliswaar vertoont zijn visie op Jezus affiniteit met het liberale Jezusbeeld, maar 

                                                 
1 a.w., p. 178. 
2 a.w., pp. 212-213. 
3 a.w., p. 181 en p. 353. 
4 R. Müller, Walter Rauschenbusch, Ein Beitrag zur Begegnung des deutschen und des amerikanischen  
  Protestantismus, Leiden, 1957. 
5 H. Frick, Das Reich Gottes in amerikanischer und deutscher Theologie der Gegenwart, Giessen, 1926. 
6 R. Müller, Walter Rauschenbusch, p. 4. 
7 a.w., p. 3, waar Müller verwijst naar het Evangelisches Soziallexikon, ed.F. Karrenberg, Stuttgart,  
  1954, pp. 910 e.v., waar deze bewering gedaan wordt. Pas in de 7e druk, 1980, is dit gecorrigeerd. 
8 a.w., p. 101, n. 3,  waar Müller Visser  ‘t Hooft verwijt van Rauschenbusch ‘einen waschechten 
Liberalen 
  (zu) machen, was er niemals war’. Müller zelf weet dat voor Rauschenbusch de cultureel-
maatschappelijke 
  crisis veroorzaakt wordt door de zonde, zodat het sociaal-ethische probleem primair een religieus 
vraagstuk 
  is.  Juist zo onderscheidt hij zich van andere social gospelers. A.w., p. 46. 



192 
 

 

 

anderzijds plaatst Rauschenbusch Jezus in de rij der oud-testamentische profeten met hun 
boodschap van het komende Godsrijk en de daarbij behorende gerechtigheid. In 
overeenstemming met hen stelt Rauschenbusch dat Rijk centraal en verbindt hij het religieuze 
met het sociaal-ethische. 
 
Naar het oordeel van Reinhart Müller heeft Heinrich Frick, meer dan anderen, de Amerikaanse 
ziel begrepen. Aan Rauschenbusch dankte Frick enerzijds een dieper verstaan van de betekenis 
van het eeuwige Godsrijk voor ons-in-de-tijd, anderzijds begrip voor de macht der 
collectiviteiten in het menselijk bestaan. Frick zag daarin een correctie op een verinnerlijkt 
lutheranisme en een heront-dekking van hetgeen Luther zelf bedoeld had.1 Müller zelf legt een 
verbinding tussen Rauschen-busch en de radicale reformatie: “Aus dem Täufertum ist 
Rauschenbusch und dem social gospel der Impuls der radikale Ethik zugekommen”.2 Daarmee 
behoort de social gospelbeweging tot het vrije kerktype of, zo men wil, het ‘Sektentypus’ zoals 
dat door Ernst Troeltsch en Max Weber is gedefinieerd, dat wil zeggen een type (protestantse) 
kerk dat onafhankelijk van de staat bestaat en waarvan men door eigen vrije keuze lid is.3 
 
 

IV.1.4.3 Beoordeling door Müllers tijdgenoot ‘X’ 4 

Vrijwel gelijktijdig met Müllers boek verscheen een geschrift over Rauschenbusch en het social 
gospel waarin dat laatste radicaal werd afgewezen. De schrijver stelt dat nog niet eerder vóór 
hem van Duitse zijde ‘eine grundlegende systematisch-theologische Untersuchung des social 
gospel’ was ondernomen.5 Maar dankzij een tweejarige studietijd in Amerika en met hulp van 
D.R. Sharpe en M. Rade zegt hij erin geslaagd te zijn de noodzakelijke bronnen te raadplegen 
waardoor het hem mogelijk werd Rauschenbusch en zijn beweging op een juiste wijze te 
plaatsen. 
 De schrijver heeft grote bedenkingen tegen het social gospel, dat zijns inziens het evangelie 
van zonde en genade heeft vervangen door een ander, een ‘economisch evangelie van het Rijk 
Gods’.6 Hij meent dat het social gospel zich de ‘social salvation’ van de samenleving ten doel 
heeft gesteld en  dat het verwacht die te bereiken door alles en allen aan de wet van Christus te 

                                                 
1 a.w., p. 110-112. 
2 a.w., p. 108. 
3 a.w., p. 65 en p. 108. 
4 Een onbekende schrijver, verder aan te duiden met ‘X’, wordt in deze paragraaf geciteerd.. Van diens in  
  getypte vorm uitgebrachte geschrift is een fotokopie in mijn bezit, gemaakt in 1969 in de met de U.B. te  
  Göttingen verbonden seminariebibliotheek. Het draagt als auteursnaam R. Müller. Dr. Reinhart Müller,  
  thans te Hermannsburg, laat in met hem gevoerde correspondentie weten, dit geschrift niet te kennen.  
  Merkwaardig  is dan dat Max Stackhouse, in zijn Voorwoord van Rauschenbusch’ Righteousness, op p. 
39  
  blijk geeft, het bedoelde geschrift wél te kennen. Sprekend over het ‘free church’-kerkmodel citeert hij de  
  betiteling ‘universalised aggressive sect’ als – vertaald – afkomstig van Reinhart Müller. Maar een 
opmer- 
  king over ‘religiösen sektenkirchlichen Imperialismus’ treft men niet aan in Müllers officiële boek, maar 
wel 
  in het getypte geschrift van ‘X’ (p. 65). Helaas heeft de U.B.-Göttingen het geschrift niet (meer) in bezit. 
5 ‘X’, Walter Rauschenbusch, Vorwort. 
6 a.w., p. 31. 
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onderwerpen. Hij stelt dat hier het middeleeuwse ideaal van het corpus Christianum nieuw leven 
wordt ingeblazen,1 ditmaal onder leiding van een in Amerika machtig geworden ‘Sektenkirche’.2 
Het sektarische blijkt zijns inziens onder meer daaruit dat men de Bergrede als een op alle 
terreinen des levens toepasbare ‘Sozialphilosofie’ ziet.3 Deze ‘kompromisslose Ethik der 
Sektentheologie’ van het social gospel4 zit vol ‘schwärmerische Missverständnisse’.5 Want als 
men ‘die Freiheit eines Christenmenschen’ verstaat als ‘libertas politica’ en de maatschappij wil 
hervormen aan de hand van de Bergrede en 1 Kor.13, bezondigt men zich aan een romantische, 
‘sozialutopische’ idylle.6 Het social gospel, dat alle nadruk legt op de heiliging van het sociale 
leven, heeft kennelijk niet genoeg aan rechtvaardi-ging en verlossing.7 Dat lijkt op calvinisme 
maar is het niet, zoals Visser ‘t Hooft reeds aantoonde. Het social gospel moet ‘Sektentheologie’ 
heten, waarin het bijbelse begrip agapè (‘liefde’) wordt misbruikt voor sociaal-politieke 
doeleinden. Hoe goed ook bedoeld, ‘ein solches Vorhaben wird auch zum sicheren Ruin der 
modernen Volkswirtschaft führen’.8 Anders gezegd: het social gospel reduceert de theologie tot 
(sociale) ethiek want het verlangt sociaal-ethische oplossingen van de theologie.9 Kennelijk ziet 
het het Godsrijk als een immanente aangelegenheid want het heeft de eschatologie geëthiseerd en 
de openbaring tot een ‘revelatio continua’ gemaakt.10  
 
Het is ‘X’ bekend dat rond 1900 het social gospel overal in Amerika populair was geworden. 
Rauschenbusch verheugde zich daarover maar, zo weet ‘X’, hij voorzag het risico dat het tege-
lijkertijd aan diepte zou kunnen verliezen. Daartegen heeft hij dan ook gewaarschuwd onder 
andere in 1900, op de New York State Conference of Religion, waar zes sprekers het onderwerp 
social salvation behandelden, maar Rauschenbusch sprak over het innerlijk geestelijk leven. 
Deze accentuering van het geestelijke blijkt eveneens uit zijn Prayers of the Social Awakening, 
dat hij in 1910 publiceerde en waarin hij de sociale verantwoordelijkheid der christenheid 
nadrukkelijk tot een gebedszaak maakte.11 
 Toch stelt ‘X’ dat ook hier blijkt welk misverstand de theologie van het social gospel 
beheerst. Alsof het evangelie aller mensen broederschap zou postuleren wordt deze theologie van 
het Godsrijk verbonden met simpele vooruitgangsgedachten en met dromen van een hemel op 
aarde.12 Dat blijkt zijns inziens onder meer uit een verklaring van het Onze Vader die 
Rauschenbusch aan zijn gebeden laat voorafgaan, waarbij de bede om het komende Rijk Gods 
centraal staat en waarin dat Godsrijk als een sociaal Utopia wordt getekend. Daaruit trekt ‘X’ de 
conclusie dat Rauschen-busch zich ondanks zijn gebeden niet heeft kunnen losmaken van 
liberaalhumanistische voor-stellingen. Verder, zo meent ‘X’, vertoonde Rauschenbusch bij zijn 
pogingen om socialisme en christendom bijeen te brengen niet alleen een grote mate van 
naïveteit, maar eveneens een gebrek aan theologische ‘Tiefgründigkeit’ die hem in het spoor van 

                                                 
1 a.w., p. 65.  
2 a.w., p. 138. 
3 a.w., p. 64. 
4 a.w., p. 31. 
5 a.w., p. 64. 
6 a.w., p. 70. 
7 a.w., p. 95. 
8 a.w., p. 69. 
9 a.w., p. 85. 
10 a.w., p. 97. 
11 W. Rauschenbusch, For God and the People, Prayers of the Social Awakening, Boston, 1910. 
12 'X', a.w. p. 53. 
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de liberale theologie deed wegzakken.1 Reeds vroeg had Rauschenbusch, samen met andere 
leden van de Brotherhood of the Kingdom zijn affiniteit met het socialisme beleden. Uiteraard 
verwierp hij de materialistische geschiedenisfilosofie van het marxisme en ging het hem om 
‘christian socialism’, een socialisme gebaseerd op religieuze overtuigingen.2 Maar hij kon niet 
voorkomen dat volgelingen als Ward en Eddy deze spanning niet volhielden en het communisme 
omarmden. Een ‘economisch evangelie’ biedt wél mogelijkheden om met de socialisten samen te 
werken, maar in de kerk is zoiets een ‘Fremdkörper’. Voor de kerk rest immers weinig anders 
dan het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de samenleving. Vandaar dat de 
Amerikaanse lutherse kerken het Social Creed van de Federal Council of Churches niet hebben 
ondertekend omdat die duidelijk beseften dat hier een kerkvisie achter stak die de hunne niet 
was.3  
 Volgens de schrijver is de grondoorzaak van alle dwalingen van Rauschenbusch daarin 
gelegen dat hij zich radicaal van zijn lutherse afkomst heeft vervreemd. In die traditie weet men 
van de ‘paradoxale Spannung zwischen Gott und Mensch’, terwijl het social gospel uitgaat van 
harmonie tussen God en de mens.4 In het social gospel wordt de zonde gemoraliseerd en de mens 
wordt in dit gedachteklimaat tenslotte niet uit genade maar uit werken gerechtvaardigd.5 Luthers 
ont-dekking blijkt te zijn vergeten. Bovendien is vergeten wat Luther wel wist: dat de wereld in 
het boze ligt. Zij valt niet te regeren met christelijke liefde ‘sondern nach strengen gesetzen mit 
schwerd und gewallt’.6 
 
 

IV.1.4.4 Beoordeling door Milenko Andjelic 

De jongste wetenschappelijke publicatie in West-Europa over Rauschenbusch (en Niebuhr) is 
van de hand van M. Andjelic.7 Deze promoveerde in Heidelberg in 1996 na een studie theologie, 
eerst in Servië en Engeland, daarna in Amerika, waardoor hij betrokken raakte bij de bestudering 
van het social gospel. In zijn dissertatie over dit onderwerp gaat hij breedvoerig in discussie met 
Ameri-kaanse geleerden, daarentegen nauwelijks met Europese. Hetgeen mensen als Hermann 
Sasse, Heinrich Frick, Dietrich Bonhoeffer en Adolf Keller hadden te melden, komt niet ter 
sprake, zelfs niet de bijdrage van Willem Visser ‘t Hooft. De enige die hij, met instemming, een 
enkele maal citeert, is Reinhart Müller.8 
 Andjelic ziet sterke overeenkomsten tussen de visies van Niebuhr en Rauschenbusch, waar 

                                                 
1 a.w., p. 33. 
2 a.w., pp. 28 e.v. 
3 a.w., p. 42. 
4 a.w., p. 104. 
5 a.w., p. 120. 
6 a.w., p. 70 en  noot 210, waar M. Luthers Von Kaufshandlung und Wucher wordt geciteerd. 
7 M. Andjelic, Christlicher Glaube als prophetische Religion, Walter Rauschenbusch und Reinhold 
   Niebuhr, Frankfurt am Main, 1998. 
8 M. Andjelic, a.w. p. 55, noot 262, citaat R. Müller, Walter Rauschenbusch, p. 46. Rauschenbusch onder- 
  scheidt zich, volgens dit citaat van Müller van alle mogelijke “Weltverbessern, Sozialreformern und 
Kultur- 
  kritikern und im besondern von der social gospel-Bewegung der zwanziger Jahre.” Zie daarover ook 
hier- 
  boven IV.1.4.2, speciaal noot 5. 
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beiden zich zijns inziens beriepen op de ‘prophetische Religion’ in Oude en Nieuwe Testament.1 
Daarmee sluit hij aan bij zowel Müller als Stackhouse die hadden gewezen op Rauschenbusch’ 
beroep op de oudtestamentische profeten, een inzicht dat later door Brunson en Hauerwas werd 
bevestigd. Terwijl Brunson had geconstateerd dat Niebuhr zich van Rauschenbusch’ ideeën had 
gedistantieerd  – zoals wij in III.1.3 aangaven –  heeft Anjelic in zijn studie juist hun verregaande 
congenialiteit onderstreept. 
 Aan de discussie  over de mate van afhankelijkheid van Niebuhr van Rauschenbusch 
kunnen wij hier verder voorbij gaan.2 Voor ons is van meer belang hoe Andjelic de profetische 
religie verstaat omdat hij die als het hart van (Niebuhrs en) Rauschenbusch’ theologie en visie op 
het social gospel ziet. Profetische religie noemt hij de verkondiging van de oudtestamentische 
profeten en hetgeen daarmee in overeenstemming is. Kern van deze profetische verkondiging 
vindt hij in het woord: “De HEER vraagt van u niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief 
te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God”.3 Omdat hier prioriteit wordt gegeven aan – 
maatschappe-lijke – gerechtigheid boven religieuze plichten ziet Andjelic hierin een sociale én 
een religieuze revolutie. Jezus als ‘the successor of the Old Testament prophets’ zet deze 
revolutie voort.4 Zijn op de persoon gerichte optreden moet niet individualistisch worden 
misverstaan. Jezus heeft door zijn woorden en daden een weg gebaand naar broederlijke 
verhoudingen, die minimaal respect voor de rechten van de medemens inhouden. In deze 
profetische rol is Jezus normatief voor het christendom. 
 Volgens Andjelic bedoelde Rauschenbusch déze profetische religie met zijn uitspraken over 
het Rijk Gods als basis van het social gospel. Hij legitimeerde dat als christelijk beginsel aldus: 
“The social gospel is in fact the oldest gospel of all. It is built on the foundation of the apostles 
and prophets”. 5  Mét profeten en apostelen ziet Rauschenbusch de ware godsdienst in het recht 
doen aan armen en verdrukten, (Jac.1: 27). Deze ‘profetische religie’ is voor hem de impuls tot 
de strijd voor recht en vrijheid – met inachtneming van de rechten van anderen – én voor een 
optimale democratie, ook in economische zin.  
Andjelic spreekt hier van ‘de leer der oudtestamentische profeten’, die zijns inziens de volgende 
kenmerken draagt:6  
– het geven van prioriteit aan de aardse, sociale gerechtigheid boven een hemelse zaligheid der    
       zielen 
– het als complementair beschouwen van Gods immanentie en zijn transcendentie  
– de interesse voor sociale boven persoonlijke moraliteit 
– de visie dat de liefde de sociale gerechtigheid vervolmaakt 
– de aanwijzing van sociale naast persoonlijke zonden en  
– de beklemtoning van de mogelijkheid van verlossing uit de  zonde binnen de aardse verhou- 
   dingen. 
 
Andjelic heeft onderkend dat voor Rauschenbusch de betekenis van de profetische religie verder 
reikte dan de bruikbaarheid van het social gospel bij het signaleren van misstanden en het 
oplossen van maatschappelijke problemen. Achter die problemen en achter de sociale crisis die 
veroorzaakt was door de ongebreidelde macht van het kapitalisme, ontwaarde hij een diepere, 

                                                 
1 a.w. p. 11 en passim. 
2 a.w., pp. 15-16. 
3 Micha 6: 8 
4 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 70. 
5 W. Rauschenbusch, Theology, p. 24. 
6 M. Andjelic, Prophetische Religion, p. 39. 
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geestelijke crisis. Daarom was voor hem het oplossen van sociale problemen niet voldoende, 
maar moest er worden gezocht naar een herstel van de christelijke godsdienst in haar ware 
betekenis en omvang. Rauschenbusch stelde: “It is either a revival of social religion or the 
deluge”.1 De beide aspecten: de geestelijke en de sociale, mogen daarbij niet tegen elkaar 
worden uitgespeeld. Bekering oftewel ommekeer naar de gezindheid van de liefde staat voor 
hem niet tegenover sociaal-democratische maatschappijhervormingen en protest tegen sociale 
wantoestanden.2 
 Andere social gospelers die het Godsrijk als een sociaal-politieke grootheid centraal stelden, 
hebben het nogal eens geïdentificeerd met de Europese beschaving, met democratie en de daarbij 
behorende rechtsstaat of met het socialisme. Andjelic meent dat men zo’n ‘diesseitige’ 
verabsolu-tering van de sociaal-politieke dimensie van het Godsrijk bij Rauschenbusch niet 
vinden zal.3 En evenmin is hij in de fout vervallen de realisatie van het Rijk Gods te verwachten 
van de liefde als sociaal-politiek middel. Rauschenbusch heeft nadrukkelijk onderscheid gemaakt 
tussen belangeloze en zelfopofferende liefde én broederlijke liefde.4 De eerste vormen kan men 
hoogstens van individuen verwachten, zeker niet van elkaar bestrijdende klassen. Bínnen klassen 
en groepen bestaat soms wel iets van broederlijke verbondenheid in de zin van solidariteit en 
tegenover ándere groepen kan er sprake zijn van ‘caritas’.5 Maar sociale wanverhoudingen lost 
men er niet mee op. Daarvoor is structurele gerechtigheid noodzakelijk gebaseerd op recht en 
wet en voorgegeven in het ideaal van het Godsrijk, waar de liefde de gerechtigheid 
vervolmaakt.6 
 Wetend van de gebleken verschillen in visie óp en de als misvattingen aan te merken 
interpretaties ván het Koninkrijk Gods kiest Andjelic voor de ‘profetische religie’ of wel de leer 
der profeten als basis voor Rauschenbusch visie.  
 
 
 
 

IV.2 Evaluatie van de Europese beoordeling 

Door Rauschenbusch’ visie als profetische religie te definiëren heeft Andjelic een poging gedaan 
om weg te komen uit de vastgelopen discussies over de betekenis van het Koninkrijk Gods. Maar 
door zich vervolgens te beroepen op een formele leer der oudtestamentische profeten neemt hij 
een te groot risico. Hij construeert vanuit een geselecteerde groep van profeten weliswaar een 
bepaalde visie, maar die is arbitrair en alleen al daarom niet zonder meer bruikbaar in latere 
theologische discussies en beschrijvingen van visies van christelijke theologen. 
 Ondanks de grote verscheidenheid van de theologische interpretaties van het Koninkrijk 
Gods verdient dat begrip echter toch de voorkeur als het gaat om de weergave van 
Rauschenbusch’ visie. Ten eerste gebruikte Rauschenbusch zelf die term om de inhoud van het 
social gospel aan te duiden, ten tweede gaf hij er een welomschreven betekenis aan en ten derde 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, CSC, p. 286. 
2 a.w., p. 133. 
3 M. Andjelic, Prophetische  Religion, p. 47, onder verwijzing naar W. Rauschenbusch, CSO, pp. 153, 330  
  en 363. 
4 a.w., p. 60, onder verwijzing naar W. Rauschenbusch, Theology,  pp. 143 en 271. 
5 a.w., p. 61, onder verwijzingen naar W. Rauschenbusch, CSO, pp. 46 en 332. 
6 a.w., p. 61, onder verwijzing naar W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 228 en CSO, p. 45.  
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toonde hij in zijn bijbels-theologische overwegingen de centrale positie van het Godsrijk in de 
verkondiging van Oude en Nieuwe Testament aan. Terecht wijst Andjelic erop dat 
Rauschenbusch daarbij koos voor een interpretatie van Israëls godsdienst waarin de profetische 
lijn prevaleert boven de priesterlijke. Hij besteedt echter vrijwel geen aandacht aan het feit dat 
Rauschenbusch de sociologische kennis van zijn dagen ingeschakeld heeft om de door hem als 
kernstukken geziene bijbels-theologische begrippen toepasbaar te maken voor zijn kerkelijk 
beleid. Evenmin heeft hij rekening gehouden met het niet te verwaarlozen feit dat bijbelse 
gegevens altijd worden geïnterpreteerd binnen historische en sociologische kaders, 
samenhangend met de sociale rol en positie van degene die ermee werkt. Theologiseren in 
abstracto is onmogelijk. Men kan dan ook Rauschenbusch’ visie niet adequaat weergeven zonder 
acht te slaan op zijn plaats in de Amerikaanse (kerk)geschiedenis en zijn relatieve 
afhankelijkheid van mensen en bewegingen uit het verleden. Andjelic treedt weliswaar in 
discussie met Amerikaanse critici van het social gospel, maar hij besteedt geen aandacht aan de 
Amerikaanse kerk- en geestesgeschiedenis. En precies dat is hetgeen de – door hem grotendeels 
buiten discussie gelaten  – Europese critici naar voren hebben gebracht. 
 
