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HOOFDSTUKK  I Walter  Rauschenbusch en het social gospel 

LII  Walter  Rauschenbusch, afkomst, persoon en werk 

1.1.11 Afkomst en roeping 

Waherr Rauschenbusch weid op 14 oktober 1861 geboren te Rochester, New York, en hij stierf 
aldaarr op 25 juli 1918. Zijn ouders stamden uit Westfafen, Duitsland, waar zijn vader als luthers 
predikantt zijn ioopbaan was begonnen in navolging van vijf generaties theologen voor hem Vader 
Karll  August Heinrich Rauschenbusch, roepnaam August, geboren 1816, stond tijdens zijn studietijd 
eerstt 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 Ahena, zijn 
geboorteplaats,, waar hij van 1841 tot 1846 bleef Vervolgens nam hij het besluit om naar Amerika 
tee gaan om de Westfaalse landverhuizers bij te staan. Eerst werkte hij in Missouri, vanaf 1847 in 
Neww York. Daar vond hg onderdak bij mensen die tot de Baptist Church behooiden en mede onder 
hunn invloed kwam hij tot de overtuiging dat de kinderdoop verwerpelijk is. Dat inzicht paste bij zijn 
strevenn om een heilige gemeente van ware gelovigen te vormen. In 1850 verliet August de lutherse 
kerkk en hij het zich, tot ongenoegen van zijn Duitse familie, overdopen waarna hij in 1854, nu als 
baptist,, opnieuw aan het werk ging in Missouri, tot 1858. 

Naa een vergeefs huwelijksaanzoek aan Frida von Quadt trouwt hij in 1854 met Caroline 
Rump,, een oud-feerlinge uit Ahena, 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 
maarr eenjaar, waarna opnieuw twee kinderen geboren worden: Emma en Walter. Vader August, 
diee diep verdriet gehad heeft over het sterven van de kleine Winfrid, projecteert nu al zijn idealen op 
dee nieuwe zoon Walter, wiens naam hij varieert tot Wakher met een gebed: 'Walt' Herr, ueber 
diesemm Kinde*. Van hem hoopt August 'dat God hem tot een christen en een prediker zal maken', 
zoo schrijft hij aan zijn broer Wilhelm in Duitsland Dit gebed is verhoord, maar niet zó, dat Waker 
eenn imitatie wordt van zijn vader. Waker heeft weliswaar opgezien tegen zijn vader, die een 
voormann was geworden in de baptistengemeenschap, maar zijn sympathieën gingen meer uit naar 
zijnn grootouders: August Ernst Rauschenbusch en Caroline ThSchniewind Deze August Ernst, 
predikantt in Ahena en later superintendent en veldprediker in de veldtocht tegen Napoleon, was 
eenn mildere figuur dan zijn vader Hümar Ernst en dan zijn zoon August. Waker herkende zichzelf in 
zijnn overleden grootvader en hij voelde zich thuis bg zijn grootmoeder, met wie hij hardhorendheid 
deek.. Wakers vader is van mening dat zijn kinderen een goede, dus Duitse opvoeding moesten 
krijgenn en hij zendt zijn vrouw en zijn kinderen van 1865-1869 naar Westfalen waar ze wonen in 
Neuwiedd en Barmen, zodat ze een tijdlang hg familie kunnen opgroeien. 

11 ZieDJt. Sharpe, WalterSauschenbusch.'SewYodi, 1942, 
R.T.. Handy  The social gospel in America, 1870-1920, New York, 1966, 
W.S.. Hudson (ed), ,Introduction̂  in Waher Rauschenbusch, Selected Writings, New York, 1984, 
PM.PM. 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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Teruggekeerdd in Amerika beleeft Walter tien jaar later (1879) een soort bekering, die bij beschrijft 
alss "a tender, mysteriuous experience. It influenced my soul to hs depth". Daarop laat hij zich 
dopenn en komt tot het besluit, prediker of zendeling te worden. In datzelfde jaar gaat hij opnieuw, 
nuu met zijn vader, die een 'sabbatical year' geniet, naar Duitsland; Walter wordt op het evangelisch 
gymnasiumm in Gütersloh geplaatst. Ondanks de verschillen in vooropleiding slaagt de tweetalige 
Amerikaann erin, in 1883 als de beste van de klas te eindigen. Wakers oom Wilhelm Rauschenbusch 
diee zelf kinderloos is biedt aan de kosten van een studie rechten voor Walter te betalen maar zijn 
roepingg staat voor hem vast: hij wil pastor worden. 

Levenslangg 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 
dee Baptist Church bevestigt hij, maar zijn motieven zijn gedeeltelijk anders. Niet een biblicistische 
orthodoxiee trekt Waker bij de baptisten aan, maar de direct op Jezus betrokken persoonlijke 
vroomheidd en hun streven naar een zuivere kerk. Als student heeft hij weinig dogmatische interesse. 
Hijj  acht de evangeliën het hart van de bijbel; daar ontmoet hij de levende Jezus, aan wie hij zijn 
levenn heeft toevertrouwd. In die periode schreef hij een scriptie: The Synagogue, ks construction, 
worshipp and relation to the New Testament history, waarin hij de continuftett tussen de prediking 
derr oudtestamentische profeten en die van Jezus onderstreept. 

