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WERKHYPOTHESE,, DOELSTELLING EN METHODE 

Werkhypothese e 

Bijj  ons onderzoek veronderstellen we dat voor Rauschenbusch het Godsrijk een centrale rol heeft 
gespeeldd 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-
lijkheidd stelt Rauschenbusch dan opnieuw dat Rijk, dat hij zich in de wereld ziet verwerkelijken als 
doell  en vrucht van Gods handelen in de geschiedenis, met de incarnatie als definitief begin. Zonder 
strijdd met de machten van het kwaad zal het Godsrijk echter niet komen. Zicht op deze visie kan 
leidenn tot herziening van bestaande opvattingen over het social gospeL 

Zoalss bekend heeft Visser 't Hooft het social gospel theologisch onaanvaardbaar genoemd Bij zijn 
beoordelingg ervan is hij weliswaar uitvoerig ingegaan op de kerkhistorische verwantschap van het 
sociall  gospel met puritanisme, revrvaüsme en methodisme, maar vervolgens heeft hij geconstateerd 
datt deze bewegingen tezamen zijn afgeweken van het, in zijn ogen normatieve, calvinisme waar 
wordtt 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 
verwierpp en zijn immanentie leerde. De liberale theologie noemt hij daarom afhankelijk van de anti-
metafysischee ideologie der Verlichting; deze 'may be traced back to the philosophy of the Stoics4.1 

Dee vraag is of bij door dit eenzijdige accent op Gods transcendentie recht kan doen aan de 
intentiess van de social gospelbeweging. Stellig was de christologie van vele aanhangers sterk 
beïnvloedd door het liberale Jezusbeeld en hun vooruitgangsgeloof kleurde de bijbelse eschatologie 
eenzijdigg in. Terecht heeft Visser 't Hooft op het origineel-Amerikaanse van Rauschenbusch' 
denkenn gewezen, maar diens correcties op dat denken heeft hij onvoldoende verdisconteerd. In elk 
gevall  relativeert Rauschenbusch' herontdekking van het aanbrekende Godsrijk als de centrale 
bijbelsee boodschap zgn door de liberale theologie gestempeld woordgebruik. Bovendien heeft hij 
nadrukkelijkk afstand genomen van het evolutionistisch optimisme van zyn tijdgenoten. 

Onzee hypothese is dan ook dat de studie van Visser 't Hooft geen recht doet aan de eigenlijke 
betekeniss van het werk van Rauschenbusch. 

Datzelfdee geldt voor Reinhold Niebuhr, die in zijn pleidooi voor realisme ten aanzien van de 
machtt van de zonde en het kwaad naar onze mening eerder een geestverwant dan Rauschenbusch' 
tegenstanderr moet worden geacht, ondanks hun sterk verschillende relatie tot het social gospeL 
Nieuweree studies houden meer rekening met andere dan liberale factoren in Rauschenbusch' werk, 
maarr zelf zijn wij op zoek naar de originele en creatieve synthese die bij lijkt te hebben gevonden 
tussenn evangetkxüe, liberale en - naar wij vermoeden vcwral-anabaptistischeinvloedea 

Doelstelling g 

Doelstellingg van deze studie is een onderzoek te doen naar betekenis en doorwerking van het social 
gospell  naar de visie van Rauschenbusch, gelet op zgn herontdekking van het Godsrijk als de kern 
vann de bijbelse boodschap. Vanuit een bijbelstheologisch gedocumenteerde visie op dat Rijk schreef 
hijj  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 
niett betekent dat er geen kritiek op was. 

11 WA Visser t Hooft, Background, p. 171. 
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Dee term 'social gospel' is niet van hem; pas in zijn latere werk maakt hij er gebruik van. Maar wél 
heeftt hij zich met de social gospelbeweging geïdentificeerd en deze door zijn persoonlijke inzet 
versterktt en tegenover de kritiek verdedigd Deze beweging is als zodanig verlopen, deels vanwege 
eenn 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 
typerendee thema's in Rauschenbusch' theologisch denken, het Godsrijk en zijn gerechtigheid, 
alsookk zijn theologie van de bovenpersoonlijke machten, vragen om nadere aandacht en uitwerking, 
ditt in de veronderstelling dat deze nog niet aan betekenis hebben ingeboet. 

Methode e 

Inn Deel A stellen wij ons in hoofdstuk I primair ten doel de maatschappelijke en kerkhistorische 
omstandighedenn waarin het social gospel ontstond en waaraan het zijn bijdrage gat na te gaan, dit 
alss kader voor een vooral theologische plaatsbepaling van de figuur van Rauschenbusch. Ter 
introductiee geven wij eerst een korte schets van zgn persoonlijke achtergronden en levensgang, met 
namee bezien tegen de maatschappelijke en culturele situatie van zijn tijd. 