Bij de besproken Duitse critici vindt men opmerkingen dienaangaande, meestal in negatieve en 
weinig gespecificeerde zin; het social gospel wordt gezien als een vorm van activistisch 
Amerika-nisme. Als een van de weinigen heeft R. Müller erop gewezen hoezeer Rauschenbusch 
verbonden is met het vrije kerktype, dat in Amerika zo’n enorme opgang heeft gemaakt. Of men 
dit ‘sektarisch’ mag noemen hangt sterk van de definitie af.1 
 Onder de Europese critici van het social gospel moet met ere genoemd worden de Neder-
lander W.A. Visser ‘t Hooft, die niet alleen een van de eersten geweest is, maar vooral ook 
degene die zich het meest in de voorgeschiedenis ervan heeft verdiept, waarbij hij ervan uitging 
dat elke beweging, hoe ook op actuele situaties reagerend, altijd geworteld is in het verleden. Hij 
heeft gemeend de kern van de zaak te kunnen treffen door zowel deze voorgeschiedenis van 
puritanisme, revivalisme en methodisme alsook het social gospel ‘ideologisch’ te bezien.2 Langs 
die weg komt hij tot de slotsom dat deze bewegingen zozeer door de Verlichting en de moderne 
natuur-wetenschappelijke visies zijn beïnvloed dat zij hun oorspronkelijke identiteit hebben 
verloren aan de liberale theologie. Deze visie bepaalt zijn negatieve oordeel over het social 
gospel. 
 
 
 
Naar het oordeel van Visser ‘t Hooft kan de liberale theologie ‘be traced back to the philosophy 
of the Stoics’ met haar volstrekt ethisch-humanistische en immanente godsbeeld.3 Het social 
gospel met zijn voorstellling van een democratische God komt daar dichtbij in de buurt, zodat de 
denk-beelden van het social gospel neigen naar pantheisme.4  
 Zoals zowel voor- als tegenstanders hebben vastgesteld, was deze karakterisering van het 
social gospel zeker onjuist. Zelf heeft Visser ‘t Hooft later ook zijn bedenkingen gekregen. In 
                                                 
1 W. Balke, Calvijn en de Doperse radicalen, Kampen, 1984. Citaat uit Summary, p. 352 “The 
relationship  
  between Calvin and the Anabaptists emerged in their common emphasis on sanctification of life, 
discipline 
  and freedom of the church....” 
2 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, 1928, p. 6. 
3 W.A. Visser ‘t Hooft, Background, pp. 171 en 174. 
4 a.w., p. 178. 
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zijn Memoires merkt hij op: “Toen in 1962 een Amerikaanse uitgave verscheen was het boek in 
veel opzichten verouderd”.1  Verouderd kan het zeker heten om te menen te kunnen volstaan met 
de toetsing van een beweging op haar ideologisch gehalte, los van haar sociale samenhang. In het 
theologisch denken van het toenmalige Europa was het gebruikelijk zo te werk te gaan. Visser ‘t 
Hooft heeft zich daarbij aangesloten, hoewel hij zich wel enigszins bewust geweest is van het 
risico van deze keuze van methode. Achteraf zien wij beter dat deze ideologische toetsing van 
het social gospel wel tot een vertekend beeld móést leiden, omdat in het social gospel dogmatiek 
en ethiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  
 In 1928 zag Visser ‘t Hooft vooral Amerikaans optimisme en liberaal vooruitgangsgeloof 
als kenmerkend voor het vigerende social gospel en lette hij minder op de diepe verontrusting 
over zo-wel de sociale als de geestelijke crisis als drijfveer van de social gospelers. Hij miskende 
tevens de evangelische inspiratie achter hun Rijk Gods-theologie, die erop uit was deze crises te 
boven te komen. Later stelde hij zijn mening bij. Zo heeft hij in 1947 in Princeton een zogeheten 
Stone Lecture gehouden2 waarin hij de sociale en politieke betekenis van het koningschap van 
Christus uiteenzette. Hij stelde daarin: “The doctrine of the present Kingship of Christ over the 
world provides the basis for a social gospel which is truly a gospel”.3 Het liberale social gospel 
blijft hij verwerpelijk achten, maar hij erkent dat het evangelie wel degelijk een sociale 
boodschap bevat.  
 Deze opvatting heeft hij bevestigd in een toespraak die hij heeft gehouden aan het einde van 
zijn loopbaan in 1968 te Uppsala; daarin overziet hij het werk van de Wereldraad en blikt hij 
vooruit naar de toekomst. Hij stelt dan: “Het moet duidelijk worden dat leden van kerken die 
praktisch hun verantwoordelijkheid voor de behoeftigen, waar ook ter wereld, verloochenen, 
zich net zo schuldig maken aan ketterij als zij die een of ander artikel van het geloof 
verwerpen”.4 
 Wat Rauschenbusch betreft: Visser ‘t Hooft heeft hem in 1928 vanuit de latere 
ontwikkelingen van de social gospelbeweging verstaan als vertegenwoordiger van de liberale 
theologie, ondanks alles wat hijzelf had ontdekt aangaande de relaties van de beweging met 18e- 
en 19e-eeuwse gees-telijke stromingen als puritanisme en revivalisme. 
 
De vijf punten die Visser ‘t Hooft in zijn dissertatie heeft genoemd als bewijs voor de juistheid 
van zijn visie,5 geven, ondanks de citaten, een eenzijdig beeld van de opvattingen van 
Rauschenbusch. Naar onze mening geldt het volgende: 
a. Ethiek komt voor Rauschenbusch niet in plaats van godsdienst maar maakt er een 
onlosmakelijk     deel van uit.  
b. Het Godsrijk is voor Rauschenbusch niet slechts collectief en aards van karakter maar hij heeft  
    steeds weer onderstreept dat het meer is dan een hemels en individueel perspectief. 
 
c. De zonde als ‘selfishness’ en ‘egotism’ te benoemen betekent haar karakter te verstaan als per- 
  
    soonsgebonden én relationeel.6 
d. Daarnaast, niet in mindering daarop, ontwikkelde Rauschenbusch een leer van de collectieve   

                                                 
1 W.A. Visser ‘t Hooft, Memoires, p. 30. 
2 W.A. Visser ‘t Hooft, The Kingship of Christ, Bristol, 1948. 
3 a.w., p. 95. 
4 Rapporten Uppsala 1968, Nederlandse uitgave, Kampen, 1969, p. 25. 
5 Zie IV.1.2, slot, samenvatting van Visser ‘t Hooft, Background, pp. 39-43. 
6 W. Rauschenbusch, Theology, p. 47 en pp. 97-98. 
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        ‘superpersonal forces of evil’ waartegen gestreden moest worden. 
e. Het nieuwe idee van apostolaat zoekt, tegenover een individualistisch model van evangelisatie, 
       naar een ‘comprehensive approach’  inclusief maatschappelijke hervormingen op basis van 
het         evangelie van het doorbrekende Rijk Gods. Tegelijk wijst het social gospel dankbaar op 
tekenen  
    van het Godsrijk op aarde in vormen van medemenselijkheid en rechtvaardigheid die daarmee 
        corresponderen.  
Tegenover deze nadruk op het tijdelijk-aardse en immanente stelde Visser ‘t Hooft het eeuwige, 
transcendente en tegenover het historische het bovennatuurlijke. Zijns inziens heeft theologie 
zich bezig te houden met de bovennatuurlijke wereld en onze relatie daartoe, een visie die zich 
uitdrukt in ruimtelijke categorieën. Rauschenbusch echter denkt in categorieën van tijd, zodat 
voor hém transcendent en immanent geen tegenstellingen behoeven te zijn. Hij gaat uit van een 
in de geschie-denis handelende, transcendente God die op die wijze immanent wordt. Zelfs kan 
hij spreken van ‘the progressive social incarnation of God’ in de geschiedenis.1 De profane 
geschiedenis is Gods heilige werkplaats, waarin Hij aan de toekomst werkt. 
 Rauschenbusch’ theologie kan derhalve worden gekarakteriseerd als een theologie van de 
geschiedenis en daarom van de hoop, namelijk de hoop op Gods Rijk op aarde.2 Met deze visie 
overschrijdt hij de grenzen van de oude liberale theologie verre.  
 Terwijl Visser 't Hooft moet worden geprezen om zijn historisch onderzoek naar de 
Amerikaanse theologie, moeten zijn conclusies ten aanzien van het social gospel en met name 
ten aanzien van Rauschenbusch worden verworpen. Hij heeft er bij het begin van zijn arbeid de 
nadruk opgelegd dat Amerikanen hun eigen theologische traditie hebben, maar juist hij kritiseert 
het social gospel in feite vanuit een Europese visie op de Europese liberale theologie. En 
vervolgens ziet hij over het hoofd dat in elk geval Rauschenbusch kennis genomen heeft van de 
toenmalige Europese theologie en juist mede daardoor geen liberaal is geworden. 
 
Voor de meeste Amerikanen is Europa ver weg en verleden tijd. Rauschenbusch echter heeft 
zich zowel in dat verleden verdiept alsook in een vroeg stadium kennis gemaakt met de 
Europese, met name Duitse theologen van zijn tijd. De ontmoeting met Ludwig Keller, die zijn 
kennis van en zijn verbondenheid met het anabaptisme aanzienlijk verdiepte, heeft hem daardoor 
duidelijk nieuwe perspectieven geopend. Verder leerde hij Wilhelm Herrmann, Adolf von 
Harnack en Johannes Weiss kennen, leerlingen van Albrecht Ritschl. De kennismaking met deze 
theologen verbreedde zijn zicht op de Europese theologie en relativeerde zijn Amerikaanse 
optimisme.  
 Ritschls idee van het Rijk Gods had Rauschenbusch aangesproken als uitgangspunt voor 
verdere doordenking. Ritschl sprak van de twee brandpunten van het christelijk geloof: 
individuele verlossing én Rijk Gods als sociaal model. Dat roept de vraag op naar de prioriteit in 
hun verhouding. In de protestantse kerken kiest men van oudsher voor het aanspreken van de 
individuele mens als één die verantwoordelijk en schuldig voor God staat, maar die dankzij de 
rechtvaardiging wordt gered. Er is evenzeer een liberale variant van deze individualistische lijn 
van denken en sommige social gospelers hadden zich daarbij aangesloten. Zij spraken van de 
zedelijke persoonlijkheid die zich zou inzetten voor het algemeen welzijn. 
 
Rauschenbusch heeft echter het individualisme van rechts en van links bestreden. De orthodoxie 
verweet hij een egoïstisch hemelgeloof aan te hangen en tegenover Ritschl stelde hij dat het 

                                                 
1 a.w., p. 148. 
2 a.w., p. 101 en cap. XIV, pp. 146 e.v. 
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sociaal-ethisch opgevatte Godsrijk niet als één van de brandpunten van het christendom moest 
gelden maar als het alomvattende begrip, ‘the controlling centre’1 van het christelijk geloof. 
 Van het evolutionistisch vooruitgangsdenken dat achter de ethiek van het social gospel zou 
zitten kan hetzelfde worden gezegd. Enerzijds is het onmiskenbaar dat bepaalde social gospelers 
dergelijke gedachten aanhingen, maar in elk geval kan men aan Rauschenbusch geen ethisch 
evolutionisme verwijten. Hij weet dat ‘moral gravitation downward’ is, dat wil zeggen: men 
wordt in moreel opzicht gemakkelijker neerwaarts meegetrokken dan dat men steun vindt om de 
hogere waarden na te streven.2 Wel ziet hij tekenen van het Rijk Gods in de wereld, vertrouwt hij 
op de kracht van de Geest en blijft hij hopen op het toenemen van zedelijk inzicht en besef, maar 
tegelijk is hij realist genoeg om de meeslepende kracht van het kwaad te zien. 
 
In het religieus socialisme van Leonhard Ragaz had Rauschenbusch grote verwantschap met zijn 
eigen visie herkend. Beide stromingen kwamen op voor de sociale betekenis van het Godsrijk en 
er werd beseft dat er strijd gevoerd moest worden tegen machtige maatschappelijke krachten die 
van de ongerechtigheid profiteerden. Zowel Rauschenbusch als Ragaz oriënteerden zich op het 
gedachtegoed van het anabaptisme, de beweging die niet alleen de kerk maar ook de 
maatschappij wilde hervormen. Omdat voor hen beiden geloof geen leerstelligheid was maar 
hoop op en inspi-ratie tot gerechtigheid, konden zij voor hun sociale strijd in de socialistische 
beweging een bond-genoot zien.  
 
Wat betreft de verhouding van ethiek en dogmatiek: Net als in het religieus-socialisme wordt in 
de social gospelbeweging aan de ethiek prioriteit gegeven boven de dogmatiek. Men kan dat 
afkeuren, zoals H.J. Heering deed, omdat daarmee de dogmatische theologie, gezien als 
geesteswetenschap en betrokken op een bovennatuurlijke wereld, haar plaats als ‘koningin der 
wetenschappen’ heeft verloren. Maar bijbels-theologisch is deze idealistisch-filosofische kritiek 
niet meer aanvaardbaar, sinds uit onderzoek van de taal- en denkstructuur van de Hebreeuwse 
bijbelschrijvers is gebleken dat de vraag naar het rechte handelen daar de bron is van de 
theologische reflectie. Reeds blijkens de bijbelse schepping(sverhalen) is het Woord altijd 
tegelijk daad. 
 
Tenslotte, zowel de ontwikkeling van een bijbelse theologie die de dogmatiek kon corrigeren als 
ook de kennismaking met andere dan de eigen visies, opgedaan binnen en buiten de Wereldraad 
van kerken, heeft bij theologen als Berkhof en Verkuyl geleid tot een beter begrip van het social 
gospel en het werk van Rauschenbusch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 de term is van P.M. Minus in zijn Walter Rauschenbusch, p. 81. 
2 zie noot 5 bij I.6.3, p. 73. 
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IV.3 Voorlopige slotsom op grond van hoofdstuk IV 

 
In Europa was men aanvankelijk vooral bijzonder kritisch ten aanzien van het Amerikaanse 
vooruitgangsoptimisme dat men ook herkende in wat daar de liberale theologie heette. Het social 
gospel leek daar volledig in te passen, gelet op het activisme van de vertegenwoordigers van de 
beweging en hun argumenten. 
 Hoewel Visser ‘t Hooft in zijn dissertatie zelf aantoonde dat het social gospel zijn wortels 
mede had liggen in puritanisme, revivalisme en methodisme, concludeerde hij toch dat de 
beweging ideologisch vooral berustte op de Verlichtingsfilosofie van de liberale theologie. Deze 
conclusie paste naadloos bij de ervaringen die andere Europese theologen in en met Amerika 
hadden opgedaan, zodat niet alleen Europese orthodoxe protestanten maar ook de aanhangers 
van de dialectische theologie zich voor de denkbeelden van het social gospel afsloten. Bovendien 
werd de kritiek van Visser ‘t Hooft gesteund door een autoriteit als Reinhold Niebuhr, die in 
dezelfde richting wees: ook hij bleef het social gospel associëren met de liberale theologie om 
vervolgens als ‘realist’ het oppervlakkig idealisme van velen van zijn oude strijdmakkers aan de 
kaak te stellen. Overigens had Visser ‘t Hooft in de inleiding van zijn studie geconstateerd dat 
men in Europa weinig idee had van het eigene van de Amerikaanse theologie, terwijl men zijns 
inziens daarin toch tot originele oplossingen van diverse theologische vraagstukken was 
gekomen.   
 Daar men in Europa geen oog had voor de originaliteit van het Amerikaanse denken en men 
Rauschenbusch’ visie niet van idealisme en liberalisme wist te onderscheiden, troffen de beden-
kingen ook hem. De goede relaties die hij onderhield met Ragaz en andere leiders van de 
religieus-socialistische bewegingen in Zwitserland en elders, strekten voor de meerderheid der 
Europese theologen evenmin tot aanbeveling. Het was te verwachten dat de conservatieven 
onder hen de religieus-socialisten desavoueerden als vrijzinnig en politiek-links en daarom geen 
boodschap hadden aan het verwante social gospel. Maar ook voor ‘progressieven’ was deze 
geestverwant-schap geen aanbeveling. Karl Barth had het kamp der religieus-socialisten 
demonstratief verlaten vanwege de veronderstelde en gewraakte identificatie van het Godsrijk 
met menselijk idealisme.1 Zelf accentueerde hij in die tijd de oneindige afstand tussen God en 
mens en de onmogelijkheid om het Godsrijk te bouwen. Later, toen Barth zelf stelde dat Gods 
goddelijkheid pas inclusief zijn menselijkheid recht wordt verstaan, heeft hij erkend dat er 
misverstanden in het spel waren en dat hij Ragaz verkeerd beoordeeld had.2  
 
Na Visser ‘t Hooft is er van Europese zijde tijdenlang weinig zelfstandig onderzoek naar het 
social gospel ter hand genomen. Het bleef meestal beperkt tot korte impressies van het 
Amerikaanse ker-kelijk leven, dat bijvoorbeeld door Dietrich Bonhoeffer gewaardeerd werd om 
zijn sociale karakter.  
Hij herkende de basis daarvan in een theologie van het Rijk Gods, maar in de evolutionistische 
visie daarop miste hij de eschatologische spanning. Over Rauschenbusch spreekt hij niet; 
kennelijk was deze in de tijd van Bonhoeffers bezoek naar de achtergrond verdwenen. De 
politiek-sociale opvattingen van het social gospel noemde Bonhoeffer afkeurend 
                                                 
1 K. Barth, Der Römerbrief, 4e Abdruck, München, 1926, pp. 35-36. 
2 K. Barth, Die Menschlichkeit Gottes, Zürich, 1956, pp. 9-10: “Wie – das ware damals die Sorge und der 
  Einwand von Leonhard Ragaz – wenn das Ende des Liedes von der Majestät Gottes eine neue 
Bestätigung  
  der Hoffnungslosigkeit alles menschlichen Tuns sein sollte? Bewahre! So meinten und sollten wir es 
nicht.” 
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‘schwärmerisch’ dat wil zeggen die van het sektarische kerktype, dat de staat wil laten opgaan in 
de kerk. Positiever is Adolf Keller, die de politiek-sociale opvattingen van het social gospel ziet 
als uitwerkingen van een Messiaanse christologie, die gericht is op de herschepping van de 
wereld tot het Koninkrijk Gods. 
 
Als men deze kritiek overziet, moet de eerste conclusie luiden dat men in Europa het social 
gospel vooral beoordeeld heeft als een variant van het Europees theologisch liberalisme en niet 
als een product van een specifiek-Amerikaanse theologie. Visser ‘t Hooft heeft daar wel op 
gewezen maar er in zijn eindconclusie geen rekening meer mee gehouden. Ten tweede blijkt dat 
men hier de visie van Rauschenbusch niet als wezenlijk anders dan het doorsnee liberaal-
evolutionistische redeneren van de woordvoerders van het social gospel heeft herkend. Dat is 
niet verwonderlijk omdat ook in Amerika Rauschenbusch een tijdlang een vergeten figuur was 
en andere stemmen veel nadrukke-lijker doorkwamen dan de zijne. Reden te meer om het 
originele van zijn bijdrage naar voren te brengen, omdat deze van eminent belang kan zijn voor 
kerk en oecumene.  
 Intussen is er na de tweede wereldoorlog, vooral via de Wereldraad van kerken, in Europa 
meer begrip en zelfs waardering gekomen voor de Amerikaanse opvattingen. De theologie van 
de social gospelers bleek toch anders geaard dan de Europese liberale theologie en de 
oecumenische beweging nam de aandacht van het social gospel voor sociaal-politieke 
vraagstukken over, daartoe vooral bewogen door christenen uit de Derde Wereld. 
 