Dee prediking van Jezus scheen hem belangrijker dan de leer omtrent de Christus, waardoor 
zijnn interesse voor het thema van de 'historische Jezus' was gewekt. De liefde tot Jezus verbindt 
hemm met de evangehcalen maar hij wil met de modernen weten wie deze Jezus is geweest, wat Hij 
werkelijkk heeft onderwezen. Dat het daarbij bovenal gaan moest om het Rijk Gods, was een inzicht 
datt Waker zich reeds via zijn vader had eigen gemaakt, die dat weer van zijn leermeester Neander 
had.33 En ook tijdens zijn Duitse gymnashirntijd was het Waker reeds duidelijk gemaakt dat het hart 
vann Jezus' verkondiging in 'das Reich Gottes' gezocht moest worden. 

Tijdenss een studiereis naar Europa (1891) komt hij in contact met de historicus Ludwig Keiler 
tee Munster, die hem de ogen opent voor een andere, positievere kijk op de anabaptisten dan 
gebruikelijkk was. Terug in Amerika meldt hij zkh aan bij de universkek en bij het Rochester Theo-
logicall  Seminary. Het Seminary kent een Duitstalige afdeling, waaraan Rauschenbusch sr. sinds 
18588 als docent verbonden is; het ligt voor de hand dat Waker binnen deze afdeling gaat studeren. 
Reedss in 1884 rondt hij zijn studies aan de universkek af; in het volgende jaar studeert hij afin de 
Duitstaligee afdeling van het seminarie, waarna hij in 1886 de Engelstalige afdeling doorloopt. 

L UU Volwassenheid en huwelijk 

Zijnn eerste pastorale ervaringen heeft Waker Rauschenbusch opgedaan in Louisville, Kentucky, 
waarr hij een tijdelijke benoeming kreeg voor 1884, verlengd tot 1885. Hoezeer dk werk hem ook 
beviel,, liever nog was hij in zendingsdienst gegaan, zoals zijn zuster Emma, maar dat is om 
verschillendee redenen niet gebeurd. Gezien zijn capackeken wOde men hem te zijner tijd de leiding 
aanbiedenn van het Telugu Theological Seminary in Ramapatnam, Brits-Indie, maar men verlangde 
meerr pastorale ervaring. Daarnaast was er een negatief judicium van prof Howard Osgood, die 
twijfeldee aan de orthodoxie van Wakers opvattingen over het Oude Testament. En bovendien was 
dee opkomende hardhorendheid hinderlijk voor allerlei contacten. 

11 W. Rauschenbusch, 'The Kingdom of God' in Cleveland's Young Men, 1913, geciteerd bij R.T. Handy, 
TheThe social gospel in America, p. 264 ev. 

22 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 40. 
33 P.M. Minus, a.w., p. 12. 
44 P.M. Minus, a.w., p. 27. 
55 P.M. Minus, a.w., pp. 39 en 52. 
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Daardoorr niet ontmoedigd nam hij vervolgens per 1 juni 1886 een beroep aan naar The Second 
Germann Baptist Church, New York City-Westskle, aan de rand van de wijk die genoemd wordt 
Hell'ss Kitchen, waar hij elf jaar zal blijven. Op 21 oktober 1886, een week na zijn vgfentwintigste 
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 Waher 
diepp onder de indruk van de dagelijkse ellende van de mensen wier pastor bij wilde wezen. Zijn 
besluitt om hard te werken voor God motiveert hem tot volledige inzet, maar zijn piëtistische 
achtergrondd biedt hem onvoldoende gereedschap om de problemen aan te kunnen. 

Daarr hij ongehuwd is, neemt zijn moeder de zorg voor hem op zich en zij komt gedurende 
enkelee jaren bij hem wonen. Vervolgens leert Waher een jonge lerares Duits kennen, Pauline 
Ernestinee Rother, geboren in SDezig, dochter van een oorlogsweduwe, die met haar kinderen naar 
Amerikaa geëmigreerd was. Daar Pauline op het moment van hun ontmoeting reeds verloofd is kan 
vann verdere toenadering geen sprake zijn, behalve via een intensieve correspondentie. Maar 
wanneerr de verloving van Pauline verbroken raakt, duurt het niet lang of Waker werft haar als 
bruid.. Op 12 april 1893 treden zij in het huwelijk, een echtverbintenis die zeer gelukkig zal zijn en 
gezegendd wordt met een vijftal kinderen, allen voorzien van familienamen: Winifred, HÜrnar Ernst 
(diee zich later Stephen gaat noemen), Paul, Carl en Elisabeth. Uit deze naamgeving spreekt een 
sterkee verbondenheid met het Duitse voorgeslacht. Opvallend is daarbij dat de naam August 
ontbreekt,, hetgeen mogelijk zal samenhangen met de ambivalente relatie van Waher met zijn vader. 
Pass als August in zijn laatste levensjaren wat milder is geworden, komt Waher ertoe mee te helpen 
aann de autobiografie die zijn vader bezig was te schrijven. 

