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I N L E I D I N G G 

Dee Bazelse theoloog Ernst Staehelin' noemde in een academische voordracht in 1925 de Univer-
sall  Christian Conference on Life and Work (Stockholm, 1925) een mogelijk keerpunt in de kerk-
geschiedenis,, omdat het Rijk Gods eindelijk weer centraal gesteld was in de kerken. Toch besloten 
dee leiders van de Life and Work-beweging kort daarop dit onderwerp juist buiten de besprekingen 
tee houden, gelet op de diepgaande meningsverschillen omtrent de betekenis van het Godsrijk. 
Staehelinn had de overbrugbaarheid van de tegenstellingen tussen met name de Amerikaanse en de 
Duitsee woordvoerders ten aanzien van dit thema duidelijk overschat. Het verschil in visie op het 
Koninkrijkk Gods concentreerde zich rond déze vragen: betekent het eschatologische Godsrijk een 
totalee inbreuk óp, en daarmee het einde van de geschiedenis, óf kan men het Godsrijk binnen de 
wereldgeschiedeniss verwachten? En indien de laatste opvatting juist is, is het Rijk Gods dan een 
maatschappelijke,, een ecclesiologische of een innerlijke zaak? 

Vanaff  de vroegste oecumenische contacten wezen de Amerikaanse vertegenwoordigers van 
hett 'social Christianity' op de mogelijkheid van een maatschappelijke realisatie van het Godsrijk. 
Veell  continentaal-Europese theologen en kerkleiders, vooral Duitse, wezen de pretenties van het 
Amerikaansee sociale christendom als een bedenkelijke secularisering van het Koninkrijk Gods af. 
Dee term 'social gospel' riep bij hen vooral negatieve reacties op. Men associeerde het social gospel 
mett een evohjtionistisch getint optimisme, met moralisme, ook in de politiek, terwijl men het 
verdachtt van geloof in de immanentie van een sociaal geïncarneerde God. 

Inn een volgende fase konden tegenstanders van het social gospel zich beroepen op de theo-
logischee analyse en de principiële afwijzing door W.A Visser 't Hooft in zijn proefschrift The 
backgroundd of the social gospel in America. Alvorens tot zijn negatieve oordeel te komen had hij 
overigenss wél gesteld: That America produced a line of theologians who pursued definitely 
originall  lines and who arrived at independent solutions of great theological problems, had never 
dawnedd on the European leaders of religious thought". De jonge Visser 't Hooft wDde daarmee 
allereerstt aangeven dat het Amerikaanse christendom, met zijn sterk sociale gerichtheid en met bet 
sociall  gospel als actuele vorm, geen kopie is van Europese stromingen, maar stamt uit de eigen 
Amerikaansee kerkgeschiedenis en berust op origineel Amerikaans theologisch denken. Typerend 
daarvoorr achtte hij het 17e eeuwse puritanisme, dat een eigen interpretatie is van het calvinisme, én 
hett revivalisme, voortgekomen uit de 18e en 19e eeuwse revivalbewegingen, waarin de emotionele 
enn individuele aspecten van de godsdienst beklemtoond worden tegenover de dogmatische en ker-
kelijke.. Puritanisme en revivalisrne 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 
vann die tijd. Hij sprak dan ook van 'a Methodistic period of American religious life'. 

11 E. Staehelin, Die Verkündigung des Retches Gottes in der Kirche Jesu Christi, 7 Bnde, Basel, 1951-1965, 
TT Band, p. 563, pp. 567-568. 

22 In 1925 werd in Stockholm een interkerkelijke Universal Christian Conference on Life and Work gehouden 
omm te beraadslagen over de bijdrage die christenen zouden kunnen geven aan de oplossing van sociale en 
politiekee vraagstukken, waaronder het vraagstuk van oorlog en vrede. Over Life and Work zie Ü.2.2. 