Amerikaanse studies van het werk van Rauschenbusch hebben aan het licht gebracht dat hij zijn 
theologie baseerde op het in de wereld aan- en doorbrekende Godsrijk, met als kernwoord 
gerech-tigheid. In de ontwikkeling van zijn visie hebben niet slechts liberale maar evenzeer 
evangelicale motieven spelen een rol, zo is komen vast te staan. Nog belangrijker is de 
ontdekking van zijn geestverwantschap met de anabaptisten, die hij waardeerde omdat zij niet 
alleen de kerk maar ook de wereld radicaal wilden hervormen. 
 Ook Europese onderzoekers van het werk van Rauschenbusch hebben deze laatstgenoemde 
verwantschap soms wel gezien, maar deze veelal negatief geduid. In meer positieve zin spreekt 
H.J. Heering daarover wanneer hij het social gospel een theologie van de hoop noemt,1 een 
benaming die later in Europa een nieuw type van theologie zou sieren.2 Die theologie vertoont 
verwante trekken met de Amerikaanse: het visioen gaat weer een rol spelen, namelijk het visioen 
van het komende Rijk Gods. Waar het Godsrijk in zijn sociaal-politieke betekenis aan de orde 
komt, daar ontstaat zicht op het kernwoord gerechtigheid. Dat kernwoord is volgens Andjelic 
bepalend voor de profetische religie in Oude en Nieuwe Testament die hij zowel bij Niebuhr als 
bij Rauschenbusch aantreft. Terwijl de ‘profetische religie’ naar onze mening een te onduidelijk 
begrip is, heeft Milenko Andjelic gelijk wanneer hij gerechtigheid het kernwoord noemt van het 
Koninkrijk Gods zoals Walter Rauschenbusch dat hanteerde. 

                                                 
1 H.J. Heering, Religieuze Toekomstverwachting, p. 214.  
2 J. Moltmann, Theologie der Hoffnung, München, 1964. 
   Zie ook J. Moltmann, Das Kommen Gottes, München, 1995. 
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HOOFDSTUK  V Conclusies 

V.1 Eenheid en verscheidenheid in de Amerikaanse en Europese beoordeling van het           
         social gospel en van Rauschenbusch’ versie daarvan  

In de hoofdstukken III en IV is de Amerikaanse en de Europese beoordeling van het social 
gospel en van Rauschenbusch’ versie daarvan onderzocht. De paragrafen III.3 en IV.3 gaven 
daarvan elk een voorlopige slotsom. Bij vergelijking van deze conclusies blijkt het volgende: 

V.1.1 Relatie van  het social gospel tot de liberale theologie   

 Eenheid van terminologie 
Aan weerszijden van de oceaan hebben Amerikaanse en Europese critici het social gospel 
vooreerst beoordeeld als een variant van de liberale theologie. Men stelde vast dat het social 
gospel mede vorm had gekregen vanuit een typisch Amerikaanse, empiristische en 
antimetafysische liberale theologie, die werd gekenmerkt door geloof in de zedelijke vooruitgang 
der mensheid. Amerikaanse critici constateerden echter tegelijk dat het social gospel het 
individualisme van de liberale theologie onder kritiek had gesteld, met name vanwege de 
asociale gevolgen van het economisch liberalisme dat zich op de individuele vrijheid van 
handelen beriep. 
 
 Verschil van betekenis, ontstaan door de verschillende culturele achtergrond 
De grote verschillen die er tussen de Europese en de Amerikaanse betekenis van ‘liberaal’ en 
‘libe-rale theologie’ bestaan, worden door het gemeenschappelijk gebruik van die termen niet 
opgelost. Geheel anders dan de Amerikaanse had de Europese 19e-eeuwse liberale theologie zich 
namelijk ontwikkeld onder invloed van het Duitse idealisme; zij had in antwoord op de 
Aufklärung óf de rede een goddelijk gegeven genoemd óf het eigene van het geloof in gevoel of 
zedelijkheid gezocht.  
Tegelijk sanctioneerde dit cultuurprotestantisme het conservatisme van een statische 
maatschappij. Zo verklaarde Ritschl de christen tot de beste burger waar hij zich inzet voor de 
burgerlijke deug-den en plichten en zo de zedelijke vooruitgang bevordert. Het revolutionaire 
elan van het social gospel verstond men niet, het Amerikaanse common-senserealisme wees men 
in Europa af. 
 De op de liberale volgende dialectische theologie stelde zich fundamenteel-afwijzend tegen-
over haar voorgangster op. Zowel het conservatisme als het cultuuroptimisme verwierp men, het 
laatste onder verwijzing naar de spanning tussen de christen en de burger vanwege de oneindige 
distantie tussen God en mens. Op grond van zijn relatie met ‘de liberale theologie’ meenden de 
dialectische theologen het social gospel eveneens te moeten verwerpen, zonder acht te slaan op 
de revolutionaire strekking ervan noch op de niet-liberale factoren in zijn Amerikaanse 
herkomst. 

V.1.2 Relatie van het social gospel tot het social Christinanity 

Typerend voor het social gospel is de verworteling ervan in het Amerikaanse geloof in het daar 
aanbrekende Godsrijk, een geloof dat grote groepen en kerken verbond en waaruit zich in de 19e 
eeuw het zogeheten social Christianity had ontwikkeld. Zo’n sociaal geëngageerde theologie die 
een praktisch christendom hoog in het vaandel voerde kon op een brede aanhang rekenen, vooral 
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daar waar men de ethiek boven een correcte dogmatiek stelde. Toen het evangelicale 
christendom conservatief werd en zich ging beperken tot de redding van zielen, bleef het social 
gospel de optimistische visie op de mogelijkheid van maatschappelijke hervormingen trouw en 
kwam daar-mee als vanzelf in het spoor van een meer liberale theologie terecht.  
Tegenover het vrije ondernemerschap, dat welvaart identificeerde met het Godsrijk in Amerika 
maar naast rijkdom armoede produceerde, maakte het social gospel zich sterk voor ingrijpende 
sociale veranderingen die de gerechtigheid en zo het Koninkrijk Gods konden dienen. Daarmee 
zette het de tradities van de progressieve en radicale vormen van het social Christianity voort. 

V.1.3 Rauschenbusch, inspirator van een vernieuwd social gospel  

De vaststelling van H. Richard Niebuhr dat zeker Rauschenbusch niet als een liberaal theoloog 
kon worden neergezet maar eerder bij de evangelicale richting behoorde, werd in Europa door 
weinigen opgemerkt. In meerderheid hield men zich hier voorlopig aan de uitspraken van 
Reinhold Niebuhr en aan het oordeel van Visser ‘t Hooft over het social gospel en over 
Rauschenbusch, die gesteld had dat deze moest worden gezien als een representant van de door 
de liberale theologie geïnfecteerde social gospelbeweging. Weliswaar had deze beweging nog 
andere oorsprongen, namelijk puriteinse en evangelicale zo had Visser ‘t Hooft zelf ontdekt, 
maar de ideologie van de Verlichting gaf toch de doorslag. Deze visie op Rauschenbusch werd in 
Europa eerst  in 1957 door Reinhart Müller gecorrigeerd, terwijl Visser ‘t Hooft zelf later ook 
erkend heeft, eenzijdig te zijn geweest.  
 Dankzij de studies van D.R. Sharpe, P.M. Minus, M.L. Stackhouse en vele andere Amerika-
nen veranderde het beeld van Rauschenbusch in de richting waarin H.R. Niebuhr het reeds had 
gezocht. M. Andjelic, in discussie tredend met W.E. David, M. Stackhouse, D.T. Brunson en 
anderen die op de evangelicale achtergrond van Rauschenbusch’ visie hadden gewezen, sluit 
zich terecht bij deze Amerikaanse herwaardering aan. Hij werkt dat nader uit door 
Rauschenbusch te schetsen als een theoloog wiens visie is geïnspireerd door de bijbelse 
profetische prediking waarin gerechtigheid het kernwoord is. Daarmee is een centraal motief in 
diens theologie aan de orde gesteld dat alle aandacht verdient en in het volgende nader zal 
worden besproken. Voor het overige tekent Andjelic, daarin de meeste Amerikaanse critici 
volgend, Rauschenbusch als een door Amerikaanse ideeën geleid theoloog en heeft hij de 
Europese invloeden die Rauschenbusch verwerkt heeft, met name de anabaptistische, niet 
verdisconteerd.  
 Op deze Amerikaanse eenzijdigheid vormen slechts P.M. Minus en D.E. Smucker een 
uitzon-dering, waarbij met name Smucker de invloed van de Angelsaksische dissenters en de 
Europese anabaptisten van grote betekenis houdt voor Rauschenbusch’ versie van het social 
gospel. 
 
Terwijl Amerikaanse critici veelal weinig belang hechtten aan de Europese invloed op de 
theologie van Rauschenbusch, hebben de meeste Europese critici de betekenis van zijn 
kennismaking met de toenmalige Europese theologen eveneens verkeerd ingeschat. Men wijst 
wel op zijn verwantschap met de hier onder liberale theologen levende visies op het Rijk Gods, 
maar men miskent zijn distantie ten opzichte van die visies. Waar bijvoorbeeld Ritschl de stelling 
poneerde dat het Rijk Gods één der brandpunten in de ellips der bijbelse verkondiging zou zijn, 
stelde Rauschenbusch dat het Godsrijk het centrum daarvan is. De ernst van de Europese liberale 
theologen temperde zijn Amerikaans optimisme, maar hun burgerlijke, antirevolutionaire 
gezindheid hekelde hij.  
 Begrip en erkenning vond hij bij de religieus-socialisten van Ragaz, die net als hij de sociale 
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betekenis van het Godsrijk hadden herontdekt en die daarmee de maatschappelijke werkelijkheid 
kritisch tegemoet traden. Uitwisseling van ideeën met deze religieus-socialisten en bestudering 
van de traditie der revolutionaire anabaptisten gaven Rauschenbusch nieuwe impulsen om 
hetgeen in de Brotherhood of the Kingdom ter hand was genomen, uit te bouwen tot het ontwerp 
van een chris-telijk socialisme als vormgeving van een voorlopige gestalte van het Koninkrijk 
Gods op aarde. 

V.2 Het eigene van Rauschenbusch’ visie 

V.2.1 Algemeen 

Amerikaanse en Europese critici hebben terecht opgemerkt dat Rauschenbusch’ werken, 
inclusief zijn Theology, niet moeten worden beoordeeld als waren het delen dogmatiek. Het zijn 
polemische geschriften die ten doel hadden de visie van het social gospel te verdedigen met 
gebruikmaking van bijbels-theologische motieven. Het ging hem wél om theologische bezinning, 
namelijk om het zoe-ken naar een bijbels-theologische verantwoording van een praktijk van 
sociaal-ethisch handelen waartoe hij zich gedrongen voelde vanuit zijn zedelijke verontrusting 
over het het lot van mensen die gevangen zaten in onmenselijke maatschappelijke structuren. 
 
 De betekenis van zijn levensgeschiedenis  
Alvorens nader op Rauschenbusch’ theologie in te gaan bezien wij de ontwikkelingen van zijn 
per-soonlijkheid en de keuzes die hij in zijn leven moest maken. Die keuzes hangen immers 
samen met zijn persoonlijkheid.  
 Rauschenbusch’ biografen hebben daartoe allerlei feiten en situaties aangedragen: zijn her-
komst uit een Duits-luthers predikantengeslacht, een traditie die zijn vader in Amerika verliet 
door van de lutherse kerk over te gaan naar de baptisten, Walters ambivalente relatie tot zijn 
vader die hij hoogacht om zijn kwaliteiten als theoloog maar misprijst om de wijze waarop hij 
met zijn vrouw omgaat, het slechte huwelijk van zijn ouders en zijn tweevoudige culturele 
opvoeding: Amerikaans en Duits. Over deze tweevoudige culturele oriëntatie zegt hijzelf dat de 
Amerikaanse en Duitse invloeden zich verhouden als schering en inslag, een typering die op zijn 
gehele levensinstelling van toe-passing is. Van meet aan heeft hij zijn weg moeten vinden in de 
ambivalenties en conflicten die zijn herkomst en opvoeding meebrachten. Die weg heeft hij 
gezocht in pogingen de tegenstellingen te verzoenen en gevonden in de visie dat het zien van 
verschillende aspecten een verrijking van inzicht oplevert.   
 Als theoloog vond hij in de boodschap van het Rijk Gods het centrale en kardinale punt 
waarin alle diverse motieven van het evangelie samenkomen en van waaruit de theologische 
thema’s opnieuw in hun samenhang kunnen worden geformuleerd. Deze verzoenende, 
synthetische benadering is kenmerkend gebleven voor zijn leven, zijn relaties en zijn werken: hij 
is uitgegroeid tot een gaaf mens, een wijs pastor, een gelukkig getrouwd man en een veelzijdig 
en succesvol auteur. Diezelfde houding maakte het hem mogelijk een goede verstandhouding te 
bewaren met mensen die zijn tegenstanders of minstens zijn tegenspelers waren. Zo is zijn 
vriendschappelijke verhouding met de Rockefellers bekend, mensen met wie hij hemelsbreed 
verschilde in maat-schappijvisie maar die hij niet, als een verblinde ‘partijman’, als vijanden kon 
noch wilde zien.  
 
 Gelovig, realistisch, soms naïef 
Rauschenbusch sprak vanuit de innerlijke zekerheid dat God er is maar diens ‘zijn’ is geen 
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onderwerp van reflectie. Voor hem persoonlijk was God een warme realiteit, maar in zijn 
spreken als woordvoerder van het social gospel kende hij God vooral als zedelijke wil. Daarbij 
wees hij een nauwe relatie aan tussen Gods wil als besluit en diens wil als bevel: zonder 
menselijke gehoor-zaamheid heeft het heil geen bestand in deze wereld. Hij durfde het aan om in 
het persoonlijke en in het publieke leven bepaalde tekenen aan te wijzen waarin de heilswil van 
God manifest wordt in menselijke daden van gehoorzaamheid. Dat hij daarbij niet altijd 
ontkomen is aan het gevaar van identificatie van het Godsrijk met menselijke instituties, kan hem 
terecht verweten worden.  
 
Een ander risico is dat de manifestaties van Gods heil op de maat van het kleinmenselijke 
worden gesneden en eigen vooroordelen worden aangezien voor goddelijke directieven. 
Rauschenbusch maakte een karikatuur van de uitverkiezing toen hij een op vooroordelen 
berustende, discrimine-rende bevolkingspolitiek van de regering als zodanig niet doorzag noch 
afwees. Zelfs steunde hij in geschrifte het verzet tegen de immigratie van rooms-katholieke Zuid-
Europeanen, in de mening dat Amerika slechts veilig was in handen van de ‘Wasps’, de White 
Anglo-Saxon Protestants. Vanuit diezelfde ideologie had hij weinig oog voor de discriminatie 
van de Afro-Amerikanen. Terecht heeft Berkhof gezegd: “Rauschenbusch’ onmiskenbare 
naïveteit, zijn optimisme en zijn eenzijdigheden moeten wij als een uitdaging beschouwen om 
zijn werk verder te brengen”. 
 
 Rauschenbusch theologische herkomst 
Bij de formulering van zijn theologie van het Rijk Gods heeft Rauschenbusch geput uit een 
drietal bronnen: het evangelicalisme, de liberale new theology en het anabaptisme, zoals hij die 
in de loop van zijn leven, studie en werk – en dus verstaan in een Amerikaanse context –  had 
leren kennen. Het baptistisch milieu waarin hij was opgevoed en waarin de heiliging van 
achtereenvolgens het persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke leven werd beklemtoond, 
sloot aan bij de evangelicale stroming die het Amerikaanse geestelijk en kerkelijk leven al sinds 
de 18e eeuw had bepaald. 
 In de pastorale praktijk in een achterstandswijk in New York kon het individualistisch en 
fundamentalistisch geworden evangelicalisme hem niet helpen aan een antwoord op de sociale 
nood van zijn gemeenteleden. Uit pastorale overwegingen koos Rauschenbusch zonder het 
persoonlijke element van zijn geloof te verwaarlozen voor de progressieve richting van het social 
Christianity, zoals zich die onder invloed van de new theology van Bushnell had ontwikkeld tot 
het social gospel. Dit social gospel bood uitzicht op de mogelijkheid van maatschappelijke 
herstructurering op grond van de gerechtigheid van het Rijk Gods. Toen de beweging echter 
steeds weer en meer gedomineerd werd door een evolutionistisch getinte liberale theologie – en 
daarmee verburgerlijkte en individualiseerde – bracht Rauschenbusch het sociaal-revolutionaire 
elan der anabaptisten tot nieuw leven in zijn theologie van het Koninkrijk Gods. 
 Hoezeer de drie bewegingen van meet aan hun eigen accenten hadden gelegd en hoezeer zij 
in de loop van de tijd tot eenzijdigheden waren vervallen, voor Rauschenbusch was het duidelijk 
dat het streven van elk van deze drie stromingen gericht was geweest op de realisatie van het 
Rijk Gods.  Terwijl zijn critici er veelal voor hebben gekozen hem te identificeren hetzij met de 
liberale hetzij, later, met de evangelicale stroming, is het bijzondere van zijn visie juist de wijze 
waarop hij deze accenten, samen met de anabaptistische, tot een synthese heeft gebracht in een 
theologie van het Koninkrijk Gods als aardse werkelijkheid. Dat is het originele van zijn visie.  
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V.2.2 Het Rijk Gods de centrale notie van Rauschenbusch’ theologie 

Richard Niebuhr heeft gesteld dat het geloof in het Godsrijk constitutief geworden is voor 
Amerika. 
Puriteinen die in theocratie geloofden en evangelicalen die voortbouwden op de massale 
bekeringen uit de revivaltijd  zagen in hun dagen reeds een rechtvaardige en wedergeboren natie 
opdoemen. Rauschenbusch zag het als zijn taak om deze hoopvolle gedachten opnieuw tot leven 
te brengen, omdat hij moest vaststellen dat zowel de conservatieve stroming binnen het eerdere 
social Christia-nity alsook de Amerikaanse liberale theologie niet opgewassen waren tegen het 
individualisme, waardoor het in beide stromingen beleden Godsrijk van zijn sociale betekenis 
was beroofd. Daarom nam hij op zich het social gospel, dat het Rijk Gods in zijn gerichtheid op 
de redding van de hele mens, persoonlijk én sociaal, als het meest centrale bijbelse leerstuk had 
herontdekt, theologisch te  
 
verantwoorden: “We need a systematic theology large enough to match the social gospel and 
vital enough to back it”.1 Daartoe schreef hij zijn Theology met het Rijk Gods als het centrale 
thema. Alvorens de positieve kwaliteiten van dit werk uiteen te zetten moet worden vastgesteld 
dat Rauschenbusch in zijn synthese niet altijd is geslaagd en dat de spanning die er bestaat tussen 
de verschillende lijnen van denken, de actualiserende en de eschatologische, de evolutionistische 
en de revolutionaire, de christologische en de antropologische, meermalen tot kortsluiting leidt. 
Zelf is hij zich ervan bewust geweest, zich op het voor hem gevaarlijke terrein van de dogmatiek 
te begeven, maar dat heeft hem niet weerhouden een poging te wagen. 
 
 Jezus Christus als profeet en koning van het eschatologische Godsrijk 
Rauschenbusch erkende de centrale positie van Jezus Christus in het Godsrijk, namelijk als 
degene die op profetische wijze geloof en leven met elkaar verbond: in Hem manifesteert zich 
‘an organic union between religion and morality’.2 Jezus in die geest na te volgen zal leiden tot 
des mensen behoud en de redding der wereld. En dus spande hij zich in om mensen door 
onderwijs tot gelovige en zedelijke persoonlijkheden op te voeden en zo een bijdrage te leveren 
aan een betere wereld. Alles wat vanuit de bijbelse verkondiging over God, Jezus Christus en de 
kerk gezegd kan worden, moest zijns inziens worden gerelateerd aan het eschatologische 
Godsrijk dat nabij gekomen is. 
 Hij verzette zich daarbij tegen een christologie die alles zet op Jezus’ goddelijkheid, omdat 
hij meende dat daarmee aan Jezus’ menszijn tekort wordt gedaan. Men kan dat als humanistisch 
betitelen maar zijns inziens komt het menszijn van Jezus, de Joodse profeet uit Nazareth, niet in 
mindering op diens rollen als Messiaanse koning en Mensenzoon die in heerlijkheid zal 
verschijnen. Hij maakte dus gebruik van een Messiaanse christologie, dat wil zeggen: over Jezus 
Christus wilde hij slechts spreken binnen de contouren van het Rijk Gods. Dat Rijk is niet alleen 
zichtbaar gewor-den in Jezus van Nazareth, noch slechts te verwachten als het eindpunt van de 
‘progressive social incarnation of God’,3 maar het draagt vooral een eschatologisch karakter. 
Eschatologisch betekent bij Rauschenbusch: het komt vanuit de toekomst op ons af om zich hier 
te realiseren. 
 
 De sociaal-politieke betekenis van het Godsrijk  

                                                 
1 W. Rauschenbusch, Theology, p. 1. 
2 a.w., p. 141. 
3 a.w., p. 148. 
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In zijn visie op het aanbrekende Rijk Gods worden mensen gezien als sociale wezens en hun 
verlos-sing als samenhangend met de redding van de maatschappij. Deze maatschappij wordt 
gedomineerd door machten van het kwaad, die zeer sterk aanwezig zijn in het economische en 
militaire geweld. Met deze machten gaat het Rijk Gods een strijdverhouding aan die vraagt om 
de inzet van allen. Naar Rauschenbusch’ inzicht doelt de boodschap van het Koninkrijk Gods op 
de vernieuwing van de wereld, op een rechtvaardige maatschappij, waarbij de kerk een 
opvoedende rol kan spelen. Bij deze accentuering van de sociaal-politieke betekenis van het Rijk 
Gods maakte hij gebruik van de sociologische kennis van zijn tijd. Die leerde hem dat de 
maatschappelijke ontwikkelingen worden beheerst door autonome mechanismen en processen 
die tot onheil kunnen leiden wanneer ze niet door verstandig menselijk ingrijpen bijgestuurd 
worden. Wetend hoe ook het menselijk verstand misleid kan zijn werd hij een realist, die begreep 
dat hij zijn idealisme dieper moest funderen dan op goede bedoelingen van zich verstandig 
wanende mensen. 
 