1.1.33 Opdracht en uitvoering 

Vanuitt deze achtergrond is het begrijpelijk dat Rauschenbusch zich gaat inzetten voor het welzijn 
vann de Duitse immigranten die hij ziet als mensen die een belangrijke rol zouden kunnen spelen in 
dee Amerikaanse gemeenschap. Enerzijds helpt hij hen, in zijn pastorale werk in de Duitstalige 
Secondd German Baptist Church, hun culturele erfgoed te bewaren, anderzijds wil hij hun integratie 
inn de Amerikaanse samenleving bevorderen. Later meent hij beide motieven het beste te kunnen 
combinerenn door aan zijn mensen de christelijke waarden voor te houden die West-Europeanen z.1 
gemeenschappelijkk hebben, zoals vrijheid, democratie en persoonlijke verantwoordelijkheid. Het 
persoonlijkk welzijn van zijn parochianen zoekt hij in het versterken van hun, veelal piëtistisch, 
gelooff  Hij komt echter tot de conclusie dat hij met een spiritualistische en individualistische 
predikingg aan het harde dagelijkse leven van zijn mensen voorbijgaat, terwijl hij zich in wü zetten 
voorr het beu van de hele mens. Dus zoekt hij een bijbels antwoord op hun sociale problemen. 
Reedss in zijn intredepreek over de tekst 'Uw Koninkrijk kome' had hij verwezen naar het Rijk 
Godss als de centrale gedachte van heel de bybeL Maar nu wordt het Waher steeds meer duidelijk 
datt dat Godsrijk een religieussociale betekenis heeft en antwoord geeft op de sociale vragen van 
zijnn tijd.2 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 
Kingdomm of God a new revelation'. 

11 A. Rauschenbusch, Leben und Wirken van August Rauschenbusch, completed bij his son Walter, 
Kassd,1901. . 

22 W. Rauschenbusch, The Kingdom of God: a conquering Idea', TheExaminer, 31-07-1892, geciteerd bij 
W.S.. Hudson, Selected Writings, pp. 71-74. 

33 W. Rauschenbusch, Christianizing the Social Order (CSO), New York, 1912, pp. 93-94. 
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Inn de anabaptisten herkent hij geestverwanten, die z.L getracht hebben achter Augustinus en Paufus 
terugg te gaan tot Christus. Uit de autobiografie van zijn vader, die hij voltooide in 1900, blijkt dat 
Augustt Rauschenbusch eveneens onderzoek gedaan had naar de anabaptisten in de 16de eeuw.2 

InIn 1897 wacht Waher Rauschenbusch een nieuwe taak, wanneer hij benoemd wordt tot docent 
Nieuwee Testament aan het Duitstalige departement van het Rochester Theologisch Seminarium. 
Ditt werk biedt hem de gelegenheid dieper op de vragen van evangelie en maatschappij in te gaan. 
Hoewell  zijn gehoor sterk is verminderd beperkt hij de contacten met de studenten toch niet tot het 
voordragenn van interessante colleges, maar houdt hij zich ook pastoraal bezig met deze jonge 
menseaa Er is een veelheid van positieve getuigenissen over hem, zowel over zijn colleges als ook 
overr zijn veelal schriftelijk pastoraat. Sommige studenten en andere relaties hebben de brieven 
bewaardd die zij bij verschillende gelegenheden van hem ontvingen. Uit deze brieven spreekt een 
groott inlevingsvermogen, wijsheid en gevoel voor humor. 

Naa ruim vijfjaar te hebben gewerkt in de Duitstalige afdeling wordt Rauschenbusch in 1902 
benoemdd tot docent kerkgeschiedenis in de Engelstalige afdeling. Hij zal daaraan tot zijn dood in 
19188 verbonden blijven en zich als historicus vooral bezig houden met de reformatietijd. In deze tijd 
schreeff  hij zijn belangrijkste werken, waardoor zijn actieradius nationale afmetingen kreeg. Dat zijn: 
Christianityy and the Social Crisis (CSC) van 1907, Christianizing the Social Order (CSO) van 1912 
enn A Theology for the Social Gospel (Theology) van 1917. 

CSCC geeft allereerst inzicht in de bijbelstheologische achtergronden van Rauschenbusch' visie 
opp de sociale wantoestanden van zijn tijd en in de remedie die hij daarvoor gevonden heeft. Hij 
kiestt zijn uitgangspunt in de religieussociale prediking der oudtestamentische profeten die groot-
grondbezitt veroordeelden, zich inzetten voor het recht der armen en zich kritisch opstelden 
tegenoverr de koningen van Juda en Israël vanwege het rechtvaardige koningschap van God. 
Vervolgenss stelt Rauschenbusch dat Johannes de Doper en Jezus zich met hun prediking van het 
weldraa aanbrekende Godsrijk gebaseerd hebben op dat aloude profetische getuigenis. Jezus heeft 
hett doen aanbreken, door een alles en allen omvattende liefde waarmee hij de mensheid herschept 
tott een wereldbroederschap. Met zijn boodschap van het Godsrijk heeft hij mensen opgeroepen tot 
eenn levenshouding van naastenliefde en die levenshouding in zijn gelijkenissen uitgebeeld. Met de 
gelijkeniss 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. 

InIn de eerste gemeente in Jeruzalem wordt volgens Rauschenbusch die broederliefde nog 
gepraktiseerd,, maar kort daarna worden de diaconale en pastorale leiders der gemeenten vervangen 
doorr 'geestelijken' die zich de beheerders der sacramenten achten en door bisschoppen die tot 
kerkvorstenn worden. Het geloof verliest zijn sociale karakter en wordt geïndividualiseerd, Griekse 
denkbeeldenn over de onsterfelijk ziel gaan de verwachting van Godsrijk en millennium vervangen. 
Dee oorspronkelijke gespannen verhouding met het Romeinse rijk verandert ingrijpend wanneer de 
keizerr het kruis omarmt en voortaan in dit teken zijn legers tot de overwinning voert. Sinds die tijd 
iss de kerk zowel aan de staatsmacht als aan de (grond) bezittende klasse gelieerd Voor de duistere 
Middeleeuwenn heeft Rauschenbusch geen goed woord over, daar deze werden overheerst door een 
kerkk die alk 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 
commercialiseringg van het leven: alleen de koopkrachtigen tellen mee, ook in de kerk. Daardoor 
verlatenn 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 
bondgenootschapp sluiten en dan het kapitalisme vervangen door een coöperatief systeem. 