Hett maatschappelijk bestel in Amerika, door velen beleefd als het land van onbegrensde moge-
lijkhedenn 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 
klimaatt van de Amerikaanse samenleving bij de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw sterk 
gedomineerdd werd door een protestants christendom dat zichzelf typeert als 'social Christianity'. 
Gerichtt op praktisch christendom en gedreven door een geest van daadwerkelijke naastenliefde 
streeftt 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 
Godsrijkk op aarde. 

Hett sociale christendom vindt zijn oorsprong in de opwekkingsbewegingen der 18e en 19e 
eeuww onder leiding van mannen als Wesley, Edwards, Whitefield en Finney. Zij predikten een 
evangeliee van bekering en wedergeboorte en verlangden en verkregen zichtbare resultaten, zodat zij 
hett Rijk Gods nabij achtten. H.R. Niebuhr heeft gesteld dat de plaats van het Godsrijk in de 
Amerikaansee theologie steeds centraal heeft gestaan, met als uitwerking de aandacht voor het 
millenniumm als symbool van een situatie van relatieve vrede en gerechtigheid op aarde. 

Bijj  de typering van de achtereenvolgende fasen van en de diverse accenten in het sociale 
christendomm 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 
daarinn een leidende rol gespeeld hebben er enkele naar voren, namelijk diegenen die, ook naar het 
oordeell  van genoemde onderzoekers, als grondleggers van het social gospel moeten gelden en/of 
diee daaraan een specifieke bijdrage hebben geleverd. 

Naderr onderzoek van zgn opeenvolgende geschriften moet duidelijk maken welke ontwikke-
lingenn zich in Rauschenbusch1 visie hebben voorgedaan en in hoeverre hij de grenzen van een, 
historischh bepaald, social gospel heeft verlegd. Verschillende van zijn tijdgenoten alsook latere 
commentatoren11 zijn van mening dat Rauschenbusch' laatste werk, A Theology for The Social 
Gospel,22 minder geïnspireerd zou zgn dan de vorige geschriften 

11 Zo P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, American /te/brmer, New York, 1988, pp. 187-189 en 
GG J. Dorrien, Reconstructing the Common Good Theology and the Social Order, New York, 1990, p. 3 8. 

22 W. Rauschenbusch, A Theology/or The Social Gospel, New York, 1917; Nashville, 1978. 
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Naarr  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, 
optimistischee verwachting vann de realisatie van het Godsrijk op aarde en zijn realistische visie op de 
geweldigee invloed op het menselijk bestaan van de bovenpersoonlijke machten, waarin zich de 
machtt  van het Kwade sterk doet gelden. 

Inn ons onderzoek van de ontwikkelingen in Rauschenbusch' denken zullen wij  zgn Europese 
ervaringenn nadrukkelij k betrekken. Door  de ontmoeting met leerlingen van Rhschl leerde hij 
namelijkk  diens visie op het Rijk Gods kennen, door  Ludwig Keiler  kreeg hij  een nieuwe kij k op de 
anabaptisten.. Na zijn kennismaking met de Engelse christen-socialisten troffen hem de verwante 
denkbeeldenn van de Zwitserse theologen Kutter  en Ragaz, leerlingen van Christoph Blumhardt. Zij 
hebbenn sterk bggedragen aan de vormgeving van zgn religieussociale ideeën. Met name in Ragaz, 
diee Rauschenbusch op verschillende congressen had leren kermen, zag en herkende hij  een geest-
verwant.. Vooral Ragaz' visie dat in zgn dagen de *kairos' , hét moment, was aangebroken om het 
anabaptistischee ideaal opnieuw aan de orde te stellen, sprak hem aan en inspireerde hem. 
Dee overeenkomsten en verschillen tussen het social gospel naar  Rauschenbusch en het retigjeus-
socialismee volgens Ragaz worden ter  verheldering breed uiteengezet in een Excurs. 

Inn hoofdstuk II  worden eerst de ontwikkelingen van het social gospel in Amerika na en los van 
Rauschenbuschh nagegaan door  uitspraken van geestverwante tijdgenoten te onderzoeken. Op hun 
weergavee van dit gedachtegoed blijk t dan een volgende generatie van sociaal geëngageerde 
theologenn zoals de Niebuhrs en J.C. Bennett afwijzend te reageren. 