 
 
 
 Anabaptistische motieven in Rauschenbusch’ theologie van het Godsrijk 
Rauschenbusch heeft bij de ontwikkeling van zijn visie op het Godsrijk gebruik gemaakt van 
evan-gelicale en liberale motieven, zo hebben wij vastgesteld, een conclusie die steeds meer 
wordt erkend. Maar voor de accentuering van de revolutionair-maatschappelijke betekenis van 
het Koninkrijk Gods heeft hij uit nog een andere bron geput: die van het anabaptisme. Tijdens 
zijn studie in Europa raakte Rauschenbusch geboeid door Ludwig Kellers visie op de 
maatschappij-kritische en revolutionaire radicalen der 16e eeuw. Keller rangschikte die allen 
onder de naam anabaptisten en hij zag hen staan in de rij van de ketters van alle eeuwen.1 
Daarmee accepteerde en accentueerde Keller de scherpe scheiding tussen de visie der ‘radicalen’ 
en die der grote reforma-toren, die de radicalen als ‘sektariërs’ hadden afgewezen; zelf koos 
Ludwig Keller wél voor hen. Hoe onderling verschillend ook, deze groeperingen zetten zich niet 
zozeer in voor ‘reformatio’  van de kerk als wel voor ‘restitutio’,2 namelijk van de idealen van de 
eerste christengemeente, zoals bijvoorbeeld de gemeenschap van goederen, als de voorbode van 
een paradijselijke samenleving. Dat betekende voor sommige groepen dat alle nadruk gelegd 
werd op het werk van de Heilige Geest, voor andere dat de onderlinge broederschap of de 
heiliging door de daadwerkelijke navol-ging van Christus werd geaccentueerd. Soms werden 
deze elementen gecombineerd met revolutio-naire denkbeelden aangaande de opbouw van een 
nieuwe maatschappij waarin sociale gerechtig-heid en broederschap normatief zouden zijn naar 
het chiliastisch ideaal van het Duizendjarig Rijk. 
 Rauschenbusch volgde Keller in zijn tekening van de anabaptisten als chiliasten.3 Hij deelde 
                                                 
1 Deze visie op de anabaptisten wordt weersproken door o.a.F. Blanke in a.w. G.F. Hershberger, The 
  Recovery of the Anabaptist Vision, die hen kinderen van de 16e -eeuwse Reformatie acht. Zie I.4.2. 
  G.H. Williams, The Radical Reformation, Philadelphia, 1962, hanteert als containerbegrip ‘de radicale  
  reformatie’, waarin hij o.m. onderscheidt: spiritualisten als Karlstadt en Müntzer in Duitsland en anabap- 
  tisten als Hubmaier in Zwitserland en Johann Denk en Johann Hut in Duitsland en Oostenrijk. 
2 G.H. Williams, Radical Refomation, Introduction, pg XXVI. 
3 W. Klaassen, Living at the End of the Ages. Apocalyptic Expectation in the Radical Reformation, 
London,  
  1992,  pp. 27-31, beklemtoont de centrale betekenis van de eindtijdverwachting in de vroegste periode 
der  
  radicale  reformatie, nadat deze verwachting lange tijd als bijkomstig was terzijde geschoven. Zie ook  
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hun hoop op het nabijkomende Godsrijk dat de ongerechtigheid in deze wereld zou overwinnen, 
en hun streven om dat Rijk te helpen realiseren. Net als zij zag hij in het verkondigde 
wereldeinde en in het daarmee samenhangende oordeel een aansporing tot verzet tegen de op 
onrecht gevestigde machten. Het geloof dat hij met hen deelde bood hem inspiratie tot een 
radicale sociale ethiek die de crises zou kunnen overwinnen. Hij heeft zich beijverd om dit 
anabaptistische erfgoed in zijn bap-tistenkerk tot gelding te brengen in de overtuiging dat naast 
de dopersen zeker ook de baptisten tot de geestelijke erfgenamen der anabaptisten moesten 
worden gerekend.1 Daarmee versterkte hij het besef dat het christelijk geloof niet alleen een 
innerlijke en kerkelijke aangelegenheid is, maar tevens een publieke en sociaal-politieke zaak die 
de gerechtigheid voorop stelt en de radicaliteit niet schuwt. Naar het voorbeeld van de 
revolutionaire anabaptisten, die zich keerden tegen de feodale maatschappij van hun dagen en 
een anarchistisch-democratische samenleving uitprobeerden, ver-zette Rauschenbusch zich tegen 
het kapitalisme en bepleitte hij een christelijk socialisme. 
 De belangrijke rol die dit chiliastisch anabaptisme in Rauschenbusch’ denken en handelen 
heeft gespeeld, is tot op heden onderbelicht gebleven of afgedaan als een sektarische dwaling. 
Naar ons inzicht is echter juist zijn ‘anabaptisme’ van doorslaggevende én positieve betekenis 
voor de wijze waarop hij zijn begrip van het Godsrijk heeft ontwikkeld. Door zijn 
anabaptistisch-chiliastische visie daarop en op de revolutionaire sociale ethiek van Jezus 
onderscheidde Rauschenbusch zich scherp van de toonaangevende Europese liberale 
theologen van zijn tijd. Zijn visie lijkt beter aan te sluiten bij die van de latere ‘consequente 
eschatologen’, die Jezus behalve een apocalypticus een revolutionair noemden en zich 
daarmee afzetten tegen het liberale Jezusbeeld. Met hen achtte Rauschenbusch de aan Jezus 
toegeschreven apocalyptisch getinte eschatologische uitspraken tijdgebonden, maar ontdaan 
van de catastrofaal-apocalyp-tische bijgeluiden aanvaardde hij het eschatologische als 
kenmerk van het Godsrijk. Maar waar zij de revolutionaire ethiek van Jezus als interim-
ethiek beschouwden, slechts bestemd voor de door Jezus zeer kort geachte eindtijd, 
waardeerde hij de radicale ethiek van Jezus als van eeuwigheidswaarde en bleef hij als 
uitgangspunt van zijn theologie vasthouden aan de sociaal-revolutionaire betekenis van het 
door Jezus gepredikte Koninkrijk Gods voor het heden. Zijn anabaptistisch-chiliastische visie 
op het Godsrijk maakte dus ruimte voor die vorm van eschato-logie die haar realisatie niet 
slechts in de toekomst voorziet maar juist in het maatschappelijk heden. In dat kader 
herintroduceerde hij het millennium als voorgestalte van het definitieve Godsrijk. 
 In het begin van de 19e eeuw was ‘America drunk on the millennium’, zo vatte E.R. 
Sandeen het enthousiasme samen dat in Amerika was ontstaan ten gevolge van de revivals, die 
de mensen niet alleen in een staat van euforie hadden gebracht maar ook tot sociale 
bewogenheid.2 Gecombineerd met de economische vooruitgang geloofde men dat het beloofde 
millennium was aangebroken. Een eeuw later was dit optimisme geluwd, de problemen waren te 
groot, men beperkte zich liever tot de vragen en mogelijkheden van het individu en er voltrok 
zich een scheiding der geesten. Daarbij trokken de orthodoxen zich terug op een apolitiek 
                                                                                                                                                        
  P.J.A. Nissen  ‘Onse salichheit is seer nabi getreden’ in  T. Clemens, W. Otten en G. Rouwhorst, (red .)   
  Het  einde nabij?,Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het 
christendom,   Nijmegen, 1999, pp. 215-224, i.h.b. p. 217. 
1 Stellig liggen de wortels van de Amerikaanse Baptist Church in het Engelse puritanisme maar 
onderzoekers  
  zijn van mening dat dit puritanisme sterk onder invloed gestaan heeft van het anabaptisme. Zie de 
discussie  
  in  het artikel van D.E. Smucker in G.F. Hershberger, Recovery, pp. 300-301. 
2 E.R. Sandeen, Roots, p. 42; zie I.3.2. 
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evangelie, dat gericht was op de religieuze redding van de enkeling, terwijl de social 
gospelbeweging steeds verder in liberaal vaarwater terecht kwam. Daar was meer aandacht voor 
de zedelijke waarde van de menselijke persoon, die van nature zou zijn aangelegd op 
broederschap en naastenliefde, dan voor directe maatschappijhervormingen. 
 
Uit ons onderzoek blijkt dat Rauschenbusch in tweeërlei opzicht een nieuwe impuls heeft 
gegeven aan het geloof in het millennium. Door zijn herontdekking van de sociale betekenis van 
het Godsrijk herkreeg het millennium datzelfde accent, ten tweede baseerde hij het millennium 
niet langer op liberale vooruitgangsgedachten, maar verbond hij het met de eschatologische hoop 
op het op aarde doorbrekende Rijk Gods zoals hij die bij de anabaptisten had leren kennen.  
 Bevestiging van zijn anabaptistische visie op het Rijk God vond Rauschenbusch bij de 
Europese religieus-socialisten,1 die met hem de gerechtigheid van het Godsrijk op aarde voorop 
stelden en Jezus’ boodschap  beschouwden als van religieus-sociaal-revolutionaire aard. Eigen 
studie bracht hem tot het inzicht dat de revolutionaire Christus thuishoort in de rij der oud-
testamentische profeten die het Rijk van God als belofte voor de toekomst en opdracht voor het 
heden hadden verkondigd. De kerk terugbrengen bij haar oorsprong betekent dan ook Christus 
herkennen als de grootste profeet onder de profeten van het Godsrijk. Juist zo hadden de 
anabaptisten meer zicht op de toekomst dan de grote hervormers, stelt Rauschenbusch.2Door de 
genoemde evangelicale, liberale en vooral anabaptistische motieven tot een synthese te 
verwerken formuleerde Rauschenbusch een eigen theologie van het Rijk Gods, waarin evangelie 
en maatschappij, geloof en politiek op een kritisch-creatieve manier met elkaar verbonden 
werden. 

V.2.3 Drie hoofdthema’s in Rauschenbusch’ Rijk Gods theologie: gerechtigheid, de boven- 
            persoonlijke machten van het kwaad en het millennium in relatie tot de eschatologie 

V.2.3.1 Gerechtigheid 

Het thema gerechtigheid heeft in de protestantse rechtvaardigingsleer vooral een sterk 
theologisch-dogmatisch inhoud gekregen, die gericht was op de vraag naar het individuele heil. 
Deze rechtvaar-digingsleer, gezien als het kernleerstuk, het ‘articulus stantis et cadentis 
ecclesiae’, dreigde de heiliging als vernieuwing van mens en wereld te overvleugelen. 
 Naast deze theologische betekenis van ‘gerechtigheid’ was er zowel in de lutherse als in de 
calvinistische bredere traditie wel degelijk zicht op de politieke betekenis van dat begrip, waar 
het diende als criterium voor de wijze waarop overheden en burgers zich hadden te gedragen. 
Soms leidde de protestantse staatsleer echter juist tot sanctionering van de staatsmacht onder het 
motto: alle gezag komt van God. 
 
 Gerechtigheid als social salvation 
Aan een protestantse staatsleer bestond in Amerika geen behoefte omdat hier het overheidsgezag 
niet werd gefundeerd op speciale volmachten van Godswege maar op de instemming van het 
volk, dat vrijheid en democratie beleed. Rauschenbusch ontwikkelde zijn visie op de 
gerechtigheid van het Godsrijk dan ook niet als staatsleer maar hij wees op de sociaal-
maatschappelijke betekenis van deze gerechtigheid. Dat vloeit voort uit het feit dat hij 

                                                 
1  Zie Excurs E. 
2 W. Rauschenbusch, Diary, 1888-'91, geciteerd bij P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 82, noot 17. 
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rechtvaardiging en heiliging direct met elkaar verbond en hij de gerechtigheid niet beperkte tot 
de rechtvaardiging van de individuele, boet-vaardige zondaar. Gods gerechtigheid is een 
herscheppend werk waardoor mensen vernieuwd en geheiligd worden;  Gods gerechtigheid is 
‘salvation’, heil, heling van heel de mens, persoonlijk en in zijn sociale verbanden. 
 
 a. Salvation als socialization 
Social salvation heeft als eerste doel de heelwording van de mens, zodat hij zich inzet voor het 
welzijn van zijn medemens. “Salvation is the voluntary socialization of the soul”.1 Met deze 
opvatting verwierp Rauschenbusch allereerst een individualistische genadeopvatting die het heil 
voor zichzelf dreigt te reserveren en dan, zelfzuchtig, de medemensen aan hun lot zou overlaten. 
Zijns inziens is juist de zelfzucht de persoonlijke zonde bij uitstek. Bovendien verwierp hij de 
correlatie tussen de begrippen salvation en zonde, omdat  daarmee aan de wijdere strekking van 
beide begrippen tekort wordt gedaan. Wel zag hij de zonde als persoonlijke schuld, maar hij 
onderkende dat de zonde wordt aangedreven door de macht van het kwaad. Die macht doet de 
mens zondigen door aan zijn natuurlijke zelfliefde te appelleren. Door een geperverteerde 
zelfliefde zondigt de mens niet alleen tegen zijn ‘higher self’ maar ook tegen zijn naaste én tegen 
God.2 Zelfzucht is per definitie asociaal: “Sin is essentiallly selfishness; the sinful mind is the 
unsocial and anti-social mind”.3 Maar Gods salvation doet de mens zijn zelfzucht overwinnen 
door hem te betrekken in het krachtenveld van het Rijk Gods, dat sterker is dan de kwade 
machten. De gerechtigheid van Gods salvation overtreft de zonde en het kwaad. 
 
 
 b. Salvation als sociaal-ethisch program 
Naar Rauschenbusch’ overtuiging heeft Gods gerechtigheid een nog verder reikend doel dan 
alleen de bekering van de individuele mens tot een sociaal wezen. Ontwikkeling van zedelijk 
besef is noodzakelijk, maar moraliteit gedijt niet overal even goed. Veel hangt af van de sociale 
structuur waarin mensen moeten leven. Rauschenbusch constateerde dat er kwade krachten in 
het spel zijn die mensen te machtig zijn; tegen hun wil gaan goede mensen meedoen aan 
verkeerde dingen. Dus is het zaak de maatschappelijke structuur zo rechtvaardig mogelijk te 
maken. “The Kingdom is a fellowship of righteousness”.4 Daarom is het tweede, verder liggende 
doel van ‘social salvation’ het komen tot ‘a humanity organized according the will of God’.5  De 
politieke vormgeving van de maatschappelijke structuren valt in deze visie niet buiten de 
heilswil van God. In dat kader ontwik-kelde Rauschenbusch gedachten over ‘christelijk 
socialisme’, een begrip dat hij zonder veel moeite kan afwisselen met ‘theocratie’. 
 Rauschenbusch’ strijd voor een betere wereld is in verband gebracht met Amerikaans-
evolutionistisch optimisme. Veel aanhangers van de social gospelbeweging hadden zich daaraan 
inderdaad overgegeven, maar bestudering van de ontwikkelingen in zijn visie moet tot de 
conclusie leiden dat hij steeds meer afstand nam van het gebruikelijke optimisme. Het 
anabaptisme had hem geleerd dat de gerechtigheid van het Godsrijk niet voortkomt uit een 
veronderstelde zedelijke evolutie maar dat de van God geschonken gerechtigheid  een directe 
opdracht bevat om tegen het kwade te strijden. 
 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, Theology, p. 9. 
2 a.w., p. 50. 
3 a.w., p. 50.  
4 W. Rauschenbusch, Theology, p. 134. 
5 a.w., p. 14. 
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V.2.3.2 De  bovenpersoonlijke machten van het kwaad 

Rauschenbusch besefte dat de bovenpersoonlijke structuren van gerechtigheid niet vanzelf 
ontstaan maar moeten worden gecreëerd. Dit was te meer noodzakelijk omdat er zich met name 
op het economische terrein in het toenmalige Amerika allerlei machtsconcentraties hadden 
ontwikkeld die door hun eigen gewicht en wetmatigheden werden voortgedreven. Terwijl 
bestaande instituties als gezin, school, kerk en overheid zich min of meer aan de puriteinse en 
evangelicale normen hadden geconformeerd, was het economische terrein buiten deze invloed 
gebleven. Dat is verklaarbaar uit het feit dat de industriële ontwikkeling en de daarop gebaseerde 
macro-economie pas later op gang waren gekomen, maar het betekende eens te meer de 
noodzaak om juist op dit terrein te interveniëren.  
 De social gospelers zagen de sociale achteruitgang en nood van velen achter het 
economische succes van enkelen. Zij laakten de ideologische rechtvaardiging van het 
kapitalisme en maakten duidelijk dat de ondernemersvrijheid de vrijheid van anderen ernstig 
tekort deed. In het voetspoor van de oude evangelicalen en het social Christianity riepen ze op tot 
maatschappelijke hervormin-gen. Rauschenbusch sloot zich daarbij aan en hij verdiepte het 
theologische inzicht in de situatie. Hij constateerde dat, terwijl de mens in zijn privé-leven wordt 
geleerd niet zelfzuchtig te zijn, de menselijke zelfzucht in de kapitalistische maatschappij 
structureel is geworden. De zelfzucht heeft de mensheid daar zozeer in haar greep dat zij voor 
normaal of zelfs voor goed wordt aangezien. Het is een taak van de theologie om in Christus' 
naam deze dwaling en misleiding aan de kaak te stellen en kerktaak om de mensen op te roepen 
zich tegen dit structurele kwaad teweer te stellen. Reeds in zijn Christianity and the Social Crisis 
(1907) had Rauschenbusch zich beroepen op de sociaal-politieke kritiek van de 
oudtestamentische profeten, die achter de maatschappelijke en politieke strijdverhoudingen een 
kosmische strijd ontwaarden tussen de mensenlievende God van het Verbond en de machten die 
als ‘goden’ dictatoriaal over het mensenleven heersen. 
Vervolgens had hij in zijn Theology zes hoofdstukken aan de thematiek van zonde en kwaad ge-
wijd en gewezen op de bovenpersoonlijke machten van het kwaad die zich in de samenleving 
van zijn dagen manifesteerden als goden: die van geldzucht en egotisme, van nationalisme en 
tirannie. Zijn theologische leer van de bovenpersoonlijke machten, bruikbaar als basis voor de 
sociale strijd, fundeerde Rauschenbusch op de bijbelse idee van een strijdverhouding tussen het 
Godsrijk en een Rijk van het Kwade. Daarbij wijst hij de doorgaande lijnen aan van het Oude 
naar het Nieuwe Testament en hij stelt: wat de profeten als de macht der afgoden zagen, heeft 
Jezus als demonie bestreden en heeft Paulus in verband gebracht met het geweld van overheden 
en machten (Ef. 1: 21; 3: 10). 
 De sociaal-politieke interpretatie van Paulus’ woorden over de boze geesten als de 
eigenlijke krachten achter de kwaadaardige instanties en instituties is een originele bijdrage van 
Rauschen-busch aan de exegese. Zij is in zijn dagen verder niet opgemerkt en slechts bij zijn 
geestverwant Leonhard Ragaz aan te wijzen.1 Eerst later is er vooral dankzij het werk van H. 
Berkhof2 meer aandacht en waardering gekomen voor deze visie, die door A.W. Kist3 en J.H. 

                                                 
1 L. Ragaz, Die Bibel, eine Deutung, Band VI, Die Apostel, Zürich, 1949, p. 85. 
2 H. Berkhof, Christus en de machten, Nijkerk, 1952. 
3 A.W. Kist, Antwoord aan de machten, Alphen aan de Rijn, 1971. Kist heeft de exegetische arbeid uit de  
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Yoder1 nader is uitgewerkt. 
 