11 W. Rauschenbusch, Diary 18SS-1891, geciteerd bij P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 82. 
A.. Rauschenbusch, Leben und Wirken von August Rauschenbusch. 
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Rauschenbuschh heeft gespannen de reacties op dit boek afgewacht, omdat een eerdere schets door 
zijnn vrienden van de Brotherhood of the Kingdom als te radicaal was afgewezen. Maar intussen had 
hett social gospel veel aan populariteit gewonnen en paste een maatschappijkritisch optimisme goed 
inn het nu aangebroken tijdperk der hervormingen. Met een oplage van 50.000 exemplaren werd 
CSCC zelfs een bestseller en de auteur werd overal in het land uitgenodigd om lezingen te geven. 

Omm alle vragen, opmerkingen en tegenwerpingen die hij bij die gelegenheden te verwerken 
kreegg van een passend antwoord te voorzien, schreef hij vervolgens Christianizing the Social Order. 
Terwijll  dit boek 'technischer', nuchterder en optimistischer is dan het vorige, voorziet hij het toch 
vann een voorwoord, dat uitloopt op de zinsnede: 'this book is nothing if it is not a message of sin 
andd 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 
stellenn van de stmctureel-maatschappelijke zonden van zijn tijd, die hij veel ernstiger acht dan de 
persoonlijkee tekortkomingen van mensen. Hij signaleert dat de macht in de bedrijven in de handen 
vann weinigen ligt, waardoor de opbrengsten vooral ten goede komen aan degenen die al genoeg of 
zelfss teveel hebben. Rauschenbusch achtte bijsturing van het economisch gebeuren noodzakelijk en 
hijj  zag in het werk van socialistische maatschappijhervormers als Henry George, Karl Marx en de 
Fabianss (Sydney en Beatrice Webb) goede analyses en aanzetten tot verandering. Het zogeheten 
wetenschappelijkk socialisme met zijn materialistische filosofie achtte hij net zo star-dogmatisch als 
hett orthodoxe christendom, maar een 'practical socialism' leek hem bruikbaar. Daarbij dacht hij aan 
landhervormingenn en land-tax, aan het in handen van de overheid stellen van de nutsbedrijven, aan 
garantiess voor minimumloon en sociale arbeidsvoorwaarden, aan bedrijfs-democratie en aan 
progressievee belastingen om kapitaalaccumulatie tegen te gaan. 

Rauschenbuschh wilde vermijden dat zijn werk werd gezien als niets anders dan een nieuwe 
uitgavee van het puriteinse en evangelicale klachtenboek over menselijke en maatschappelijke 
tekortkomingen.. Daarom beweerde hij in CSO dat grote delen van het menselijk samenleven 
gelukkigg wel zijn gekerstend: het gezin, de kerk, het onderwijs en zelfs de politiek. Overal immers 
waarr democratische structuren mensen tot broederschap brengen is men niet ver van het Godsrijk. 
Hett enige terrein dat nog 'onder de wet van Christus' moet worden gebracht, is het economische. 
Omm dat bereiken is het noodzakelijk dat concurrentie wordt vervangen door coöperatie, dat in de 
bedrijvenn een democratisch beleid wordt gevoerd, dat er niet alleen een minimumloon wordt 
vastgesteldd maar ook een maximum, dat het collectieve voor het private gaat, kortom dat de 
maatschappijj  wordt ingericht naar de norm der gerechtigheid. 

Naa de bijbelstheologische achtergrond van het social gospel te hebben beschreven in CSC en na de 
sociaal-ethischee toepassing ervan te hebben uitgewerkt in CSO, vond Rauschenbusch het nood-
zakelijkk het social gospel aan een systematisch-theobgische fundering te helpen in zijn Theology. 
Godss Koninkrijk in zijn sociale betekenis achtte hij daarin centraal, gezien in het brede perspectief 
vann de worsteling van dat Godsrijk met 'the Kingdom of Evil', dat hij achter alle boosaardigheid en 
ongerechtigheidd op de wereld vermoedde. Daarmee wüde hij geen apocalyptisch doemscenario 
ontwikkelen,, maar aangeven dat wij niet alleen te strijden hebben 'tegen bloed en vlees, maar tegen 
overhedenn en machten' (Ef. 6:12). Want behalve kwaadwillige mensen zijn er de bovenpersoonlijke 
instituties,, die 'als goden' het mensenleven beheersen en ons tegen onze wü tot het kwade dwingen. 
Dee zonde karakteriseerde Rauschenbusch primair als verzet tegen de genade van het Godsrijk, dat 
komtt met vrede en gerechtigheid. Anders dan in de kerkelijke traditie gebruikelijk was, zag hij de 
erfzondee niet als een onvermijdelijk biologisch gegeven, maar als een overgeërfde maatschappij-
structuur,, die ons als onvermijdelijk wordt voorgehouden, maar die kan worden veranderd. 
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Achteraff  gezien bevat het aan deze drie boeken voorafgaande werk uit 1891, dat bij vanwege de 
kritiekk van zijn vrienden niet heeft durven publiceren, in grote lijnen dezelfde thematiek. Zelf had 
Rauschenbuschh er als werktitel Revolutionary Christianity boven gezet, maar Stackhouse, die er de 
brokstukkenn van heeft teruggevonden, gaf die in 1968 uit onder de titel The Righteousness of the 
Kingdom'' Niet ten onrechte, want ook in dit werk is de gerechtigheid van het Rijk Gods de kern 
vann de zaak. Als vormgeving daarvan wordt een Messiaanse theocratie bepleit, gericht op de heili-
gingg en bewaring van het menselijk leven in zijn persoonlijke gestalten en zijn sociale verbanden. 