Vervolgenss geven we aandacht aan de oecumenische discussies over  en rondom het Godsrijk 
inn de bewegingen waaruit de Wereldraad van kerken is voortgekomen. De zeer  verschillende 
interpretatiess van de betekenis van het Godsrijk leverden bij  de voorbereiding van Lif e and Work 
zoveell  conflictstof op dat men het onderwerp buiten de discussies hield. Faith and Order 
concentreerdee zich op de eenheid der  kerk; pas later  is er  in de oecumenische discussie meer  ruimt e 
gekomenn voor  de maatschappelijke betekenis van het christelijk geloof. 

Maarr  Rauschenbusch had meer  te melden dan in de oecumenische compromissen overeind 
blee££ Zij n visie dat het Godsrijk de strij d aanbindt met de antimenselijke machten van "het Rijk van 
hett  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 
Rauschenbuschh is dan ook niet de kerk maar  een sociaal en politiek 'millenmum' de voorlopige 
vervullingg van het Rijk Gods. 

Behalvee van theologische zijde werden de denkbeelden van Rauschenbusch c.s. eveneens vanuit 
niet-theologischee hoek sterk gekritiseerd. Dat betrof met name de maatschappijvisie van het social 
gospell  die volgens de critic i verdacht veel geleek op utopisme. Utopisch-futuristische denkbeelden 
alss 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 
conservatieff  Amerika nogal eens smalend 'pipedream'-denkbeelden genoemd. Maar  Rauschen-
buschh zag in het socialistisch utopisme terechte kritie k op een kapitalistische maatschappij  die zich 
slechtss laat voortdrijve n door  een asociaal winststreven, waardoor  de mens wordt gereduceerd tot 
eenn economische factor. 

'Zi ee verder  1122. 
22 Najaren van voorbereiding kwamen m 1927 kerkleiders uit Oost en West bijeen in Lausanne om kwesties 
vann geloof en kerkorde te bespreken met bet oog op de eenheid van de kerken. De hieruit voortgekomen 
bewegingg wordt aangeduid als 'Faith and Order' . Zie verder  Ü.2.3. 
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Vann R.T. Ely1 had hij geleerd dat economische verhoudingen historisch zijn gegroeid en derhalve 
veranderbaarr zijn: 'within certain limits human society is plastic'. En aangezien de maatschappij 
voortdurendd verandert, mag het eerder realiteitszin dan vaag idealisme heten om deze verande-
ringenn beleidsmatig te willen sturen en humaniseren, zo meende hij. Zijn drijfveer daarbij was de 
gerechtigheidd van het Rijk Gods. 

Inn Deel B van dit onderzoek komt de theologische kritiek aan de orde die het social gospel onder-
vondd in Amerika (hoofdstuk UT) en in Europa (hoofdstuk IV). In hoofdstuk V volgen de 
Conclusies. . 

Dee Amerikaanse kritiek op het social gospel kwam allereerst van orthodoxe evangelicalen, die 
hett op grond van hun premOknnianistische en fundamentalistische opvattingen afwezen. Na een 
gemeenschappelijkee evangelicale voorgeschiedenis in het 'sociale christendom', waarin het streven 
naarr heiliging niet alleen persoonlijk werd verstaan maar ook werd betrokken op de maatschappij, 
gingg men op confessionele gronden uiteen. Het sociale christendom kwam onder leiding van de 
vrijzinnigee richting, de orthodoxie werd nmdarnentalistisch, de standpunten verhardden zich, de 
wederzijdsee 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 
Koninkrijkk Gods ondersteunde, kon de breuk niet helen, hoewel hij de evangelicale impulsen uit 
zijnn opvoeding verdisconteerde in zijn theologie. Maar omdat hij formuleringen gebruikte die belast 
warenn met de hypotheek van een 19e eeuws liberaal theologisch denken werd hem door de 
orthodoxenn verweten een liberaal theoloog te zijn geworden. 

Wijj  hopen echter aan te tonen dat de tekening van Rauschenbusch als slechts een liberaal 
theoloogg hem geen recht doet, waar hij zowel evangelicale als anabaptistische motieven in zijn 
denkenn verwerkte en tot een nieuwe synthese bracht. 

Naa de door Rauschenbusch gegeven synthese kwam de social-gosperbeweging opnieuw enn steeds 
meerr onder invloed van liberaalidealistische denkbeelden. Onder nieuwe leiders radicaliseerde een 
deell  van de beweging terwijl een ander deel op den duur verwerd tot de aanhang van een 
optimistische,, oppervlakkige 'civil-religion'. 