33 W. A. Visser  't Hooft, The background of the socialgospelin America, Haarlem, 1928. 
44 a.w., Background, Introduction, p. 2. 
55 a.w., p. 5. 
6a.w.,, pp. 130 e. v. 
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Hoewell  de bovengenoemde religieuze achtergronden een belangrijke rol speelden bij diverse 
aanhangerss van het social gospel/komt Visser 't Hooft in 1928 toch tot de conclusie dat bovenal 
dee Verlichting de ideeën van de social gospelbeweging heeft bepaald. En deze Verlichting, 
verbondenn met de moderne wetenschap, noemt hij rationalistisch, individualistisch, optimistisch en 
evolutionistischh en daarmee antireligieus. Al eerder was het puriteinse carvinisme zijns inziens aan 
dee Verlichting ten onder gegaan, omdat het zijn theocratische denkbeelden niet kon handhaven in 
eenn geseculariseerde en individualistische wereld. Maar ook het revivalisme, opgekomen als reactie 
opp de rationalistische geest van de Verlichting, kon de invloed daarvan niet keren, zo maakt Visser 
'tt Hooft duidelijk. Immers, met het terugbrengen van warmte en gevoel in het geloof door 
persoonlijkee overtuiging en bekering voorop te stellen, zoals het revivalisme had geprobeerd, was 
dee Verlichting niet te verslaan. Als diepste oorzaak van deze onmacht stelt Visser 't Hooft de 
overeenkomstigee 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. 

Europesee onderzoekers vóór hem hebben het social gospel een calvinistische wortel toegedicht 
enn op het Rijk Gods gewezen als theologisch kernbegrip, maar Visser 't Hooft bestrijdt dh. Zijns 
inzienss houdt de Amerikaanse belangstelling voor de (sociale) ethiek niet zozeer verband met 
gelooff  in de opdracht tot kerstening van de wereld of met een theocratisch Godsrijk, als wel met de 
liberalee theologie en de daarin door de Verlichting veroorzaakte versmalling van de religie tot 
moraal.. Deze versmalling acht hij theologisch verwerpelijk, omdat daarmee het reformatorisch 
gelooff  in een soevereine, transcendente en heilige God, van wiens genade de schuldige en zondige 
menss volstrekt afhankelijk is, zijns inziens duidelijk is ontkracht; het geloof is zo verworden tot 
religieuss humanisme en moralisme. 

Dee dissertatie van Visser 't Hooft heeft lange tijd de Europese visie op het social gospel bepaald. 
Inn Amerika werd het baanbrekende van zijn onderzoek wel erkend, maar tegelijk stelde men vast 
datt zijn visie in menig opzicht tekort schoot met name vanwege de onderschattW van de sociaal-
economischee factor in de Amerikaanse cultuur. Later heeft hij dat zelf ook erkend. 

Visserr 't Hooft, gefascineerd door het Amerikaanse optimisme, heeft te weinig verdisconteerd 
datt de social gospel aanhangers een antwoord zochten op de Amerikaanse sociaal-economische 
crisiss en haar gevolgen vanuit het besef van een veel dieper liggende, geestelijke crisis. Deze bracht 
henn tot de oproep Jezus radicaal te volgen op weg naar zijn Rijk, want alleen zo is redding van de 
maatschappijj  te verwachten. Shaüer Mathews, een van de latere woordvoerders van de social 
gospelbeweging,, verwoordt dit methodisch-theologisch aldus: 'It (the social gospel) is the 
applicationn of the teaching of Jesus and the total message of Christian salvation to society, the 
economiee life and social institutions such as the state, the family as well as to individuals". 

Zulkee definities maken enerzijds duidelijk waarop het social gospel zich in hoofdzaak ging 
richtenn en anderzijds waaraan het volgens Visser 't Hooft - in zijn weergave - schort: 
-- het social gospel richt de aandacht primair op déze wereld en het stelt zich ten doel het Rijk Gods 

opp 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; 

11 J.T. Witvliet, 'Sociaal-ethische zoektochten in de oecumene', in LA Hoedemaker es., Oecumene als leer-
proces,proces, Inleiding in de oecumenica, Utrecht, 1993, pp. 117-186, i.h.b. p. 125. 