Ll. 44 Karakter en levensvottooiing 

Doress Sharpe, oud-leerhng, vriend en particulier secretaris van Waker Rauschenbusch, schreef in 
19422 de eerste biografie van zijn leermeester. Een generatie later verschijnt een tweede, nu van de 
handd van Paul M. Minus, van 1964 -1988 docent kerkgeschiedenis aan de Methodist Theological 
Schooll  in Ohio. Hoewel Minus' levensbeschrijving iets kritischer is dan die van Sharpe, blijkt bij 
beidenn 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. 

Beidee 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, 
beoefendd in het gebed. Sommige van zijn gebeden zijn uitgegeven, zowel als losse teksten alsook 
gebundeldd in For God and the People. Prayers of the Social Awakening. Dat boek beshiit hij met 
dee bede om vergiffenis wanneer hij iemand onrecht zou hebben aangedaan met hetgeen hij schreef 
Ookk heeft bij gedichten gepubliceerd, waarvan het laatste is getiteld: The postem gate.4 Het handelt 
overr het kleine poortje dat toegang geeft tot Gods vaderhart en dat hij wist te vinden. Door zijn 
omgangg met God kon Rauschenbusch zijn zorgen relativeren en bleef hij bewaard voor fanatisme. 
Ondankss zijn drukke werkkring wist hij zkh zo nu en dan vrij te maken voor zijn gezin. Na verloop 
vann tijd konden ze zich een buitenhuis aan het Sturgeonmeer, Ontario, veroorloven, waar Waiter 
mett zijn kinderen heeft gezwommen en gevist en waar hij zich kon wijden aan houtsnijden en 
muziekk maken. 

Walterr Rauschenbusch was een aimabel mens met een grote sociale bewogenheid, gepaard aan 
eenn niet aflatende ijver om het welzijn van zijn medemensen daadwerkelijk te bevorderen. Zijn 
doofheidd belette hem niet om met zeer veel mensen contacten te onderhouden. Door zijn gave 
persoonlijkheidd wist hij vrijwel steeds mensen voor zkh te winnen, ook degenen met wie hij 
politiekee 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 
wordenn in de nationalistische molen die slechts déze regel kent: Wie niet voor mij is, is tegen mij. 
Sindss 1914 kon hij niet meer gelukkig zijn, zo schreef hij in maart 1918. Hij leed er zozeer onder, 
datt zijn gezondheid verder werd orxtenmjnd. In dezelfde brief gaf hij instructies met het oog op zijn 
naderendee dood. Op 14 juni werd hij geopereerd aan een tumor en zes weken later overleed hij. 
Zijnn as werd later uitgestrooid over het Sturgeonmeer, dat geliefde plekje dat hem aan het eind van 
zijnn leven feitelijk was afgenomen doordat de plaatselijk Canadese boeren hem, als 'Duitser', wan-
trouwdenn en niet langer duldden. 

11 M.L. Stackhouse (ed-X W. Rauschenbusch, The Righteousness of the Kingdom, Nashville, 1968. 
22 D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, p. 29. 
33 W. Rauschenbusch, For God and the People. Prayers of the Social Awakening, Boston, 1910. 
44 D.R. Sharpe, a.w., p. 451. 



31 31 

1.22 De maatschappelijke werkelijkheid in Noord-Amerika in de 19e eeuw 

1.2.11 Industriële revolutie en sociale strij d 

Dee 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 
maatschappelijkk afstand tussen rijken en armen was er zeer groot. De industriële revolutie voltrok 
zichh later dan in West-Europa, maar zeker met evenveel succes én ellende. 

R.C.. White' heeft er op gewezen dat de eerste fase van de industrialisatie inzette tijdens en na 
dee Amerikaans-Engelse oorlog van 1812 tot 1815.2 Dankzij allerlei beschermende maatregelen 
ontwikkeldee zich in het noorden een bloeiende textielindustrie, die gelijk op ging met de groei van 
grotee scheepswerven aan de oostkust. In de zuidelijke staten heeft in die tijd de katoencultuur een 
grotee vlucht genomen, vooral dankzij de uitvinding van de katoenmolen in 1793 door Eli Whitney. 
Dee noordelijke staten verkregen meer dan voldoende arbeiders uit de immigratie, maar de zuidelijke 
meendenn het niet zonder slaven te kunnen stellen. 

Dee tegenstellingen tussen noord en zuid groeiden snel, zowel maatschappelijk als politiek, en 
inn 1861 brak de burgeroorlog uh, die werd gewonnen door de noordelijken. De zuidelijke 
economiee liep een zware slag op toen de slavernij, zonder schadeloosstelling van de eigenaren, 
afgeschaftt werd, terwijl het economische systeem van de noordelijken, de 'Yankees', dat gebaseerd 
wass op industrie en handel, door overheidsmaatregelen werd ondersteund. De industriële ontwik-
kelingg werd daardoor zo zeer versneld, dat men terecht van een revolutie spreken kan. In korte tijd 
werdenn spoorwegen en telefoonverbindingen aangelegd, werd de landbouw gemechaniseerd en 
groeidenn de steden tot ongekende grootte. Olieraffinaderijen verschenen overal en ijzer en staal 
werdd in grote hoeveelheden geproduceerd, waardoor de macht der ondernemingen snel toenam. 