V.2.3.3 Het millennium als symbool van een zich realiserend eschatologisch Godsrijk 

De Europese gevestigde kerken, de gevaren van utopie en revolutie kennend, lieten het spreken 
over het millennium liever over aan de sekten, die inderdaad grote waarde hechtten aan de 
belofte van het Duizendjarig Rijk. Sommige sekten hoopten dat millennium vervuld te zien in de 
eigen, door broederliefde geleide, besloten gemeenschap. Andere zagen mogelijkheden om heel 
de wereld ingrijpend ten goede te veranderen. Zulke idealen bleken altijd te hoog gegrepen, zoals 
in de literatuur veelvuldig is aangetoond.2 
 
In tegenstelling tot de Europese hebben de meeste Amerikaanse kerken – die daarmee aansloten 
bij de algemene geloofsbeleving – het motief van het millennium als een reeds aangebroken 
tijdperk van voorlopige vrede en gerechtigheid een belangrijke plaats gegeven in hun denken en 
onderwijs. Een tijdlang meenden velen in protestants Amerika zelfs dat het Godsrijk in hun 
midden was aangebroken.  
Bij het aanbreken van de 20ste eeuw echter gaven orthodoxe christenen, teleurgesteld door de 
ontwikkelingen in kerk en maatschappij, deze gedachte op en onder invloed van het dispensatio-
nalisme verschoven ze het millennium tot na de wederkomst van Christus. Met deze premillen-
nianistische versie van de eschatologie, waarin Rijk Gods en millennium steeds verder weg 
raakten en er voor het heden slechts een geestelijk heil overbleef voor individuele ‘ware’ 
gelovigen, kreeg Rauschenbusch in zijn dagen te maken.3 Hij heeft zich tegen deze door 
pessimisme ingegeven en op het individuele heil gerichte denkbeelden in geschrifte verzet,4 
                                                                                                                                                        
  jaren 1960-‘70  ten aanzien van de ‘machten’ onderzocht en hij komt tot de conclusie dat Paulus met zijn  
  term ‘stoicheia tou kosmou’ een neologisme heeft geschapen met als inhoud: gedragsbepalende 
instituties.  
  Kist volgt daarmee Berkhof en vooral Barth, die in zijn KD IV.3, par. 78: ‘Der Kampf um die 
menschliche 
  Gerechtigkeit’, in Abschnitt 2 spreekt over ‘die herrenlosen Gewalten’.Daarmee duidt hij aan het politiek 
  absolutisme, de macht van het geld, de meeslepende rol van techniek, mode, amusement en verkeer en  
  bovenal de macht van verblindende ideologieën en gevaarlijke utopieën. 
1 J.H. Yoder, The politics of Jesus, Grand Rapids, 1972. 
2 J.W. Schulte Nordholt, artikel ‘Utopia’ in Wending, dec.1967, pg 595-616, beschrijft hoe juist in 
Amerika  
  religieus gefundeerde kolonies ontstonden van groepen ‘chiliasten’, die zich het millennium hadden 
toegeëi- 
  gend en zich als de ware uitverkorenen van de verloren massa hadden afgezonderd.Maar de in deze 
groepen 
  geldende idealen  van gelijkheid en broederschap versmolten dra wanneer een charismatisch leider door 
ma- 
  nipulatie afgunst en rancune opriep. Onderworpenheid en dictatuur vervingen weldra de verheven 
idealen. 
  Norman Cohn heeft in The pursuit of the Millennium (London, 1957) een aantal middeleeuwse revolutio- 
  naire bewegingen die het Duizendjarig Rijk met geweld op aarde wilden vestigen, beschreven als de 
voor- 
  lopers van  de totalitaire machten die in onze tijd mensen gevangen namen en nemen. 
3 Zie I.3.2,  I.3.3 en I.6.3.4. 
4 W. Rauschenbusch, ‘Our Attitude toward Millennarianism’, in The Examiner, sept.1896. 
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omdat voor hem het eschatologische Godsrijk geen sluitpost van de dogmatiek was maar het 
inbegrip van alles wat te hopen is. Zijns inziens bedoelt de bijbelse eschatologie geen statische 
‘leer der laatste dingen’ te zijn en heeft zij geen betrekking op het einde van de wereld maar op 
haar doel: het Godsrijk als een verhoopte nieuwe maatschappij, vol van gerechtigheid.  
 Het millennium was voor Rauschenbusch een symbool van de van God gegeven tijd en 
ruimte voor een voorlopige realisatie van dat toekomstige Koninkrijk Gods van gerechtigheid 
binnen de menselijke geschiedenis. Gegeven deze ruimte vertaalde hij het millennium in een 
oproep tot democratie en christelijk socialisme. “For us the millennial hope is the social hope of 
Christianity”.1 Te werken aan dit ‘sociaal millennium’ ziet hij als de hoopvolle opdracht der 
christenen; zo redt de eschatologie van het Rijk van God de hoop uit de puinhopen der 
geschiedenis. 
 Rauschenbusch heeft met zijn visie de ontsporingen die rondom het begrip millennium 
hadden plaats gevonden, sektarisch fanatisme tegenover vergeestelijking van het heil, vermeden 
en het een volwaardige plaats gegeven in zijn theologie. In zijn visie realiseert het millennium de 
beloften van het eschatologische Godsrijk proleptisch in tekenen van gerechtigheid en vervult het 
daarmee wezenlijke trekken van dat Koninkrijk: het  biedt hoop voor de toekomst en een 
profetisch-kritisch zicht op het heden. Rauschenbusch’ theologie kan derhalve worden 
gekenschetst als een theologie die haar zwaartepunt vindt in een  ‘zich realiserende 
eschatologie’.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.3 Het Rijk Gods als convergentiepunt in Rauschenbusch’ denken  

Ons onderzoek naar de betekenis van het Rijk Gods in het werk van Walter Rauschenbusch heeft 
verschillende fasen doorgemaakt en heeft diverse motieven in dat werk aan het licht gebracht. 
Wij constateerden dat eerdere onderzoekers – terecht – gewezen hebben op de diversiteit van de 
motieven in het werk van Rauschenbusch, waarna zij hem desondanks veelal hebben ingedeeld 
bij een van de conflicterende richtingen van wier motieven hij onweersprekelijk gebruik had 
gemaakt. Wij hebben als werkhypothese gesteld dat Rauschenbusch het Godsrijk, dat zich in 
deze wereld realiseert als doel en vrucht van Gods handelen in de geschiedenis, als theologisch 
convergen-tiepunt aan het social gospel heeft teruggegeven. Daarmee heeft hij naar onze mening 

                                                 
1 W. Rauschenbusch, CSC, p. 106. 
2 Deze term, afkomstig van E. Haenchen, is ge(her)introduceerd door J. Jeremias en B. Klappert. Zie  
  J. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Göttingen, 1962, p. 227, noot 3 en B. Klappert, Die Auferweckung des 
    Gekreuzigten, Neukirchen-Vluyn, 1971, p. 123, noot 32. 
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een positie ingenomen van waaruit de diversiteit tot een synthese kan worden gebracht. 
 
In een vroege fase van ons onderzoek stuitten wij op Visser ‘t Hoofts negatieve oordeel over het 
social gospel. Dat schreef hij, behalve een Amerikaans-methodistische achtergrond, bovenal af- 
hankelijkheid van de Verlichtingsfilosofie toe via de liberale theologie waarin God volstrekt 
imma-nent is, terwijl de bijbelse boodschap zijns inziens uitgaat van de transcendentie Gods. 
Ons onder-zoek heeft evenwel aangetoond dat Rauschenbusch de transcendentie en immanentie 
Gods niet als tegenstellingen zag, maar die beide aspecten dialectisch verbonden achtte in de 
openbaring. De bijbelse God is de God der geschiedenis, die in de incarnatie in Jezus van 
Nazareth ‘immanent’ is geworden en op aarde zijn Rijk wil vestigen door het werk van de 
Heilige Geest. Zonder de illusie te koesteren dat de sociale en geestelijke evolutie als vanzelf zou 
leiden tot het Rijk Gods, wilde Rauschenbusch de mogelijkheden van groei en uitbreiding van 
het Godsrijk in de wereld en daar-mee de opdracht tot ‘kerstening’ daarvan niet prijsgeven maar 
juist stimuleren. 
 
De inschatting van het gewicht van de zonde in mens en wereld speelt een grote rol in de 
positieve of negatieve waardering van het social gospel. De Amerikaan Reinhold Niebuhr keerde 
zich van de social gospelbeweging af vanwege het liberale optimisme dat hij er in aantrof en dat 
hij onrealistisch achtte. In Europa werd vanuit een orthodox-lutherse positie gesteld dat pogingen 
om de wereld te verbeteren, thuishoorden in de (r)evolutionair-optimistische denkbeelden van 
liberalisme en socia-lisme, maar dat een christen behoort te weten dat de wereld ‘in het boze ligt’ 
en dat de zonde alleen kan worden overwonnen door rechtvaardiging en verlossing.  
 Ons onderzoek heeft aangetoond dat Rauschenbusch het gewicht van de zonde zeer ernstig 
heeft genomen en die niet alleen in individuele personen en persoonlijke verhoudingen heeft 
aangewezen, maar ook en vooral in de maatschappelijke structuren die door het kapitalisme 
waren veroorzaakt. Zijn realisme ten aanzien van het kwaad in de wereld stond echter zijn hoop 
op de komst van het Godsrijk op aarde niet in de weg. Hij hield vast aan de mogelijkheid van het 
millennium als voorlopige realisatie van de gerechtigheid van dat Rijk dat sterker is dan de 
machten van het kwaad. Daarmee heeft hij zich niet overgegeven aan een sociaal-utopische 
idylle maar heeft hij ruimte gemaakt voor en vastgehouden aan de werkelijkheid van het 
Koninkrijk Gods, waardoor hij de tegenstelling tussen optimisme en pessimisme ten aanzien van 
de mogelijkheden van maat-schappelijke gerechtigheid overstijgt.  
 Aansluitend kan worden gesteld dat Rauschenbusch de vaak gecreëerde tegenstelling tussen 
inzet voor maatschappelijke hervormingen én besef van de noodzaak tot mentaliteitsverandering 
te boven is gekomen door te spreken van Gods werk in de wereld als social salvation: mensen 
omvormen tot sociale wezens en de maatschappij tot een samenleving waarin gerechtigheid 
heerst. Door zo, synthetisch, te werk te gaan heeft Rauschenbusch een uitweg gewezen uit 
allerlei kerk en theologie verlammende controversen.  
 
Terwijl de Europese critici van het social gospel vanuit hun traditie veelal meenden te moeten 
kiezen tussen het persoonlijke en het sociale aspect van het evangelie en dan het eerste het 
belangrijkste achtten, stelde in Amerika o.a. H. Richard Niebuhr terecht vast dat Rauschenbusch 
zijn evangelicale verleden niet persé verloochende toen hij toetrad tot de social gospelbeweging. 
Zelf zag hij het als een voortzetting van tradities uit het ‘social Christianity’ dat was 
voortgekomen uit het evangelicalisme van de revivalbewegingen, waar nadrukkelijk het besef 
leefde dat de heili-ging van het leven niet alleen betrekking heeft op de individuele mens maar 
zich evenzeer richt op de samenleving als geheel. Deze opvatting hangt samen, zoals wij hebben 
aangetoond, met een in Amerika vrijwel algemeen gedeelde visie op een Godsrijk dat de sociale 
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werkelijkheid mede omvat.  
 In zijn theologie van het Godsrijk heeft Rauschenbusch deze opvatting geactualiseerd ten 
dienste van de social gospelbeweging. Enerzijds bepleitte hij de noodzaak van een bekering die 
hij niet beperkte tot de individu, anderzijds vestigde hij de aandacht op de strijdverhouding met 
de machten. Bovenal wees hij op de overmacht van het Godsrijk dat alle tegenstand overwint, 
waardoor zowel het persoonlijke als het sociale aspect zijn plaats kreeg toegewezen.  
 Door zijn afwijzing van de apocalyptiek heeft Rauschenbusch de schijn gewekt de 
eschatologische betekenis van het Godsrijk te miskennen en het slechts teleologisch te verstaan. 
Ons onderzoek heeft echter duidelijk gemaakt dat zijn afwijzing betrekking heeft op een cata-
strofale opvatting van de apocalyptiek, zoals die in zijn dagen werd geformuleerd. Juist omdat 
Rauschenbusch geloofde in de mogelijkheid om de maatschappij ten goede te veranderen en dat 
zag als een opdracht van Godswege verwierp hij de gedachte dat God aan het eind heel deze 
wereld aan de ondergang zou prijsgeven. Zijn visie op de eschatologie van het Godsrijk is 
veeleer dat God aan het eind der tijden deze wereld zal redden van de ondergang en alles wat 
goed en schoon, rechtvaardig en heilzaam is, in zijn Koninkrijk zal binnenbrengen. Hij zag dat 
echter niet als een eind-goed-al-goed-gedachte waarop de mensheid rustig kan gaan zitten 
wachten of nog erger: zich intussen kan overgeven aan het doen van het kwade. Voor 
Rauschenbusch is de eschatologie van het Rijk Gods een aansporing om in het heden te 
wandelen en te handelen overeenkomstig de norm van het Godsrijk: de gerechtigheid. 
Bovendien behoort tot zijn eschatologie het geloof in het millennium als een tijdperk van 
voorlopige vrede en gerechtigheid op aarde. Hij geloofde in een zich realiserende eschatologie, 
waarin de schijnbare tegenstelling tussen teleologie en eschatologie is opgeheven. 
 
In de laatste fase van ons onderzoek werd ons duidelijk hoezeer Walter Rauschenbusch in zijn 
visie op een zich realiserende eschatologie werd gestimuleerd door hetgeen de anabaptisten uit 
de reformatietijd beoogden: zij wilden de betekenis van de boodschap het Rijk Gods niet beperkt 
hou-den tot het kerkelijk erf, maar zij zetten zich in voor de radicale hervorming van de 
maatschappij. Rauschenbusch deelde hun geloof in de actualiteit, de radicaliteit en de 
universaliteit van het Rijk Gods en hij schreef de mislukking van hun experiment toe aan de 
tegenkrachten die over de machtsmiddelen beschikten om de beoogde democratische 
hervormingen tegen te gaan. 
 Sommige onderzoekers hebben verwezen naar Rauschenbusch’ relatie met de anabaptisten, 
maar die meestal afgedaan als een teken van zijn sektarische gezindheid. Slechts een enkeling 
heeft zicht gehad op de belangrijke, positieve bijdrage die het anabaptisme op zijn visie heeft 
gehad. Naar ons inzicht heeft hij juist zo de kloof overbrugd tussen evangelie en maatschappij en 
zichtbaar gemaakt welke bijdrage de kerken kunnen geven aan de sociale gerechtigheid. Met 
deze visie op het Godsrijk heeft Rauschenbusch een theologische brug geslagen die weliswaar 
samenhangt met zijn persoonlijke levenskeuzes, maar die inhoudelijk nog altijd bruikbaar is als 
wegwijzer in een kerkelijk-theologische benadering van maatschappelijke vraagstukken. 



218 
 

 

 

 



219 
 

 

 

E P I L O O G 

Het Koninkrijk Gods als aardse werkelijkheid 
 
Max Stackhouse heeft vragenderwijs geponeerd dat er geen beter centraal thema voor de theo-
logie van de  21ste eeuw zou bestaan dan het Rijk Gods en geen zinvoller richtinggevend idee 
voor de (Amerikaanse) postindustriële wereld dan het social gospel naar Rauschenbusch.1 Uit 
het voorafgaande is wel gebleken dat in elk geval de eerste gedachte mijn sympathie heeft. Maar 
sluiten de kerkelijk-theologische ontwikkelingen bij de overgang van de 20ste naar de 21ste eeuw 
aan bij hetgeen Stackhouse hoopte? Hebben de kerken de boodschap van het aanbrekende 
Godsrijk en zijn gerechtigheid verstaan en in hun beleid en belijden opgenomen? Houdt de 
theologie zich bezig met het Rijk Gods en zijn vooronderstellingen en consequenties? 
 De Wereldraad van Kerken heeft zich van meet af aan bezig gehouden met 
maatschappelijke vraagstukken en zich soms radicaal opgesteld, vooral dankzij de inbreng van 
‘Derde wereld’-theo-logen. In zijn geschrift over het koningschap van Christus, dat hij 
nadrukkelijk betrok op sociaal-politieke situaties in de wereld, legde Visser ‘t Hooft daarvoor 
reeds in 1948 een theologisch fundament.2 De assemblee van Evanston-1954 sprak over het 
Godsrijk als heil voor deze wereld en over Christus als de hoop der wereld; de conferentie over 
kerk en maatschappij in 1966 in Genève heeft dat spreken geconcretiseerd en daarmee aan de 
aangesloten kerken richting gewezen. 
 Een tijdlang hebben sommige Europese kerken zich door deze visies laten storen en 
inspireren. Zo deed de synode der Nederlandse Hervormde kerk een aantal pastorale 
handreikingen en rappor-ten verschijnen, die betrekking hadden op sociaal-politieke kwesties.3 
Maar intussen is het geestelijk klimaat in de Europese kerken al weer veranderd. Het modieuze 
ideaal van de privatisering heeft de kerk niet alleen tot het particuliere terrein teruggedrongen 
maar haar ook geestelijk besmet met deze gedachten: religieus individualisme is populair, ook in 
de kerk! 
 Voor de visie van de Amerikaanse kerken is het social gospel als zodanig niet langer 
bepalend, ondanks de herwaardering van Rauschenbusch en ondanks het feit dat Martin Luther 
King zich voor zijn sociaal-politieke opstelling beriep op theologische inzichten die aan hem 
waren ontleend. Wel blijft er in Amerika aandacht voor sociaal-ethische vraagstukken, maar in 
plaats van het Social Creed bepaalt christelijk-rechts steeds meer de protestantse bijdrage aan het 
maatschappelijk leven. Opmerkelijk is dat tegelijkertijd de Rooms-katholieke bisschoppen in 
Amerika zich in een pastorale brief zeer kritisch hebben uitgesproken over de sociaal-
economische ontwikkelingen in de USA.4 
 
Wil de kerk haar missionaire opdracht in de wereld blijven vervullen, dan is het naar ik meen 
nood-zakelijk dat zij het Koninkrijk Gods centraal stelt in haar denken en spreken. Een officiële 
poging daartoe is indertijd van Hervormde zijde ondernomen met de publicatie van 
Fundamenten en Perspectieven,5 waarin in artikel 1 Gods koningschap wordt beleden en 

                                                 
1 M.L. Stackhouse in The Christian Century, 25 jan. 1989. Zie motto op p. 4 en III.1.6.d. 
2 Zie W.A.Visser ‘t Hooft, The Kingdom of Christ, New York, 1948. 
3 Zo bijv. Het vraagstuk van de kernwapenen, Den Haag, 1962; De kerk in de sociaal-politieke 
spanningen,  
  Den Haag, 1975. 
4 Economic Justice for All: Catholic Social Teaching and U.S. Economy, 1986. 
5 Fundamenten en Perspectieven van belijden, Den Haag, 1949; art. 5-8 en p.  44. 
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vervolgens het drievoudig ambt van Christus als uitwerking daarvan aan de orde komt. Centraal 
staat de eenheid van Christus’ persoon en werk in incarnatie en verzoening, gezien in het 
Rijksperspectief.   
 
 
Intussen gaat de kerkelijke discussie al lang niet meer over het Koninkrijk Gods, zoals o.a. blijkt 
uit de onlangs uitgegeven synodale handreiking van de Samen-op-weg-kerk.1 
 Daartegenover staat dat in de bijbelwetenschappen de bestudering van de apocalyptische 
geschriften uit het oude testament en de intertestamentaire periode veel informatie heeft 
opgeleverd over de joodse achtergronden van het nieuwe testament, waarmee het Rijk Gods in 
een nieuw licht kwam te staan. Veel meer dan voorheen werd aangenomen blijkt het joods-
apocalyptische gedachtegoed een rol te hebben gespeeld in de evangeliën, die het optreden van 
Jezus beschrijven in termen die ontleend zijn aan de joodse eindtijdverwachting. Belangrijke 
elementen daarin zijn: de strijdverhouding tussen het Rijk God en het Rijk van de kwade 
machten, de hoop op de eindoverwinning van het Godsrijk op de Dag des HEREN en het oordeel 
over de onderdrukkers die nu nog aan de macht zijn. Deze apocalyptische elementen 
radicaliseren de bijbelse eschatologie van het komende Godsrijk, die mag gelden als hét 
perspectief van de oudtestamentische profeten.2 
  
Rauschenbusch heeft de realisatie van het Godsrijk nauw verbonden gezien met Jezus’ en onze 
gehoorzaamheid aan Gods geboden. Het resultaat van die gehoorzaamheid benoemde hij als 
‘Gods progressive social incarnation’. Deze evolutionistisch klinkende formule relativeert hij 
door het eschatologisch karakter van het Godsrijk te beklemtonen. Vanwege het komende 
Godsrijk wordt het heden der geschiedenis niet uitsluitend bepaald door het  verleden, maar 
Gods toekomst bepaalt het heden. Gods toekomst voor de wereld is echter niet zonder zijn 
oordeel over de ongerechtig-heid, een thematiek die in de apocalyptiek aan de orde komt. Deze 
betekenis van apocalyptiek is bij Rauschenbusch niet opgekomen, wel bij de bijbelse profeten. 
Wanneer de profetische oproepen tot ommekeer niet ter harte worden genomen verandert de 
profetische toon in een apocalyptische en wordt Gods oordeel als onontkoombaar aangezegd. 
Het Rijk Gods zal triomferen over het kwaad. De Christusfiguur moet in dat profetisch-
apocalyptische perspectief worden gezien als de toekom-stige koning van de eindtijd. In Jezus 
van Nazareth en in zijn optreden hebben zijn – joodse –volgelingen de dynamische presentie van 
het eschatologische Godsrijk herkend.3 Maar meer nog dan de Christustitel is die van de 
Mensenzoon, afkomstig uit Daniël 7, van doorslaggevende betekenis geweest voor de joods-
christelijke toekomstverwachting.4 Onmiskenbaar is de strekking een politieke: aan de 
Mensenzoon van de eindtijd is volmacht verleend om in Gods Naam humaan te regeren over 
deze wereld. Een aldus gekarakteriseerd Koninkrijk Gods verdient een centrale plaats in de 
theologie. 
 