22 W.A. Visser 't Hooft, Background, pp. 133-134. 
33 WA Visser 't Hooft, Memoires. Een leven in de oecumene, Kampen, 1971, pp. 29-30. 
44 W.A. Visser 't Hooft, Memoires, p. 30. 
55 S. Mathews in A Dictionary of Religion and Ethics, New York, 1921, s.v. social gospel. 
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-- het stelt de sociale ethiek boven de dogmatiek, de gerechtigheid boven de verlossing, hoop en 
liefdee boven het geloof en Jezus' teer boven zijn verzoenend teven en sterven 

Visserr '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, 
gelijkendd op Jezus, zijn verheven herkomst bewijst en zijn goddelijke bestemming vervult door het 
goedee te doen overwinnen. Deze theologie is verwerpelijk, omdat ze zijns inziens haar eigenlijke 
'welll  defined object: the supernatural world and the relation of man to it' heeft ingerufld voor het 
nastrevenn van weliswaar hoge, maar seculiere waarden. Over het social gospel zegt hij: "The 
generall  current is: the substitution of social for metaphysical categories in theology". 

Bijj  zijn beoordeling van het social gospel had Visser 't Hooft zich bewust de beperking 
opgelegdd het slechts te bezien vanuit een theoretisch-theotogisch gezichtspunt. Sociaal-
economische,, psychologische en politieke aspecten meende hij buiten beschouwing te kunnen laten: 
"Wee fimh ourselves consciously to the ideological background of the social gospel". Het is echter 
dee vraag of aan een beweging die zich juist beijvert om een nauwe relatie te leggen tussen de 
bijbelsee uitgangspunten en de maatschappelijke krachten en die dogmatiek en ethiek nauw 
verbondenn wil houden, zo recht kan worden gedaan. 

Lateree Amerikaanse onderzoekers hebben respect betoond voor de studie van Visser 't Hooft, 
diee wordt beschouwd als pioniersarbeid op het terrein van hun kerkgeschiedenis. Daarop hadden de 
Amerikanenn vóór 1928, blijkens het voorwoord van RLXunger van de Amerikaanse heruitgave 
vann 1962, zichzelf nauwelijks begeven. Datzelfde had Visser 't Hooft eveneens met verbazing 
geconstateerd.55 Maar toen dat veranderde, hebben Amerikaanse onderzoekers van het social 
gospel,, anders dan Visser 't Hooft, juist veel aandacht aan de zogeheten ntet-theologische factoren 
besteed,, met name aan die welke in de 19e eeuw hun invloed deden gelden op mensen en hun 
meningen. . 

Daarnaastt wordt in Amerika in toenemende mate aandacht geschonken aan de figuur en het 
denkenn van Walter  Rauschenbusch, hetgeen onder meer blijkt uh de recente heruitgave van zijn 
belangrijkstee werken. Overigens was hij door Reinhokl Niebuhr al eerder genoemd 'the most 
briljantt and generally satisfying exponent of the social gospel movement'.6 Het ligt daarom voor de 
handd om in dit onderzoek naar betekenis en doorwerking van het social gospel, zoals Rauschen-
buschh dat zag, zijn persoon en werk uitvoerig te belichten. 

Daarmeee 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 
dee social gospelbeweging en hun woordvoerders uit het eind van de 19* en het begin van de 20* 
eeuw.. Onderzocht zal worden wanneer en waarom men van social gospel is gaan spreken. Daarbij 
zall  blijken in hoeverre de aanhangers van de social gospelbeweging onderling verschillende 
accentenn hebben gelegd in hun theologische verantwoording. Als bijkomend effect van het 
onderzoekk kan tegelijk worden verhelderd, wat de door Visser t Hooft genoemde 'originele 
bijdragee van Amerikaanse zijde aan de theologie' inhoudt. 

11 WA Visser 't Hooft, Background, pp. 39-43. 
22 a.w., p. 163. 
3a.w.,p.. 163. 
44 a.w., p. 6. 
55 WA Visser t Hooft, Memoires, p. 30. 
66 R. Niebuhr, An Interpretation of Christian Ethics, New York, 1935, Preface. In de editie-1956 zijn de 

uitsprakenn van 1935 enigszins afgezwakt Rauschenbusch heet nu 'the most celebrated exponent'. 
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