Zowell  de trek naar het westen als de voortdurende instroom van nieuwe immigranten gaf aan 
dee maatschappij een dynamisch en open karakter, waarin sommige mensen snel rijk werden. Latere, 
veelall  arme immigranten hoopten eens ook zoveel succes te hebben, maar voorlopig leden zij onder 
dee kwalijke gevolgen van de industrialisatie en urbanisatie. Vrome rijken spraken van de zegen van 
Godd die hun succes bewerkte, maar in feite was het de macht van de bankiers. Die beheersten het 
economischh leven, gedoogd door een overheid die van hen afhankelijk was. Het heeft lang geduurd 
alvorenss de zuidelijke staten tot nieuwe welvaart kwamen; het heeft nog langer geduurd voordat 
aann de industriearbeiders en de arme boeren recht werd gedaan. 

Uiteraardd 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 
onmogelijkk 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 
afkomstt - en hun filantropische verenigingen waren heel zelden van mening dat er iets aan de 
inrichtingg van de maatschappij schortte. Van de overheden viel weinig of niets te verwachten, de 
kerkk worstelde nog; het moest voorlopig van arbeiders en boeren zelf komen. 

11 R.C. White Jr., 'Sociale hervormingen en het social gospel in Amerika', in: Kloof zonder brug ?, Opstellen 
overover de verhouding tussen de kerken en de armen in het tijdperk van de Industriële Revolutie en het Wes-
tersters kolonialisme, Kampen, 1982, Nederlandse vertaling van Julio de Santa Ana (edX Separation without 
hope,hope, Geneva, 1978. 

22 R.C. White Jr., a.w., p. 70. 
33 Aan schadeloosstelling van de voormalige slaven werd in het geheet niet gedacht 



32 32 

Ondankss veel tegenwerking werden er tenslotte toch arbeidersorganisaties opgericht, die veelal 
begonnenn met sociaal-cultureel werk en solidariteitsacties.' In 1869 ontstond The Noble Order of 
thee Knights of Labor, een organisatie die pas tot bloei kwam toen zij stakingen ging organiseren, 
datt wil zeggen: na 1885. Een meeting in Chicago in 1886, belegd in verband met een staking, hep 
opp een bloedbad uit toen een 'anarchist' een bom gooide naar de politie; de sympathie bij de 
bevolkingg was tegelijk ook vermoord. 

Eenn tweede soort vakbond ontstond dank zij Samuel Gompers, een Joodse sigarenmaker van 
Nederlandsee afkomst, die werk maakte van het organiseren van vakgenoten. Dit initiatief sloeg aan 
enn tal van geschoolde arbeiders in verschillende takken van de industrie verenigden zich Sterke 
weerstandskassenn maakten deze vakbonden tot een parüj van enige betekenis, vooral toen zij zich 
verenigdenn in de American Federation of Labor (AFL). 

Tenn derde werden er socialistische vakbonden opgericht. Hun marxistische ideeën vonden 
weinigg weerklank, maar hun acties dess te meer. Zij speelden een belangrijke rol in de vele stakingen 
enn arbeidsconflicten die Amerika heeft gekend. Tussen 1881 en 1905 hebben er naar schatting 
370000 stakingen plaats gevonden, waaronder de grote spoorwegstakingen van 1877 en 1894 (de 
zogehetenn Pullmanstaking). 

Hoewell  er minder aandacht aan besteed is, hebben ook de boeren grote problemen gekend, 
ondankss de enorme landbouwgebieden die steeds beschikbaar kwamen en die dankzij de mecha-
nisatiee 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 
zijj  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 
solidariteitt en bescherming boden en die werden opgevolgd door de 'farmers affiances', die op hun 
beurtt de stoot gaven tot de oprichting van een politieke partij, die der 'Populisten'. Deze partij zette 
krachtt bij aan de eisen der boeren, die naast lagere lasten en goedkopere kredieten beteugeling van 
dee 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 
vann de pinksterbeweging. Toch werd hun kandidaat voor het presidentschap, James B. Weaver, 
doorr de liberaal-democratische kandidaat en oud-president Grover Cleveland verslagen. 

Kortt daarop, in 1893, geraakte het land opnieuw in een economische crisis, die de liberale 
regeringg niet kon keren, daar men overheidsingrijpen in het economisch proces principieel afwees. 
Menn geloofde dat het vasthouden aan de gouden standaard ten slotte toch uitkomst zou brengen. 
Onderr zuidelijke en westelijke 'agrarische' democraten ontwikkelde zich echter de gedachte dat 
dezee geklpolitiek onjuist was en in elk geval in hun nadeel werkte. Onder leiding van de populaire 
Wflliamm 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 
hoopvoll  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. 

Hett nu aanbrekende tijdperk noemt men de Progressive Era omdat vele verlangens van de 
'zflverdemocraten'' in de volgende 20 jaar in wetten werden omgezet. Beginnend in de afzonderlijke 
statenn werden sociale hervormingen wettelijk geregeld, bijvoorbeeld via de antitrustvvet, de wet op 
dee kmderarbeid, de wetten die de macht van banken en spoorwegen aan banden legden. In de 
daaropp volgende fase ging de federale overheid deze en dergelijke wetten opleggen. 