Tegenn de ontwikkeling van het oorspronkelijk evangelicale sociale christendom tot het liberale 
sociall  gospel rees niet alleen verzet bij fundamentalisten, maar ook bij mensen die het sociale 
karakterr 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 
democratiee met christendom en tegen de liberale identificatie van zedelijkheid en godsdienst en zij 
bepleittenn realisme terzake van de zonde. Nog sterker dan de Amerikaanse richtte de Europese 
theologischee kritiek zich op het social gospel vanwege zijn aanwijsbare relatie met de liberale 
theologie.. Visser 't Hooft, die zelfde historische wortels van de beweging had aangewezen in het 
Amerkaansee sociale christendom, gevormd door puritanisme, revivalisme en methodisme, was de 
voornaamstee woordvoerder van deze kritiek. Hij achtte namelijk het social gospel zoals het zich in 
zijnn 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. 

'ziee 1.3.5. 
22 W. Rauschenbusch, Christianity and the Social Crisis, (CSC), New York, 1907(1964,1991), p. 195. 
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Dee 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 
tussenn liberale, evangelicale en anabaptistische visies. In deze studie gaat het er ons om, inhoud en 
betekeniss van deze synthese naar voren te brengen. 

Inn hoofdstuk V, Conclusies, wordt de balans opgemaakt, nadat de inzichten van de diverse Ameri-
kaansee en Europese critici zijn gewogen. 

Dee bekende kritiek van Reinhold Niebuhr en Visser 't Hooft dat het social gospel een vrucht 
zouu zijn van de in hun ogen verwerpelijke liberale theologie, behoeft stellig nuancering, zeker waar 
hett Rauschenbusch betreft. In Amerika is deze nuancering aangebracht door H. Richard Niebuhr en 
Timothyy L. Smith, die hebben gewezen op de betekenis van het aan het social gospel voorafgaande 
sociall  Christianity en op de evangelicale achtergrond van Rauschenbusch persoonlijk. Hun visie is in 
Amerikaa intussen veelal geaccepteerd. Een enkeling wees bovendien op de Angelsaksische 
dissenterss en op figuren uit de Europese 'radicale refo^matie, als dragers van een visie die in het 
sociall  gospel werd geactualiseerd. 

Inn Europa bleef in kerkelijke kringen veel weerstand bestaan tegen de beweging, waarvan men 
hett evolutionistisch optimisme een miskenning van het gewicht der zonde achtte. Men bleef zich 
beroepenn op Visser 't Hooft en Reinhold Niebuhr. Als een der weinige Europeanen heeft Reinhart 
Mullerr in Rauschenbusch een andere geest dan die van de liberale theologie herkend, maar tegelijk 
dienss relatie met het anabaptisme als sektarisch aangeduid. Juist wat de relatie met het anabaptisme 
betreftt wil ons onderzoek meer helderheid verschaffen. 

Inn de Conclusies zullen de verschillende interpretaties van de visie van Rauschenbusch tegen elkaar 
wordenn afgewogen en op elkaar betrokken. Daarbij is van belang vast te stellen dat Rauschenbusch 
mett zijn theologisch werk het social gospel, dat zich vanuit allerlei min of meer bijbelse motieven 
mett sociaal-ethisch handelen bezig hield, aan een solide theologische basis wilde helpen. Dat 
betekentt enerzijds dat zijn theologische werken geen complete dogmatiek omvatten maar zich 
voorall  op sociaal-ethische vragen richten, anderzijds dat hij zoekt naar een centraal punt van 
waaruitt die vraagstukken moeten worden benaderd. In de boodschap van het Koninkrijk Gods als 
dee hoopvolle en verplichtende toekomst van God voor deze wereld vindt hij dat centrum. Zonder 
dee persoonlijke aspecten van het geloof te verwaarlozen acht hij het Godsrijk allereerst van sociaal-
maatschappelijkee betekenis, waarbij hij zich baseert op de prediking der oudtestamentische 
profeten.. Terwijl hij zich distantieert van de apocaryptiek beklemtoont hij de soms fatale macht der 
bovenpersoonlijkee instituties; tegelijk deelt hij het Amerikaanse geloof in het aan Openb. 20 ont-
kendee millennium, gezien als de voorlopige, bereikbare verwerkelijking van het komende Godsrijk. 

Uitt het onderzoek moet blijken hoe hij deze onderscheiden motieven op elkaar betrekt en 
welkee rol de verschillende impulsen in Rauschenbusch' denken spelen: de liberale, de evangelicale 
enn de anabaptistische; daarbij wordt mede gelet op zijn persoonlijke levensgang. 

Inn de Epiloog bezien wij welke waardevolle denkbeelden er uit het werk van Rauschenbusch over-
blijvenn die ook voor de Europese theologie van nut zouden kunnen zijn. 
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