
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Walter Rauschenbusch en de werkelijkheid van het Godsrijk. Een onderzoek
naar betekenis en doorwerking van zijn 'social gospel'

de Jonge, H.

Publication date
2002
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
de Jonge, H. (2002). Walter Rauschenbusch en de werkelijkheid van het Godsrijk. Een
onderzoek naar betekenis en doorwerking van zijn 'social gospel'. [, Martin Luther Universität
Halle-Wittenberg (BRD)]. Narratio.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/walter-rauschenbusch-en-de-werkelijkheid-van-het-godsrijk-een-onderzoek-naar-betekenis-en-doorwerking-van-zijn-social-gospel(ac4bd32a-8ab7-4355-8a6e-9a1d41893bda).html


I I 

Walterr  Rauschenbuscb en de werkelijkheid van het Godsrijk 

Eenn onderzoek naar betekenis en doorwerking van zijn 'social gospel' 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 
aann de Universiteit van Amsterdam 
opp gezag van de Rector Magnificus 
prof.. mr. P.F. van der Hegden 

tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde commissie 
inn het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

opp vrijdag 26 april 2002, te 14.00 uur 

doorr Hago de Jonge 

geborenn te Rotterdam. 
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©© 2002 uitgeverij NARRATIO, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem 
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Nietss uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel 
vann druk, fotokopie, microfilm, digitale bestanden of op welke andere wijze dan ook, 
behoudenss voor eigen gebruik, zonder de voorafgaande toestemming van de uitgever. 
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Walterr  Rauschenbusch op 55-jarige leeftijd 

Dee illustrati e op de kaft toont de steen die voorheen de gevel sierde van het huis aan de Herengracht 341 te 
Amsterdam.. Na de verbouwing van bet pand heeft men deze gevelsteen een plaats gegeven in de hal van wat 
nuu een hotel is. Hij  verbeeldt de terugkeer  uit het beloofde land van twee van de twaalf 'verspieders' die 
volgenss het bijbelverhaal uit Numeri 13 door  Mazes waren uitgezonden naar  Kanaan om het land te 
verkennen.. Als bewijs dat Kanaan een goed land is kwamen zij  terug met een enorme druiventros, met 
granaatappelss en vijgen, meldend: bet is een land'vloeiend van melk en honing'. 
Dee aanwezigheid van vervaarlijk e reuzen heeft hen niet al te zeer  verschrikt, de macht der  machtelozen mag 
wordenn beproefd. De droom dat God zijn volk thuisbrengt uit de ballingschap zal geen droom blijven. 
Wellichtt  beter  dan het exodusparadigma kan dit verhaal aangeven dat de boodschap van het Godsrijk de 
aandachtt  richt op de toekomst: er  is hoop. 

Dee foto, gemaakt door  Frit s Terpoorten, werd eerder  gepubliceerd op het oktoberblad van de Missie- en 
Zendingskalenderr  1998 en gekopieerd met schriftelijk e toestemming van de uitgevers van de M &  Z-kalender 
tee Doorn. 
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Graagg vermeld ik met dank de financiële steun die ik voor de uitgave van dit boek gekregen heb 
vann diverse stichtingen en fondsen, zoals de Stichting 'Aanpakken' en het Nederlands Protestants 
Convent. . 

Aann onze kleinkinderen Anneke, Roel, Jaap, Tijn, Geert, Juliette, Renske, Lucas, Hugo en Judkh 
draagg ik dit boek op, als een signaal van hoop. 



5 5 

Walterr  Rauschenbusch en de werkelijkheid van het Godsrijk 

"Whatt will be the organizing principles of our public theology in the 21st century? 
Feww better options then the legacy of the social gospel: the Kingdom of God, 
standd in the wings of history". 
Maxx L. Stackhouse in The Christian Century, January 25,1989. 
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