11 A. Nevins & H. Steele Comaager, Amerika, de geschiedenis van een vrij  volk, 2e druk, 
Utrecht/Antwopenn zj., pp. 267-276 en 308-322. 

22 A. Nevins & H. Stede Comtnager, a.w., pp. 271-272. 
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122122 Dominante maatschappijvisies in Amerika: liberalisme en socialisme 

Dee Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring van 1776 bevat tegelijk de kern van de liberale visie 
opp de maatschappij: 

Allee mensen zijn gelijk (equal) geschapen en door de Schepper begiftigd met onver-
vreemdbaree rechten, zoals het recht op eigen leven, op vrijheid en het nastreven van geluk. Om 
dezee 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, 
politiekk en economie. Deze vrijheid die eerder bedreigd was door vorsten, adel en kerk, moest 
voorgoedd worden veilig gesteld. Opdat de burger niet van zijn vrijheden zou worden beroofd, 
moestt een overheid met beperkte bevoegdheden worden gebonden aan een grondwet. Tegenover 
elkaarr 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 
gebaseerdd is op de overtuiging dat de mens van nature goed is en het goede wil; in dit Verlichtings-
optimismee verwachtte men ook dat door de evolutie vanzelf een zekere harmonie zou ontstaan. 

Voorr het economisch terrein heeft Adam Smith deze getoofsovertuiging onder woorden gebracht 
inn zijn Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776). Hij sprak van de 
onzichtbaree hand, die zorgt voor de harmonie van de individuele belangenbehartiging van allen. Het 
vrijee ondernemerschap kreeg in dit klimaat aBe kansen; handel en bankwezen werden geheel 
overgelatenn aan het vrije spel der maatschappelijke krachten. Overheidsmaatregelen om deze vrij-
heidd in te perken en arbeidersvakbonden werden, als on-Amerikaans, verwerpelijk geacht, zodat het 
liberalismee de toegangspoort werd voor een onbelemmerd 'kapitalisme'. Daaronder moet worden 
verstaann een economisch systeem, waarin de productie ondernemingsgewijze is georganiseerd, 
gereguleerdd door het marktmechanisme, terwijl de onderneming zelf eigendom is van de 
kapitaarverschafter,, wiens belang het is dat er winst wordt gemaakt. Daartoe moet er zuinig met het 
kapitaall  worden omgegaan, om zo te kunnen investeren; om dat te bereiken moet er worden 
gespaardd en bespaard, ook op de loonkosten. Dat beleid brengt spanningen mee, omdat de arbeider 
méérr 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. . 

Doorr mensen die de uitgebuite massa aan haar recht wilden helpen, werd tegenover deze 
dominantee ideologie een alternatief gezocht. Constaterend dat het gemeenschappelijk belang niet 
veiligg 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 
iss het woord 'kapitalisme' gelanceerd en tegenover het individualistisch kapitalisme zijn de 
gemeenschapstermenn socialisme en communisme in stelling gebracht. Daaronder moet dus niet 
alleenn begrepen worden het streven om sociale voorzieningen tot stand te brengen, eventueel met 
hulpp van de overheid, maar tevens het voornemen om het maatschappelijk systeem radicaal te 
veranderenn naar de norm der gerechtigheid, ten nutte van het algemeen belang. 

Zoalss het liberalisme2 de emancipatiebeweging van de burgerij begeleidde, zo ondersteunt het 
socialismee de emancipatiestrijd van de arbeidersklasse. De belangentegenstellingen tussen kapitaal 
enn arbeid uitten zkh in de groepstegenstellingen tussen bezitters en niet-bezirters; de emancipatie-
strijdd werd tot een klassenstrijd, bedoeld om de onrechtvaardige ongelijkheid te boven te komen. 

11 F. Karrenberg (ed), Evangelisches Soziallexikon, 5. Aufl, Stuttgart, 1965, s.v. Kapttalismus, pp. 643 e.v. 
22 F. Karrenberg, a.w., s.v. Liberatismus, pp. 785 e.v. en s.v. Neoliberalismus, pp. 917 e.v. 
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Naa de burgeroorlog, die gestreden was vanuit economische, politieke en ethische motieven, waren 
dee bedrijven in het noorden van de Verenigde Staten snel geïndustrialiseerd en ze hadden geen 
anderee 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 
Laborr en de American Federation of Labor. Langzamerhand kregen deze bewegingen ook 
politiekee invloed, maar een socialistische of cornmunistische partij verwierf weinig aanhang: zo'n 
partijj  paste nauwelijks in de Amerikaanse cultuur. Bovendien onderging de Amerikaanse 
socialistischee beweging reeds in 1882 een scheuring, waarbij als grootste groep de Socialistic Labor 
Partyy 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'. 

Voorr deze doelstellingen bestond in de kerken een voorzichtige sympathie die zich veelal uitte 
inn deelname aan die christensocialistische organisaties, die instemden met de uitspraak: "Christian 
socialismm is the application to society of the way of Christ".1 Slechts bij een enkeling liep de 
sympathiee uit op het lidmaatschap van een socialistische politieke partij. Een zekere radicalisering 
vondd rond de eeuwwisseling plaats toen een aantal christensocialisten zich verenigde in The 
Christiann Socialist Feülowship 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 
Reformedd Church in the USA, die verdere contacten weigerde; men achtte de klassenstrijd 
onchristelijkk en de kritiek op de kerk betreurenswaardig. 