Herwaardering van  het chiliasme 
 
De protestantse orthodoxie van Rauschenbusch’ dagen presenteerde een catastrofale 

                                                 
1 Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, Utrecht, 30 oktober 2000. 
2 Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament, 5e druk, 1977, Wageningen. 
3 M. de Jonge, Jezus en het Koninkrijk van God, Afscheidscollege d.d. 25-01-1991, R.U. Leiden. 
4 H.J. de Jonge, ‘De oorsprong van de verwachting van Jezus’wederkomst’, in Totdat Hij komt,  
  een discussie over de wederkomst van Jezus Christus, Baarn, 1995, p. 27-28. 
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apocalyptiek als de ware betekenis van de christelijke eschatologie, een visie die te verwerpen is. 
Bijbelse escha-tologie is immers gefundeerd op de hoop dat Gods gerechtigheid zal triomferen 
en het kwaad teniet doen. Het komende Godsrijk werpt reeds nu zijn licht in de wereld, evident 
in de verschijning van Jezus Christus, maar vervolgens ook in de levenswijze van zijn 
volgelingen. Vanuit dit geloof kan men zich niet neerleggen bij een wereld waarin antihumane 
machten regeren. Stellig is de nieuwe wereld vol van gerechtigheid niet zomaar present, maar 
wat niet is kan komen, zo benadrukt het chiliasme.  
 
In plaats van ‘apocalyptisch’ is het beter de bijbelse visie op de eschatologie ‘chiliastisch’ te noe-
men; dit sluit aan bij het in Amerika populaire begrip ‘millennium’. Men zou dat ‘utopisch’ 
kunnen noemen, maar deze term doet geen recht aan hetgeen de bijbel presenteert: een 
chiliastisch visoen. Utopieën zijn er in soorten, goede en slechte, gevaarlijke en minder 
gevaarlijke. Het wordt gevaar-lijk wanneer bepaalde figuren het maatschappelijk onbehagen 
manipuleren door het doen van valse beloften in ruil voor onbeperkte gehoorzaamheid, waarna 
zij mensen aanzetten tot geweld tegen anderen, ‘vijanden’ genoemd. Maar ook de afwijzing van 
de utopie kan gevaarlijk zijn, wanneer de bestaande wereld tot de bestmogelijke wordt verklaard 
en mensen worden aangespoord om ‘realist’ te zijn en er binnen de gegeven mogelijkheden er 
voor zichzelf het beste van te maken. Rauschenbusch zou hier spreken van zelfzucht als de zonde 
bij uitstek en de wortel van het kwaad. 
 Vanwege de in de social gospelbeweging levende hoop op een betere wereld werd gewezen 
op de verwantschap van die gedachten met die van de futurist-utopist Edward Bellamy (1850-
1898). Deze had in zijn boek Looking Backward de wereld op weg gezien naar een ideale 
maatschappij, die men mocht verwachten in het toen nog veraf gelegen jaar 2000. Dan zou men 
zonder winststreven en concurrentie in broederlijke verhoudingen met elkaar leven. 
Tegenstanders wisten toen al dat dit een illusie was en spraken van ‘pipedream’-denkbeelden.  
 
Het woord utopie is dus duidelijk niet geschikt om de bijbelse hoop uit te drukken, aangezien 
deze is gebaseerd op het visioen van het op aarde komende Godsrijk. Tussen de beide begrippen: 
utopie en bijbels visioen bestaan grote verschillen, want: 
– anders dan de bedáchte utopie, geconstrueerd uit onbehagen, beroept het bijbelse visioen van    
      het Godsrijk zich op het schouwen van een andere, geschonken werkelijkheid;  
– anders dan de wégdromende utopie verwijst het profetische visioen naar de verantwoordelijk-  
       heid voor mens en wereld en 
– anders dan de tiranníeke utopie, die mensen manipuleert, doet het visioen een oproep tot  
   bevrijdend handelen. 
De kerk gelooft dat Gods werk niet ten einde is met de verschijning van Christus. Integendeel, zij 
gelooft dat het toen pas goed begonnen is. Het millennium, in de 19e eeuw in Amerika populair 
geworden als symbool van een ononderbroken opmars naar het Godsrijk, moet volgens de bijbel 
gezien worden als onderpand van het zich op aarde realiserende Rijk Gods. Het millennium geeft 
daarvan de uitgebreidheid aan: het gaat om eerlijke rechtspraak, om het betomen van het geweld 
der volken, om sociaal-politieke gerechtigheid en zo heeft het een kritische spits, geeft het een 
oordeel over alle misstanden in het heden. Herwaarderend heeft Walter Nigg gezegd: “Der 
Chiliasmus ist ein echter Glaube, welche die Eschatologie vor dem Absinken in eine individuelle 
Angelegenheit bewahrte. Der Chiliasmus vertritt die grosze Verantwortung der Christenheit der 
Erde gegenüber”.1 
In de officiële theologie van de grote Europese kerken ontbreekt het millennium en wordt het 

                                                 
1 W. Nigg, Das ewige Reich, p. 78. 
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chiliasme afgewezen,1 maar de versie van Rauschenbusch zou verhelderend kunnen werken. 
Herwaardering van het anabaptisme  
 
De reformatorische leer van de rechtvaardiging van de zondaar uit genade, zonder de werken der 
wet, ontwikkeld en toegespitst in het conflict met de Romana, heeft de discussies in de 
protestantse theologie en de grote protestantse kerken van meet aan tot op heden bepaald. 
Hoewel de wet Gods een heilig leven gebiedt, overtuigt zij de zondaar veeleer van zijn zonde en 
doet hem zijn toevlucht nemen tot de onverdiende, genadige gerechtigheid van Christus. Van 
goede werken kon hier nauwelijks sprake zijn, daar ook ‘de allerheiligsten slechts een klein 
beginsel van gehoorzaamheid hebben’.2 
 De doperse reformatie legde het hoofdaccent daarentegen niet op de rechtvaardiging maar 
op de heiliging, de ‘beteringe des levens’,3 waartoe de gelovigen als behorende tot de 
vergadering der heiligen geroepen zijn. “Wie in Christus geloven en zijn woord met een oprecht 
vroom hart aannemen, zullen tot het einde zijn voorbeeld volgen, door zijn Geest gedreven 
worden en op zijn beloften hopen, gelijk de Schrift leert”.4 Het zware accent op de heiligheid der 
gemeente en de poli-tieke druk van die dagen op de eerste dopersen veroorzaakten de doperse 
‘mijding’ en versterkten de neiging om te trachten een ‘stil en gerust leven te verkrijgen’. Hun 
idee van de ‘imitatio Christi’ werd verbonden met ‘eine entschlossene Absage an die Welt’, zo 
meent Walter Nigg.5 
 Nieuwer onderzoek heeft echter uitgewezen dat, zeker bij de groepen uit de begintijd der 
radicale reformatie, van meet aan de verwachting van het eschatologische Rijk en het verlangen 
om daaraan in het maatschappelijk leven gestalte te geven, een rol speelde.6 De resultaten van dit 
onderzoek sluiten enigszins aan bij de visie van Ludwig Keller, die alle radicalen ‘anabaptisten’ 
noemde en hen tekende als de ware voortzetters van het echte, revolutionaire christendom, zoals 
dat was blijven voortleven in allerlei sektarische groepen. Volgens hem was hun ‘sektarisme’ 
hun lot geworden. Oorspronkelijk wilden zij echter niet alleen de kerk hervormen maar ook een 
nieuwe maatschappij stichten. Gerechtigheid zou de aarde bedekken.  
 Door Keller geleerd had Rauschenbusch in deze visie op gerechtigheid zijn eigen streven naar 
maatschappelijke hervormingen en de ontwikkeling van een christelijk socialisme herkend. In 
deze interpretatie is de ‘reformatorische’ theologisch-dogmatische lading van het begrip 
gerechtigheid secundair ten opzichte van zijn sociaal-maatschappelijke betekenis, terwijl deze 
laatste betekenis van gerechtigheid juist het centrale thema moet zijn van het Koninkrijk Gods. 

                                                 
1 Het onderwerp ‘millennium’ komt in de officiële kerkelijke leer niet voor, maar bepaalde Europese 
theologen 
   hebben er wel aandacht aan besteed. Zo heeft A. Capadose herinnerd aan de wekelijkse sabbath als tijds- 
       markering om het einde van de slavernij te vieren en hij heeft verband gelegd tussen het sabbatsgebod 
en de    hoop op het millennium door te spreken van een 1000-jarige wereld-sabbat die moest volgen op 
een wereld-    geschiedenis van 6000 jaar. Kerkvaders uit de 2e en 3de eeuw na Chr. hadden hetzelfde 
gezegd, waar zij        algemeen geloofden in het 1000-jarig Rijk. J.J. van Oosterzee in zijn Christelijke 
Dogmatiek, Deel 2, 2e dr., 
  1876, p. 557, herinnert aan de 40 dagen na Jezus’opstanding waarin hij met zijn leerlingen sprak over het  
  Rijk Gods (Hand. 1: 3). Hij ziet in deze 40 dagen nadrukkelijk een parallel met het millennium. 
2 Heidelberger Catechismus, zondag 44, antwoord 114. 
3 Hans-Jürgen Görtz, Die Täufer, Geschichte und Deutung, München, 1980, p. 76. 
4 Menno Simons, Opera Omnia, geciteerd en hertaald door S. Voolstra, ‘Een gemeente van heiligen’ in  
  Doperse Stemmen, 7, Amsterdam, 1994, p. 28. 
5 W. Nigg, Das ewige Reich, p. 231. 
6 W. Klaassen, Living at the End of the Ages. Zie V.2.2,  p. 200, nt. 3. 
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Deze, met Keller en Rauschenbusch, ‘anabaptistisch’ te noemen visie op het Koninkrijk en zijn 
gerechtigheid biedt mogelijkheden om een directe relatie te leggen tussen het verkondigde heil 
en de plicht tot sociaal-politieke actie. Rauschenbusch en zijn geestverwant Ragaz hebben zich 
dan ook nadrukkelijk van die plicht gekweten. Deze visie betekent tegelijk het kritisch toetsen 
van de bijdrage van kerk en theologie aan het welzijn van de hele mens, individueel en sociaal, 
hetgeen met name Ragaz niet in dank is afgenomen en in Europa weinig weerklank vond.1 Toch 
zou juist dit ‘anabaptisme’ de Europese kerken verder kunnen helpen om hun apostolaire 
opdracht uit te voeren: de proclamatie van Gods Koninkrijk.  

                                                 
1 W. Deresch, Predigt und Agitation der religiösen Sozialisten, Hamburg, 1971, pp. 7 en 131, “Das Erbe 
  der religiösen Sozialisten ist weder in der Kirche noch in der Theologie bisher angetreten worden; die 
Ver- 
  drängung dieses Traditionsstanges ist gründlich gelungen”. 
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S A M E N V A T T I N G 

              Walter Rauschenbusch en de werkelijkheid van het Godsrijk 
                 Een onderzoek naar betekenis en doorwerking van zijn ‘social gospel’  
 
In  hoofdstuk I wordt de afkomst, de geestelijke ontwikkeling en het gedachtegoed van de theo-
loog Walter RAUSCHENBUSCH (1861-1918) beschreven tegen de achtergrond van het kerke-
lijke en maatschappelijke leven in Amerika tijdens de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw. 
Zijn vader August Rauschenbusch, stammend uit een geslacht van Duits-lutherse predikanten en 
als luthers zendeling naar Amerika gekomen, was van de lutherse kerk overgegaan naar de 
German Baptist Church waarin hij zijn piëtistische geloofsbeleving beter herkende. 
Walter stemde met de keuze van zijn ouders in en werd eveneens lid van de baptistenkerk. Eerst 
later zal hij op zijn studiereizen het anabaptisme ontdekken als een der bronnen van het baptisme 
en het maatschappelijk radicalisme der anabaptisten aan zijn piëtisme toevoegen. 
Na een studietijd in Duitsland en in Amerika predikant geworden in de baptistenkerk, ging hij 
aan het werk in een arbeiderswijk van New York waar grote maatschappelijke problemen waren. 
De daar heersende sociale wantoestanden deden hem omzien naar een theologisch concept om 
hieraan adequaat het hoofd te kunnen bieden. Hij vond dat in de 'Kingdom of God-theology' van 
het ‘social Christianity’, een theologie die zich intussen in liberale richting had ontwikkeld. 
Dit sociale christendom in Amerika heeft een lange en brede voorgeschiedenis. Het gaat terug op 
vormen van het 17e-eeuwse puritanisme en van het 18e-eeuwse revivalisme, bewegingen die 
streefden naar heiliging van het (openbare) leven en het houdt verband met het feit dat veel 
Amerikaanse kerken hun oorsprong hebben in het milieu der dissenters, die in de nieuwe wereld 
onafhankelijkheid, vrijheid en gerechtigheid zochten en die geloofden dat hier het Godsrijk 
daagde. 
Dit Amerikaanse geloof in het Godsrijk op aarde kan men, met H.R. Niebuhr, een experiment in 
‘constructive Protestantism’ noemen. Een tijdlang zagen Amerikaanse protestanten geen grote 
tegenstelling tussen het evangelicalisme en denkbeelden die via de dissenters bekend waren 
gewor-den en die later aanleunden tegen een meer liberale theologie. Verschillen van opvatting 
stonden een goede samenwerking niet in de weg. Verder was er grote openheid voor de 
resultaten van de wetenschap met name voor de sociologie, die in de eerste fase werd gezien als 
een hulpwetenschap van de (theologische) sociale ethiek.  
De Amerikaanse kerken zijn in het algemeen solidair geweest met de arbeidersklasse zodat hier, 
anders dan in Europa, geen diepe kloof is ontstaan tussen de kerk en dit volksdeel. Vanuit de 
kerk heeft men mee gezocht naar een praktisch en sociaal christendom. Het socialisme, gezien 
als geor-ganiseerde broederschap, werd daarbij verwelkomd als bruikbaar model voor de 
verwerkelijking van een voluit democratische samenleving. De marxistische, atheïstische 
dogmatiek wees men af. 
Onder leiding van een aantal charismatische figuren ontwikkelt zich dan uit bovengenoemde 
denk-beelden en invloeden een beweging die rond 1900 het social gospel wordt genoemd. Dit 
social gospel wordt gekenmerkt door: geloof in de realisatie van het Godsrijk op aarde; ‘social 
salvation’ als de boodschap van het Godsrijk zodat (sociale) ethiek prevaleert boven dogmatiek; 
vertrouwen dat sociale wantoestanden veranderbaar zijn en bondgenootschap met het 
democratisch socialisme. 
Walter Rauschenbusch is uitgegroeid tot een van de meest inspirerende van de voormannen 
van deze social gospelbeweging, juist omdat hij er een eigen stempel op heeft gedrukt. In hem 
ver-enigen zich namelijk verscheidene tradities: evangelicale, gekenmerkt door een innige 
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persoonlijke geloofsrelatie tot Jezus, gekoppeld aan sociale bewogenheid; liberale, gekenmerkt 
door een primair als ethiek verstaan geloof, gelet op Jezus’ onderwijs, en anabaptistische, 
gekenmerkt door het geloof in de verwerkelijking van een betere wereld, geïnspireerd door een 
chiliastische heils-verwachting.  
Tijdens zijn regelmatige en intensieve contacten met Europese theologen constateerde 
Rauschenbusch bij velen van hen een burgerlijk-conservatieve, individualistische en 
contrarevolutionaire gezindheid die hij, vanuit zijn verstaan van het evangelie, verwierp. Wel 
aanvaardde hij hun kritiek op het Amerikaanse optimisme  en leerde hij meer aandacht te geven 
aan de macht der zonde.  
Nadere kennismaking met de bedoelingen der eerste anabaptisten gaf nieuw voedsel aan zijn 
visie op het Koninkrijk Gods. Hij verstond het als Gods nieuwe orde op deze wereld ten 
antwoord op de wanhoop en de gelegaliseerde onderdrukking van de op God hopende armen. 
Belangrijk zijn zijn contacten geweest met de leerlingen van Ritschl die het Koninkrijk Gods 
hadden herontdekt als een der centrale motieven uit de bijbel. Toch zal Rauschenbusch later 
Ritschls ‘ellips’-gedachte verlaten en stellen dat ‘the Kingdom of God the controlling center’ is 
van Jezus’ prediking. En dus, zo betoogt hij, is het Godsrijk tevens het hart van de theologie. 
De visie van hen die zich bij herontdekking van de eschatologie ‘consequent’ noemden stelde 
hem teleur omdat zij de bijbelse eschatologie verstonden als catastrofale apocalyptiek. Het stelde 
hem vooral teleur omdat zij er zich vervolgens van distantieerden als ‘joods’ en (dus) 
onbruikbaar.Voor Rauschenbusch is de strijd van Jezus met de bovenpersoonlijke machten van 
het kwade daarentegen van grote actualiteit. Hij zag die strijd niet catastrofaal aflopen voor de 
mensheid maar hij geloofde in de doorbraak van een tijd van vrede, welvaart en geluk, dank zij 
Christus’ overwinning van het kwaad. Die hoop zag hij gesymboliseerd in het bijbelse beeld van 
het millennium. 
 
In een Excurs worden Rauschenbusch’ inzichten vergeleken met die van Leonhard Ragaz, de 
voorman van de religieus-socialisten in Zwitserland. Het eerste dat daarbij opvalt is de grote 
overeenkomst van hun theologische en maatschappelijke visies die zij in wederzijdse 
ontmoetingen bevestigden. Hoewel hun kerkelijke en sociale achtergronden sterk verschilden 
werden zij vrienden en bondgenoten in de strijd voor een betere wereld. Zij verwachtten die 
herschapen wereld van God, maar zij zagen de verwerkelijking ervan tegelijk als 
heiligingsopdracht van de gelovigen. Het Gods- rijk als eschatologische grootheid is bepalend 
voor de oriëntering van hun theologie. Met Christus als de spil van hun verwachting is het 
Godsrijk voor deze wereld het perspectief. Daarmee is de eschatologie niet ‘gehorizontaliseerd’ 
maar daarmee is de ‘verticalisering’, die het in de grote protestantse kerken eerder veelal had 
gewonnen, als onbijbels teruggewezen. De eschatologische hoop kan mensen mobiliseren, 
zonder dat dat tot overspannen verwachtingen behoeft te leiden.  
Mensen leven niet in een tijdloze wereld maar in de concrete  geschiedenis waar volgens Ragaz 
en Rauschenbusch de strijd plaats vindt tussen Gods heilzame Rijk en het Rijk van de Boze. 
Daarom zien zij de categorie geschiedenis als van wezenlijk belang voor een theologie die 
bijbels verantwoord wil zijn. De daarbij behorende (sociale) ethiek vraagt niet zozeer naar goed 
of kwaad, maar naar wat heilzaam of heilloos is voor een mensheid, die God naar zijn Rijk wil 
leiden. 
Rauschenbusch heeft lange tijd vertrouwen gehad in de geleidelijke kerstening van de 
samenleving, totdat hij ontdekte hoe bovenpersoonlijke machten het Rijk van God tegenwerken. 
Des te meer wist hij zich geroepen om de strijd met die machten, benoemd als Mammon en 
Mars, aan te binden. Ragaz sprak van de ‘kairoi’, beslissende momenten in het wereldbestel, 
waarop Christenen worden uitgedaagd om hun Heer te volgen.  
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Ragaz zag in de ‘franciscaanse’ armoede een voorteken van het evangelie en handelde er naar, 
door zijn  maatschappelijke positie op te geven. 
Rauschenbusch was in dat opzicht nuchterder: armoede is een verwerpelijke toestand waaraan 
geen mens  mag worden opgeofferd. Maar ook voor hem behoren vroomheid en radicaliteit bij 
elkaar.  Aan zijn vroomheid heeft Rauschenbusch uiting gegeven in zijn Prayers of the Social 
Awakening en hij kon beweren dat het social gospel ‘more religious (is) than the orthodox type’ 
waar het social gospel religieuze inspiratie direct verbindt met de levenspraktijk.  
Het uitbreken van de (Eerste) Wereldoorlog was voor beiden een grote schok. Rauschenbusch 
heeft de afloop ervan niet meer meegemaakt; zo kwam hun vriendschap ten einde. 
 
Hoofdstuk II beschrijft het wel en wee van de social gospelbeweging in de 20ste eeuw  in 
Amerika en welke – indirecte – invloed het social gospel had op Life and Work en zo op de 
Wereldraad. Twee woorden kenmerken het lot van de social gospelbeweging in Amerika in de 
20ste eeuw: vervlakking en radicalisering. Nog bij het leven van Rauschenbusch is die 
vervlakking ingetreden door het loslaten van de evangelische inspiratie. Er bleef slechts een 
humanistisch en moralistisch residu over, afkomstig uit het liberale verleden. H.F. Ward, een van 
de latere voormannen van de beweging, sprak weer over de waarde van de menselijke 
persoonlijkheid als het hoogste goed, anderen verwachtten het heil van de evolutie waarbij het 
Godsrijk werd gereduceerd tot een huma-nistisch broederschapsideaal. Weer anderen trachtten 
de beweging levend te houden door het social gospel te vertalen in pacifistische en radicaal-
socialistische idealen; ook zij raakten los van de bron. 
Een volgende generatie sociaal bewogen theologen kon in dit gereduceerde social gospel geen 
inspiratie meer vinden en gaf de schuld daarvan aan de liberale theologie. H. Richard en 
Reinhold Niebuhr, evenals Rauschenbusch op de hoogte van de Europese theologische 
denkbeelden van die dagen, zetten de aanval op het social gospel in en ontmaskerden de uit de 
liberale theologie overgebleven denkbeelden als oppervlakkig en misleidend. Maar ten onrechte 
heeft Reinhold Niebuhr ook Rauschenbusch gezien als niets anders dan een aanhanger van de 
liberale theologie.  
De aandacht die de Wereldraad van kerken is gaan geven aan maatschappelijke vraagstukken is 
met name gestimuleerd door de Wereldzendingsraad en door de beweging Life and Work, een 
beweging  waarin Amerikaanse social gospelers van meet aan hun invloed deden gelden.  
De derde beweging, Faith and Order, die eveneens deel ging uitmaken van de Wereldraad, was 
primair geïnteresseerd in de eenheid van de kerk, maar is later, vooral onder invloed van 
theologen uit de Derde Wereld,  steeds sterker de eenheid van orthodoxie en orthopraxie gaan 
belijden. Eenheid van geloof en leven is een thema dat ook Rauschenbusch steeds voor ogen 
heeft gestaan.   
De aanvankelijke continentaal-Europese weerstand en argwaan tegen het maatschappelijk 
engagement van de Wereldraad werd beargumenteerd met een verwijzing naar de liberale 
achtergrond van de Amerikaanse inbreng daarin. Zo bleef verborgen dat juist in de Europese 
theologie de sociale betekenis van het Rijk Gods onvoldoende was verdisconteerd. 
Drie korte excursen volgen, die belangrijke christelijke bewegingen buiten de Wereldraad aan 
het woord laten, die elk op hun manier met de vragen van geloof en maatschappij bezig zijn 
(geweest): progressieve evangelicalen, radicale mennonieten, de pauselijke commissie Justitia et 
Pax.  
 
De  hoofdstukken III en IV behandelen  de Amerikaanse en Europese kritiek op het social gospel 
in het algemeen en op de visie van Rauschenbusch in het bijzonder. De meervoudige aanval op 
het social gospel, zowel van de zijde van fundamentalistische evangelicalen en orthodoxen  
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alsook van de progressieve neo-orthodoxen, liet weinig heel van het social gospel. Voor 
Rauschenbusch werd echter in toenemende mate een uitzondering gemaakt, omdat men besefte 
dat hij andere bronnen had aangeboord dan die van een liberaal-optimistische evolutiefilosofie. 
Daarbij werd met name gewezen op zijn verwantschap met de oude evangelicalen en hun 
verwachting van het op aarde doorbrekende Godsrijk en op de daar aanwezige wil tot heiliging 
van het maatschappelijke leven. Critici als W.E. David, M.L. Stackhouse e.a. zien zelfs een 
sterke overeenkomst tussen Rauschen-busch’ visie en die van R. Niebuhr, waar het die beiden 
ging om de gerechtigheid van het Godsrijk.  
Donovan E. Smucker heeft in zijn dissertatie gewezen op het anabaptisme als van grote invloed 
op Rauschenbusch’ versie van het de social gospel. Maar de synthese die Rauschenbusch tot 
stand wist te brengen tussen dat anabaptisme en piëtistische, ‘transformationistische’ en liberale 
invloeden acht Smucker tenslotte toch gedomineerd door de liberale theologie. 
Martin Luther King beschouwde Rauschenbusch als een van zijn belangrijkste leermeesters – zij 
het niet zonder kritiek –  met name waar het ging om de sociale implicaties van het christelijk 
geloof. 
De Europese kritiek op het social gospel is sterk gevoed door W. Visser ‘t Hoofts The 
background of the social gospel, 1928. Hoewel hij als weinigen oog heeft gehad voor de 
verworteling van het social gospel in het Amerikaanse puritanisme, revivalisme en methodisme 
hield hij toch de verwantschap met de liberale theologie voor doorslaggevend; om die reden 
wees hij dit social gospel af. 
In hoofdstuk V worden Conclusies getrokken, allereerst gelet op de bevindingen van 
Amerikaanse en Europese critici die veelal steunden op de studie van Visser ‘t Hooft en op R. 
Niebuhrs kritiek. Terwijl Niebuhr Rauschenbusch de origineelste exponent van dit, door hem 
afgewezen, social gospel noemde, kwamen andere Amerikanen zoals H. Richard Niebuhr en 
T.L. Smith tot de conclusie dat het originele van Rauschenbusch’ visie geen bijzonder soort 
liberalisme was maar veeleer moest worden gezocht in zijn moderne verwerking van 
evangelicale en social Christianity-tradities. Eerst R. Müller in 1957 en M. Andjelic in 1998 
hebben de prediking der gerechtigheid van de bijbelse profeten onderkend als de theologische 
basis van Rauschenbusch’ visie op het Godsrijk. 
Als derde bron van inspiratie voor Rauschenbusch had een enkeling gewezen op de 
Angelsaksische dissenters en de aanhangers van de Europese radicale reformatie, waaronder 
m.n. de anabaptisten. 
Rauschenbusch heeft in drie kerkelijke tradities: de evangelicale, de liberale en de 
anabaptistische, verstaan in een Amerikaanse context, motieven gevonden voor zijn visie.  
Hij ontleende 
– aan de evangelicale traditie de inzet voor persoonlijke en sociale heiliging uit liefde tot God 
– aan de liberale traditie de inzet voor onderwijs en opvoeding in de verwachting dat zedelijke     
 vooruitgang mogelijk is zodat ook maatschappelijke verhoudingen kunnen worden gekerstend – 
aan de anabaptistische traditie de inzet voor hervorming van het maatschappelijk bestel naar de 
norm der gerechtigheid en de hoop op een voorlopige verwerkelijking van het Godsrijk, naar het 
 model van het millennium, binnen de aardse verhoudingen.  
Deze laatste inbreng, door Rauschenbusch vertaald in zijn streven naar een christelijk socialisme, 
is het minst opgemerkt en gewaardeerd maar naar ons inzicht de meest doorslaggevende. Het 
doemdenken van de apocalyptiek verwerpend, vond hij in de chiliastische eschatologie der 
anabaptisten de synthese tussen de motieven van groei én crisis die inherent zijn aan zijn 
theologie van het Rijk Gods. Dat Godsrijk ziet hij zich voorlopig en stuksgewijs op aarde 
realiseren in tekenen en vormen van gerechtigheid die niet zonder strijd tot stand komen, maar 
vragen om de menselijke inzet.  
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Zonder de persoonlijke aspecten te verwaarlozen zag Rauschenbusch mogelijkheden om het 
evan-gelie, verstaan als het evangelie van het Godsrijk, direct op de sociale werkelijkheid te 
betrekken.  
Wij onderscheiden in zijn Rijk Gods-theologie een drietal hoofdthema’s: a. gerechtigheid, b. de 
bovenpersoonlijke machten van het kwaad, c. het millennium in relatie tot de eschatologie. 
a. De gerechtigheid van het Godsrijk biedt en gebiedt ‘social salvation’, dat wil zeggen: het 
vormt  mensen tot sociale wezens én het belooft en roept op tot een nieuwe samenleving waarin 
gerechtigheid de verhoudingen bepaalt.  
b. Deze hoopvolle toekomst komt niet vanzelf maar verlangt strijd met bovenpersoonlijke 
machten, vooral aanwezig in de ontmenselijkende krachten en instituties van het ongebreidelde 
kapitalisme. 
c. Rauschenbusch’ chiliastische hoop op maatschappijhervorming naar de norm der 
gerechtigheid sloot nauw aan bij een dominante traditie in het Amerikaanse christendom, 
namelijk die aangaande het millennium (Openb. 20). De Amerikaanse theologie verstond dit 
millennium als een situatie  van relatieve gerechtigheid en als een symbool en belofte van een – 
voorlopige –  verwerkelijking van het op aarde komende Godsrijk. Rauschenbusch accentueerde 
de daarin gelegen opdracht.         
In de Epiloog wordt bezien welke waardevolle denkbeelden er uit het werk van Rauschenbusch 
overblijven, die ook in de Europese theologie van nut zouden kunnen zijn. Wij noemen dan: zijn 
centraal stellen van het Koninkrijk Gods en de maatschappelijke gerechtigheid, zijn vasthouden 
aan de realiseerbaarheid van het eschatologisch visioen van het millennium en zijn 
herwaardering van het anabaptisme, dat niet alleen de kerk maar ook de maatschappij radicaal 
wilde hervormen.  
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                                                             S U M M A R Y 

 

Walter Rauschenbusch and the reality of the Kingdom of God 
                 A study of the meaning and effect of his ‘social gospel’.  
 
 
Chapter 1 describes the background, the spiritual development and the philosophy of the 
theologian Walter Rauschenbusch (1861-1918) in the context of religious and social life in 
America during the transition from the 19th to the 20th century.  
His father August Rauschenbusch, descendent from a family of German Lutheran ministers,  
who went to America as a Lutheran missionary, left the Lutheran Church for the German Baptist 
Church where he felt more at home with his pietistic faith. Agreeing with the choice of his 
parents Walter also joined the Baptist Church. Later, during study trips, he discovered 
Anabaptism as one of the sources of Baptism and he added social radicalism to his pietism.  
Following studies in Germany and America and ordination in the Baptist Church, he settled in 
New York in a blue-collar neighbourhood full of social problems. In order to find an answer to 
the socially unacceptable conditions there, he searched for a satisfactory theological concept 
which he found in the ‘Kingdom of God’ theology of social Christianity, a theology which, in the 
meantime, had developed in a liberal direction.  
 
Social Christianity has a long history in America. It goes back to forms of 17th century 
Puritanism and 18th century Revivalism, movements that strived for (public) salvation. It is 
related to the fact that many churches in America originated among dissenters looking for 
independence, freedom and justice in the New World and who believed that here the Kingdom of 
God was dawning. 
As H. R. Niebuhr stated, the American belief in the Kingdom of God on earth is an experiment 
in constructive Protestantism. For a while, American Protestants saw no contradiction between 
evangelicalism and the ideas taken from the Dissenters which later tended towards a more liberal 
theology. Differences of opinion did not thwart cooperation.  Furthermore, scientific results were 
readily accepted, especially from sociology which at first was seen as a subsidiary of 
(theological) social ethics. In general, there was a feeling of solidarity between American 
churches and the working class. Other than in Europe, a schism did not develop between the 
church and this social class because the church searched for practical and social Christianity. 
Socialism, recognized as organized brotherhood, was seen as a useful model for the realization of 
a democratic society. Marxist-atheistic dogmatism was rejected. 
 
Under the leadership of a number of charismatic people, the movement that from about 1900 is 
called the social gospel was developed from the aforementioned thoughts and influences. Social 
gospel was characterized by: belief in the realization of the Kingdom of God on earth; social 
salvation as the message of the Kingdom of God meaning that (social) ethics prevail over 
dogma; confidence that socially unacceptable conditions can be changed and the alliance  with 
democratic socialism.  
Walter Rauschenbusch became one of the most inspiring leaders of the social gospel movement 
because of the way in which he influenced it. He unified various traditions: evangelical, 
characterized by an intimate personal belief in Jesus along with social compassion; liberal, 
characterized by a primarily ethically based faith based on Jesus’ teachings and Anabaptist, 
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characterized by belief in the realization of a better world, inspired by chiliastic faith and hope. 
During his regular and intensive contacts with European theologians, Walter Rauschenbusch 
discerned a middle-class, conservative, individualistic and anti-revolutionary attitude which he, 
with his view of the gospel, discarded. He did accept their criticism of American optimism and 
he learned to pay more attention to the power of sin. Learning more about the intentions of the 
first Anabaptists nourished his vision of the Kingdom of God. He understood it as God’s new 
order for this world which is an answer to the despair and the legal repression of the poor who 
placed their hope on God. 
The contacts he had with Ritschl’s disciples, who had rediscovered the Kingdom of God as one 
of the central topics in the Bible, were important. Still, Rauschenbusch later discarded Ritschl’s 
ellipse-theory claiming that ‘the Kingdom of God (is) the controlling center’ for Jesus’ teaching. 
Consequently, he claimed, the Kingdom of God is the heart of theology.  
The vision of the followers of the ‘konsequente Eschatologie’ disappointed him because they 
defined eschatology as a catastrophic apocalypse. He was especially disappointed because they 
dismissed it as ‘Jewish’ and (thus) useless. Rauschenbusch considered Jesus’ fight with 
superhuman evil powers as being very actual. He did not think that the fight will end in a 
catastrophe for humanity but he believed in the emergence of a time of peace, welfare and 
happiness thanks to Jesus conquering evil. He saw that hope symbolized in the Biblical depiction 
of the millennium. 
 
In a Digression, Rauschenbusch’s views are compared to those of the leader of the religious 
socialists in Switzerland, Leonhard Ragaz. Immediately obvious is the degree to which they saw 
eye-to-eye on theology and society which they, too, acknowledged when they met. Although 
their religious and social backgrounds were very different, they became friends and companions 
in the fight for a better world. With Christ as the essence of their expectation, they saw the 
Kingdom of God as the destiny for this world. The Kingdom of God as an eschatological entity 
was the determining factor in their theology, but they recognized that the realization of that 
Kingdom contained an instruction for the faithful for world salvation..  
Eschatology is not thus made ‘horizontal’ but the ‘verticalization’, which had occurred earlier in 
the Protestant churches, is demonstrated to be non-Biblical.  
 
The hope for the promised Kingdom of God mobilizes people without leading to strained 
expectations. People don’t live in a timeless world but in actual history where the fight between 
God’s Holy Kingdom and the Kingdom of Evil takes place. That is why they considered history 
as essential for Biblical theology. (Social) ethics, which is a part of it, is not so much concerned 
with good and evil as with what is redemptive for humanity, which God wishes to lead to His 
Kingdom. 
 
For a long time, Rauschenbusch believed in the gradual Christianization of society until he dis-
covered how supernatural powers work against the Kingdom of God. Then, more than ever, he 
felt called to fight the powers called Mammon and Mars.  
Ragaz talks of ‘kairoi’, definitive moments in the world order in which Christians are challenged 
to follow their Lord. Ragaz saw Franciscan poverty as a sign of the Gospel and practiced this by 
giving up his position in society.  
Rauschenbusch was more realistic: poverty is a despicable condition to which no one may be 
sacrificed. For him too, piety and radicalism belong together. Rauschenbusch expressed his piety 
in his Prayers of the Social Awakening and he vowed that social gospel was ‘more religious than 
the orthodox type’ because the social gospel ties religious inspiration directly to life.  
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For both men, the start of World War I was a shock. Rauschenbusch did not live to see the end of 
the war; thus ended their friendship. 
 
Chapter II describes the fate of the social gospel movement in America in the 20th century and 
the, indirect, influence it had on Life and Work and the World Council of Churches.  
Two words typify the fate of the social gospel movement in America in the 20th century: 
superficiality and radicalization. Even during Rauschenbusch’s life, superficiality gained ground 
because of the drifting away from evangelical inspiration. What remained is humanistic and 
moralistic residue left over from a liberal past. Henry F. Ward, one of the later leaders of the 
movement, spoke of the value of the human character as the highest good, others expected 
salvation from evolution in which the Kingdom of God was reduced to a humanistic ideal of the 
brotherhood of mankind. Still others tried to keep the movement going by explaining the social 
gospel in terms of pacifist and radical-socialist ideals; they, too, drifted away from the source.  
Blaming liberal theologians, the following generation of social theologians could find no 
inspiration in this diluted version of the social gospel. H. Richard and Reinhold Niebuhr, like 
Rauschenbusch acquainted with the European theological ideas of those days, attacked the social 
gospel and revealed the remaining liberal theological ideas as superficial and misleading.  
Inaccurately, Reinhold Niebuhr also accused Rauschenbusch of being a follower of liberal 
theology.  
 
The interest of the World Council of Churches for social issues was especially stimulated by the 
World Missionary Council and by the Life and Work movement, a movement in which 
American social gospelers were influential from the start.  
The third movement, Faith and Order, which also became part of the World Council of Churches 
was primarily interested in the unity of the church but later, influenced by theologians from the 
Third World, placed more influence on the unity of orthodoxy and praxis.  
It was like Rauschenbusch speaking, who was continuously aware of the unity of faith and life.  
At the beginning, the continental European resistance to and suspicion of the social engagement 
of the World Council of Churches was based on the liberal background of the American 
contribution. This obscured the fact that in European theology the social meaning of the 
Kingdom of God was insufficiently accounted for. 
In three short asides the most important Christian movements outside of the WCC are described. 
Each in their own way was occupied with questions about faith and society: progressive 
Evangeli-cals, radical Mennonites and the papal commission Justitia et Pax. 
 
In chapters III and IV, American and European criticism of the social gospel in general and the 
vision of Rauschenbusch in particular is considered.  
The many attacks on the social gospel, from the fundamental evangelicals and the orthodox as 
well as from the progressive neo-orthodox, left little remaining of social gospel. More and more 
an exception was made for Rauschenbusch’s ideas because it was realized that he had used 
sources other than liberal positivist evolutionary philosophy. His relationship to the old 
evangelicals was especially emphasized with their expectation of a breakthrough of God’s 
Kingdom on earth and their  will for salvation of social life. Some critics (W.E. David, M.L. 
Stackhouse, a.o.) even found a strong similarity between Rauschenbusch’s and Niebuhr’s ideas 
on justice in God’s Kingdom.  
Donovan E. Smucker said in his dissertation (1957) that out of the Anabaptist background ‘was 
to come one of the most formative influences in the development of Rauschenbusch’ social 
gospel’. But the synthesis that Rauschenbusch had brought about between that anabaptism and 
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pietist, transformationist and liberal influences seemed to Smucker, later, dominated by liberal 
theology.  
Although he was critical, Martin Luther King considered Walter Rauschenbusch as one of his 
most important teachers as far as the social implications of Christian faith is concerned.  
 
 
In his study, The background of the social gospel, 1928, W.A. Visser ‘t Hooft made an important 
contribution to European objections to the social gospel. Although he, more than others, saw the 
imbedding of social gospel in American church history, pointing to Puritanism, Revivalism and 
Methodism, he still considered the close relationship with liberal theology as more important and 
he therefore rejected the social gospel.  
Conclusions are made in chapter V, first the findings of American and European critics who at 
first considered the social gospel to be a form of liberal theology and therefore linked it with 
evolutio-nary optimistic ideas are discussed. European critics relied especially on Visser ‘t 
Hooft’s study and Reinhold Niebuhr’s criticism. While Niebuhr rejected the social gospel, he 
called Rauschenbusch the most original exponent of it. Other Americans, including H. Richard 
Niebuhr and T.L. Smith, came to the conclusion that what was new in Rauschenbusch’s vision 
was not a special kind of liberalism but his modern use of evangelical and social Christian 
traditions. Some pointed to Anglo-Saxon dissenters and the followers of the European radical 
reformation, including the Anabaptists, as a third source of inspiration for Rauschenbusch. 
Rauschenbusch based his vision on three religious traditions: the evangelical, the liberal and the 
Anabaptist as seen from an American point of view.  He took the idea of  
–  personal and social salvation in the love of God from the evangelical tradition 
– education and upbringing in the expectation that moral advancement is possible resulting in      
       Christianized social relationships from the liberal tradition, and 
– reforming society’s order according to standards of justice and the hope for a temporary            
      realization of the Kingdom of God within earthly proportions from the Anabaptist 
revolutionary      tradition. 
This last contribution, used by Rauschenbusch in his striving for Christian socialism, has been 
the least noticed and appreciated but according to our ideas, is the most important.  
Throwing out the doom thinking of the apocalypse, he found in the chiliastic eschatology of the 
Anabaptists the synthesis between the themes of growth and crisis which are inherent to his theo-
logy of the Kingdom of God. He sees that Kingdom being realized temporarily and piece by 
piece in signs and kinds of justice which do not evolve without a fight but which call for human 
action. 
Without neglecting the personal aspects, Rauschenbusch saw possibilities to involve the Gospel, 
understood as the gospel of God’s Kingdom, directly with social reality.  
We differentiate three main themes in his Kingdom of God theology:  
a. justice b. the superhuman powers of evil c. the millennium in relation to eschatology. 
a. Justice in God’s Kingdom offers and commands social salvation, that is: it shapes people in 
social     beings and it promises and calls for a new society in which justice determines 
relationships. 
b. This hopeful future does not happen by itself but engages in the fight with superhuman 
powers,       especially those present in the inhumane powers and institutions of unreined 
capitalism. 
c. Rauschenbusch’s chiliastic hope for changing society according to the standards of justice fit   
        closely in a dominant tradition of American Christianity, namely that of the millennium. 
American     theology treated the millennium, Apocalypse 20, understood as a situation of 
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relative justice, as a     time of peace, a symbol and promise of the temporary realization on earth 
of the coming of  the       Kingdom of God. Rauschenbusch stressed the task which lay therein. 
 
The Epilogue describes which valuable ideas from Rauschenbusch’s work remain which could 
be of use to European theology. We suggest: his idea of the essence of the Kingdom of God and 
social justice, his chiliastic embrace of the realization of the eschatological vision of the 
millennium and his revaluation of the Anabaptist idea that not only the church but also society 
should be reformed radically. 
(Vertaling drs. Jane M. de Vries-Kottke) 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

Walter Rauschenbusch und die Wirklichkeit des Gottesreichs 
                  Eine Untersuchung zur Bedeutung und Fortführung seines ‘social gospel’. 
 
Im ersten Kapitel wird die Herkunft, der geistlichen Entwicklung und das Gedankengut des 
Theologen Walter RAUSCHENBUSCH (1861-1918) vor dem Hintergrund des amerikanischen 
kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens zur Zeit des Übergangs vom 19. auf das 20. 
Jahrhundert beschrieben. Sein Vater, August Rauschenbusch, stammte aus einem deutsch-
lutherischen Pfarrersgeschlecht und kam als lutherischer Missionar nach Amerika, konvertierte 
von der lutherischen Kirche zur German Baptist Church, in welcher er seine pietistische 
Glaubenserfahrung besser repräsentiert sah. 
Walter stimmte der Wahl seiner Eltern zu und wurde ebenfalls Mitglied der Baptistenkirche. Erst 
später entdeckte er auf seinen Studienreisen den Anabaptismus als eine der Quellen des 
Baptismus, und so fügte er den gesellschaftlichen Radikalismus der Anabaptisten seinem 
Pietismus hinzu. 
Nachdem er nach seiner Studienzeit in Deutschland und Amerika Pfarrer in der Baptistenkirche 
wurde, kam er in ein New Yorker Arbeiterviertel, in welchem es große gesellschaftliche 
Probleme gab. Die dort herrschenden sozialen Missstände brachten ihn auf die Suche nach einem 
theologischen Konzept, mit dem er diesen Zuständen adäquat die Stirn bieten konnte. Er fand 
dieses Konzept in der ‘Kingdom of God-theology’ der ‘social Christianity’, eine Theologie, die 
sich in der Zwischenzeit in liberaler Richtung entwickelt hatte. 
Dieses soziale Christentum in Amerika hat eine umfangreiche Vorgeschichte. 
Es geht zurück auf Formen des Puritanismus des 17. Jahrhunderts und des Revivalismus des 18. 
Jahrhunderts, Bewegungen, die nach Heiligung des (öffentlichen) Lebens strebten. Außerdem ist 
es mit der Tatsache verbunden, dass viele amerikanische Kirchen ihren Ursprung im Umfeld der 
Dissenter haben, die in der neuen Welt Unabhängigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit suchten, und 
die glaubten, dass hier das Gottesreich anbricht. Diesen amerikanischen Glauben an das 
Gottesreich auf Erden kann man mit H.R. Niebuhr ein Experiment im ‘konstruktiven 
Protestantismus’ nennen. 
Einige Zeit sahen amerikanische Protestanten keinen großen Gegensatz zwischen 
Evangelikalismus und den durch die Dissenter bekannt gewordenen Ideen, die sich später an eine 
liberalere Theologie anlehnten. Unterschiedliche Auffassungen standen einer guten 
Zusammenarbeit nicht im Weg. Außerdem ist eine große Offenheit für die Resultate der 
Wissenschaft zu konstatieren, hauptsächlich für die Soziologie, die in erster Instanz als eine 
Hilfswissenschaft der (theologischen) sozialen Ethik angesehen wurde. Die amerikanischen 
Kirchen waren im allgemeinen mit der Arbeiterklasse solidarisch, so dass hier, im Gegensatz zu 
Europa, keine Kluft zwischen der Kirche und diesem Teil des Volkes entstand. Von der Kirche 
aus machte man sich mit auf die Suche nach einem praktischen und sozialen Christentum. Den 
Sozialismus, der als organisierte Bruderschaft gesehen wurde, begrüßte man hierbei als 
brauchbares Modell für die Verwirklichung einer ganz und gar demokratischen Gesellschaft. Die 
marxistische, atheistische Dogmatik lehnte man ab. 
 
Unter der Leitung einer Anzahl charismatischer Figuren entwickelte sich aus oben genannten 
Ideen und Einflüssen eine Bewegung, die um 1900 das social gospel genannt wurde. Dieses 
social gospel ist gekennzeichnet durch: Glaube an die Verwirklichung des Gottesreiches auf 
Erden; ‘social salvation’ als die Botschaft des Gottesreiches, so dass (soziale) Ethik über 
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Dogmatik überwiegt; Vertrauen darauf, dass soziale Missstände veränderlich sind und Bündnis 
mit dem demokratischen Sozialismus. Walter Rauschenbusch ist herangewachsen zu einem der 
inspirierendsten der führenden Männer der social-gospel-Bewegung, gerade weil er ihr seinen 
eigenen Stempel aufdrückte. 
In ihm kamen nämlich unterschiedliche Traditionen zusammen: die evangelikale, 
gekennzeichnet durch eine innige persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus verbunden mit 
sozialer Motivation, die liberale, gekennzeichnet durch einen primär als Ethik verstandenen 
Glauben, aufbauend auf der Lehre Jesu, und die anabaptistische Tradition, gekennzeichnet durch 
den Glauben an die Verwirk-lichung einer besseren Welt, die durch eine chiliastische 
Heilserwartung inspiriert ist. 
Während seinen regelmäßigen und intensiven Kontakten mit europäischen Theologen 
konstatierte Rauschenbusch bei vielen von ihnen eine bürgerlich-konservative, individualistische 
und kontra-revolutionäre Gesinnung, die er wegen seines Evangeliumsverständnisses verwarf. 
Trotzdem akzeptierte er ihre Kritik am amerikanischen Optimismus und lernte, der Macht der 
Sünde mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Nähere Bekanntschaft mit den Absichten der ersten 
Anabaptisten nährte seine Vorstellung des Königreichs Gottes aufs neue. Er sah in ihm Gottes 
neue Ordnung auf Erden als Antwort auf Verzweiflung und die legalisierte Unterdrückung der 
auf Gott hoffenden Armen. 
Wichtig waren seine Kontakte zu den Schülern Ritschls, die das Königreich Gottes als eines der 
zentralen Motive der Bibel wiederentdeckt hatten. Trotzdem wird Rauschenbusch später Ritschls 
Ellipse-Gedanken verlassen und behaupten, dass ‘the Kingdom of God the controlling center’ 
der Jesus-Predigt ist. Und so, seine Argumentation folgend, ist das Gottesreich zugleich das Herz 
der Theologie. Diese Sicht derer, die sich bei der Wiederentdeckung der Eschatologie 
‘konsequent’ nennen, enttäuschte ihn hauptsächlich darum, da sie die biblische Eschatologie als 
katastrophale Apokalyptik verstanden. Es enttäuschte ihn noch mehr dass sie die Eschatologie 
als  ‘jüdisch’ und darum als unbrauchbar verwarfen.  Für Rauschenbusch ist der Streit Jesu mit 
den übermenschlichen Mächten des Bösen dagegen von großer Aktualität, da er diesen Streit 
nicht katastrophal für die Menschheit enden sah, sondern an den Durchbruch einer Zeit von 
Friede, Wohlstand und Glück glaubte, dank Christi Überwindung des Bösen. Diese Hoffnung 
sah er im biblischen Bild des Millennium symbolisiert. 
 
In einem Exkurs werden die Erkenntnisse Rauschenbuschs mit denen des Vorreiters der 
religiösen Sozialisten in der Schweiz, Leonhard Ragaz, verglichen. Als erstes fällt hierbei die 
große Übereinstimmung ihrer theologischen und gesellschaftlichen Sichtweisen auf, die sie in 
den gegenseitigen Begegnungen bekräftigen. Obwohl ihre kirchlichen und sozialen Hintergründe 
große Unterschiede aufwiesen, wurden sie Freunde und Bundesgenossen im Streit für eine 
bessere Welt. Sie erwarteten diese wiedererschaffene Welt Gottes, jedoch sahen sie eine 
Verwirklichung hiervon zur gleichen Zeit als Heiligungsauftrag der Gläubigen. Das Gottesreich 
als eschatologische Größe ist bestimmend für die Orientierung ihrer Theologie. Mit Christus als 
Achse ihrer Erwartung ist das Reich Gottes eine Perspektive für diese Welt. Hierdurch ist die 
Eschatologie nicht ‘horizontalisiert’, sondern hierdurch wurde die ‘Vertikalisierung’, die die 
Eschatologie früher in den protestantischen Kirchen gewonnen hatte, als unbiblisch 
zurückgewiesen. Die Hoffnung auf das versprochene Gottesreich will Menschen mobilisieren, 
ohne dass dies zu überzogenen Erwartungen führte.  
Die Menschen leben nicht in einer zeitlosen Welt, sondern in der konkreten Geschichte, in der 
der Kampf zwischen Gottes heilsamem Reich und dem Reich des Bösen stattfindet. Darum 
sehen sie die Kategorie Geschichte als wesentlich für eine Theologie, die biblisch verantwortet 
sein möchte. Die hierzu gehörende (soziale) Ethik fragt nicht vorrangig nach gut und böse, 
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sondern nach dem, was heilsam oder heillos ist für eine Menschheit, die Gott zu seinem Reich 
führen möchte. 
 
Rauschenbusch vertraute lange auf eine allmähliche Christianisierung der Gesellschaft, bis er 
entdeckte, wie übernatürliche Mächte dem Reich Gottes entgegenwirken. Um so mehr wusste er 
sich gerufen, den Kampf der Mächte, als Mammon und Mars benannt, aufzunehmen. 
 
 Ragaz sprach von den ‘kairoi’, entscheidende Momente in der Weltordnung, an denen Christen 
herausgefordert werden, ihrem Herrn zu folgen. Ragaz sah in der ‘Franziskanischen Armut’ ein 
Vorzeichen des Evangeliums und handelte nach ihr, indem er seine gesellschaftliche Position 
aufgab. 
Rauschenbusch war in diesem Zusammenhang nüchterner: Armut ist ein verwerflicher Zustand, 
dem kein Mensch geopfert werden darf. Aber auch für ihn gehören Frömmigkeit und Radikalität 
zusammen. Seine Frömmigkeit bringt Rauschenbusch in seinem Prayers of the Social 
Awakening zum Ausdruck. Er konnte behaupten, dass das social gospel ‘more religious (is) than 
the orthodox type’, wenn das social gospel die religiöse Inspiration mit der Lebenspraxis 
verbindet. 
Für beide ist der Ausbruch des (ersten) Weltkriegs ein großer Schock. Rauschenbusch hat das 
Ende des Kriegs nicht mehr erlebt; so kam ihre Freundschaft zum Ende. 
 
Das zweite Kapitel beschreibt das Wohl und Wehe der social-gospel-Bewegung im 20. 
Jahrhundert in Amerika und deren – indirekten – Einfluss auf Life and Work und somit auf den 
Ökumenischen Rat der Kirchen. Zwei Worte kennzeichnen das Schicksal der social-gospel-
Bewegung in Amerika im 20. Jahrhundert: Verflachung und Radikalisierung. Noch während des 
Lebens Rauschenbuschs ist die Verflachung durch die Aufgabe der evangelischen Inspiration 
eingetreten. Es blieb nur ein humanistischer und moralistischer Rest übrig, der aus der liberalen 
Vergangenheit stammte. Harry F. Ward, einer der späteren führenden Männer der Bewegung, 
sprach wieder über den Wert der menschlichen Persönlichkeit als höchstem Gut, andere 
erwarteten das Heil von der Evolution, wobei das Gottesreich auf ein humanistisches 
Brüderschaftsideal reduziert wurde. Wieder andere versuchten die Bewegung dadurch am Leben 
zu halten, dass sie das social gospel in pazifistische und radikal-sozialistische Ideale übersetzten; 
auch sie lösten sich von der Quelle.  
Die folgende Generation Theologen, die durch das social gospel bewegt wurden, konnte in 
diesem reduzierten social gospel keine Inspiration mehr finden und so gaben sie der liberalen 
Theologie die Schuld hieran. H.Richard und Reinhold Niebuhr, wie Rauschenbusch vertraut mit 
den europäischen theologischen Ideen dieser Tage, begannen den Angriff auf das social gospel 
und enttarnten die aus der liberalen Theologie stammenden Ideen als oberflächlich und 
irreführend. Zu Unrecht jedoch hat Reinhold Niebuhr auch Rauschenbusch beschuldigt, der 
liberalen Theologie anzuhängen. 
 
Die Aufmerksamkeit, die der Ökumenische Rat der Kirchen den gesellschaftlichen Problemen 
widmete, wurde hauptsächlich durch den Weltmissionsrat und durch die Life and Work-
Bewegung stimuliert, eine Bewegung, in der die amerikanischen Anhänger des social gospel von 
Beginn an ihren Einfluss geltend machten. Die dritte Bewegung, ‘Faith and Order’, die ebenfalls 
teil des Ökumenischen Rats der Kirchen wurde, war primär an einer Einheit der Kirche 
interessiert, später jedoch, vor allem unter dem Einfluss der Theologen aus der Dritten Welt, 
bekannte sie stets mehr die Einheit von Orthodoxie und Orthopraxie.  
Einheit des Glaubens und des Lebens ist ein Thema, das auch Rauschenbusch immer wieder vor 
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Augen stand.  
Der ursprünglich kontinental-europäische Widerstand und das Misstrauen gegen das 
gesellschaftliche Engagement des Ökumenischen Rats der Kirchen wurden unter Hinweis auf 
den liberalen Hintergrund des amerikanischen Einflusses hierauf mit Argumenten untermauert. 
So blieb verborgen, dass gerade in der europäischen Theologie die soziale Bedeutung des 
Gottesreichs unzureichend einbezogen wurde. 
Drei kurze Exkurse folgen, die wichtige christliche Bewegungen außerhalb des Ökumenischen 
Rats der Kirchen zu Wort kommen lassen, welche jede auf ihre Art mit den Fragen von Glauben 
und Gesellschaft beschäftigt war: progressive Evangelikale, radikale Mennonieten, die päpstliche 
Kommission Justitia et Pax. 
Die Kapitel drei und vier behandeln die amerikanische und europäische Kritik am social gospel 
im allgemeinen und an der Sicht Rauschenbuschs im besonderen. Der mehrfache Angriff auf das 
social gospel, sowohl von seiten fundamentalistischer Evangelikaler und Orthodoxer, als auch 
von seiten progressiver Neo-Orthodoxer, ließ wenig am social gospel unversehrt.  
Für Rauschenbusch wurde in zunehmendem Maße eine Ausnahme gemacht, da man begriff, 
dass er andere Quellen benutzte als die der liberal-optimistischen Evolutionsphilosophie. Hierbei 
wurde hauptsächlich auf seine Verwandtschaft mit den alten Evangelikalen und ihren 
Erwartungen des auf Erde durchbrechenden Gottesreichs gewiesen, wie auf den dort vertretenen 
Willen zur Heiligung des gesellschaftlichen Lebens.  
Kritiker wie W.E. David, M.L. Stackhouse u.a. sahen sogar eine große Übereinstimmung 
zwischen der Sicht Rauschenbuschs und der Reinhold Niebuhrs bezüglich der Gerechtigkeit des 
Gottesreichs. 
Donovan E. Smucker hat in seiner Dissertation (1957) den Anabaptismus als sehr wichtig für 
Rauschenbusch Idee des social gospel bezeichnet. Die Synthese jedoch die Rauschenbusch 
zwischen dem Anabaptismus und pietistischen, transformationistischen und liberalen Einflüsse 
zustande brachte, scheint Smucker schließlich doch durch die liberale Theologie dominiert. 
Martin Luther King sah Rauschenbusch -wenn auch nicht kritiklos- als einen seiner 
einflußreichsten Lehrer, hauptsächlich bezüglich der sozialen Implikationen des christlichen 
Glaubens.  
 
W.A. Visser ’t Hooft lieferte mit seinem The background of the social gospel (1928) einen wich-
tigen Beitrag zu den europäischen Bedenken gegen das social gospel. Obwohl er wie nur wenige 
die Verwurzelung des social gospel in der amerikanischen Kirchengeschichte erkannte, wobei er 
auf Puritanismus, Revivalismus und Methodismus verwies, hielt er dennoch die Verwandtschaft 
mit der liberalen Theologie als durchschlaggebend und wies er darum das social gospel ab. 
 
Im fünften Kapitel werden Schlussfolgerungen gezogen. Zuallererst wird auf die Befunde der 
amerikanischen und europäischen Kritiker geachtet, die das social gospel anfänglich als eine 
Form der liberalen Theologie sahen und es darum in Zusammenhang mit evolutionistisch-
optimistischen Ideen brachten. Dabei stützten sich die europäischen Kritiker hauptsächlich auf 
die Studie Visser ’t Hoofts und auf die Kritik von R. Niebuhr. Während Niebuhr in 
Rauschenbusch den ursprüng-lichsten Exponenten dieses – von ihm abgelehnten – social gospel 
sah, kamen andere Amerikaner wie H.Richard Niebuhr und Timothy L. Smith zur 
Schlussfolgerung, dass als Ursprüngliches an Rauschenbuschs Sicht nicht eine besondere Art des 
Liberalismus zu nennen sei, sondern dieses eher in seiner modernen Verarbeitung evangelikaler 
und sozialer Christentumstraditionen zu suchen sei. Erst Reinhart Müller, 1957, und Milenko 
Andjelic, 1998, erkannten die Predigt der Gerechtigkeit der biblischen Propheten als die 
theologische Basis von Rauschenbuschs Sicht auf das Gottesreich.  
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Als dritte Quelle der Inspiration Rauschenbuschs wiesen einzelne auf die angelsächsischen 
Dissen-ter und die Anhänger der europäischen radikalen Reformation, hierunter auch die 
Anabaptisten. 
Rauschenbusch fand in drei kirchlichen Traditionen, dem evangelikalen, dem liberalen und dem 
anabaptistischen Verständnis in einem amerikanischen Kontext, Motive für seine Sicht. Er 
entlieh  

- der evangelikalen Tradition den Einsatz für persönliche und soziale Heiligung aus Liebe 
zu Gott, 

- der liberalen Tradition den Einsatz für Unterricht und Erziehung in der Erwartung der 
Möglichkeit sittlichen Fortgangs, so dass auch gesellschaftliche Verhältnisse 
christianisiert werden können und 

- der anabaptistischen Tradition den ‘revolutionären’ Einsatz für die Reformierung des 
gesellschaftlichen Systems nach der Norm von Gerechtigkeit und Hoffnung auf eine 
vorläufige Verwirklichung des Gottesreiches innerhalb der irdischen Umstände. 

 
Dieser letzte Beitrag, von Rauschenbusch übertragen auf sein Streben nach einem christlichen 
Sozialismus, wurde am wenigsten bemerkt und gewürdigt, war jedoch m. E. der entscheidenste. 
Das Schwarzsehen der Apokalyptik verwerfend, fand er in der chiliastischen Eschatologie der 
Anabaptisten die Synthese zwischen den Motiven von Wachstum und Krise, die seiner 
Theologie des Gottesreichs inhärent sind. Dieses Gottesreich sieht er sich vorläufig und teilweise 
in Zeichen und Formen von Gerechtigkeit realisieren, die nicht ohne Kampf zustande kommen, 
sondern menschlichen Einsatz fordern. 
 
Ohne persönliche Aspekte zu verwahrlosen, sah Rauschenbusch Möglichkeiten, um das 
Evangelium, verstanden als Gottesreich, direkt auf die soziale Wirklichkeit zu beziehen. Ich 
unterscheide in seiner Reich-Gottes-Theologie eine Dreiheit an Hauptthemen: a) Gerechtigkeit, 
b) die überindividuellen Mächte des Bösen, c) das Millennium in Beziehung auf die 
Eschatologie. 

a) Die Gerechtigkeit des Gottesreichs bietet und gebietet ‘social salvation’, d.h.: Es macht 
die Menschen zu sozialen Wesen und verspricht und ruft zu einem neuen 
Zusammenleben auf, in dem die Gerechtigkeit die Verhältnisse bestimmt. 

b) Diese hoffnungsvolle Zukunft kommt nicht aus sich selbst, sondern braucht den Kampf 
mit den überindividuellen Mächten, die vor allem in den entmenschlichten Kräften und 
Institutionen des zügellosen Kapitalismus anwesend sind. 

c) Rauschenbuschs ‘chiliastische’ Hoffnung auf eine Gesellschaftsreformierung nach der 
Norm der Gerechtigkeit ist eng verbunden mit der dominanten Tradition im 
amerikanischen Christentum, nämlich der Tradition des beginnenden Millenniums 
(Offb.20). Die amerikanische Theologie verstand dieses Millennium als eine Situation 
der relativen Gerechtigkeit und als Symbol und Zusage einer vorläufigen Verwirklichung 
des auf die Erde kommenden Gottesreichs. Rauschenbusch akzentuierte den darin 
liegenden Auftrag. 

 
Im Epilog wird betrachtet, welche wertvollen Ideen aus dem Werk Rauschenbuschs bleiben, die 
auch in der europäischen Theologie von Nutzen sein könnten. Ich nenne hier: sein Zentralstellen 
des Gottesreichs und der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, sein chiliastisches Festhalten an der 
Realisierbarkeit der eschatologischen Vision des Millenniums und seine Neubewertung des Ana-
baptismus, der nicht nur die Kirche, sondern auch die Gesellschaft radikal reformieren wollte. 
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