Niett alleen de getalsmacht van de arbeidersklasse dwong de politiek tot ingrijpen, ook het 
morelee appèl dat met name van de kerken uitging, leidde tot koersverandering. Mede daardoor 
ontstondd 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 
kunnenn floreren in een land waar diepe armoede, misdaad, alcoholisme en corruptie het leven van 
miljoenenn medeburgers verziekt, zoals de journalist Jacob Riis in 1890 beschreef in zijn: How the 
otherr half lives. 

Nadatt kerken en andere organisaties allerlei sociaal werk ter hand hadden genomen en de 
publiekee 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 
tijdperkk van hervormingen brak aan: de Progressive Era. De politieke democratie werd uitgebreid, 
anticorruptiewettenn werden afgekondigd, vrouwenkiesrecht werd ingevoerd en er kwam een 
alcoholverbod.. Daarnaast zijn vooral de economische maatregelen van belang geweest: 
reglementeringg van kartels en trusts, heworaring van de belastingen, controle op spoorwegen en 
openbaree nutsbedrijven, regeling van werktijden en arbeidsvoorwaarden, verbod van kinderarbeid 
enn dergelijke. 

11 C .H. Hopkins, The Rise of the Social Gospel in American Protestantism, 1865-1915, New Haven, USA, 
1940,, p. 183. 

22 C.H. Hopkins, a.ŵ  pp. 232-240. 
33 A Nevins & R Steele Commager, Amerika, pp. 327-336. 
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1313 Sociaal christendom en Rij k Gods in Amerik a 

L3.11 Het Koninkrij k Gods in Amerik a 

H.. Richard Niebuhr heeft het Amerikaanse christendom een beweging genoemd die zijn centrum 
vindtt in het Godsrijk.' 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'. Deze 
elementenn ziet hij in een profetisch-kritische relatie tot mens en maatschappij staan, terwijl ze 
'intimatelyy related to one another' zijn en moeten zijn. Wanneer deze relatie zou ontbreken 
verwordtt het Godsrijk in Amerika tot een Amerikaans godsrijk, maar de grote geestelijke leiders uh 
hett Amerikaanse verleden 'were loyal to a Kingdom which was prior to America'. 

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

Niebuhrr herkent het profetische element met name bij diegenen die eerder in Engeland tot de 
'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 
inn Plymouth en andere groepen van pioniers, die in de nieuwe wereld hoopten op ruimte om vrij te 
zijnn én op de gelegenheid om aan een betere maatschappij te bouwen. Zij geloofden een van God 
gegevenn zending en roeping te hebben om als in het beloofde land te levea Daarin vonden zij ook 
dee rechtvaardiging om een theocratische maatschappij te vestigen. Niebuhr: "Whatever else then 
Americaa can be, it was also an experiment in constructive Protestantism". 

Dee Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring (1776) en de Constitution (1787) moeten in dit kader 
wordenn 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 
vann de soevereine mens die zichzelf heeft bevrijd, terwijl het in Amerika ging om een vanuit de handen 
vann de soevereine God verkregen vrijheid. 

Troehschh had het Amerikaanse protestantisme een sektarische trek toegekend. Niebuhr meent 
echterr dat men de Amerikaanse reformatorische kerken niet sektarisch kan noemen maar 
protestantss zonder meer. Groeperingen die in Europa mogelijk sekten zouden heten, werden in 
Amerikaa voluit kerken. 

11 H.R. Niebuhr, The Kingdom of God in America, New York, 1935 (repr.1956), Preface, p.VD. 
22 H.R. Niebuhr, a.w., Preface, p. X. 
33 H.R. Niebuhr, a.w., Preface, p. X. 
44 H.R. Niebuhr, a.w., Introduction, p. 10. 
55 H.R. Niebuhr, The social sources ofdenommationaJism, New York, 1929. 
66 H.R. Niebuhr, The Kingdom of God, p. 43. 
77 H.R. Niebuhr, a.w, p. 65. 
88 E. Troehsch, Soziallehrender christlichen Kirchen undGrvppen, Tubingen, 1912 (herdruk 1923), p. 845. 
99 H.R. Niebuhr, The Kingdom of God, cap.I, p. 17, noot 1. 
100 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 Troehsch gesteld had. 
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Inn elk geval was hier geen staatskerk waartegen de dissenters zich als godsdienstige tegenbeweging 
zoudenn moeten opstellen. 

Godsdienstigee tegenbewegingen zijn er in alle eeuwen geweest De meest radicale aanhangers onder hen 
meendenn dat 'God had abandoned church and state'1; andere, sektarische, groepen trokken zkh terug uit 
dee wereld. Bij veel van deze tegenbewegingen had de verwachting van het aanbrekende Godsrijk een 
sterkk maatschappijbetrokken accent Heel de kerkgeschiedenis door zijn mensen opgestaan om de kerk 
terugg te roepen tot de evangelische armoede om zo het Godsrijk naderbij te brengen. Daarom worden 
zulkee religieuze tegenbewegingen wel als armoedebewegingen aangeduid Soms werden deze groe-
peringenn uitgeroeid, soms tot een officiële kerkelijk orde geïnstitutionaliseerd of als voorlopers geëerd. 

Dee Amerikaanse dissenterkerken hebben getracht hun oorspronkelijke kenmerken te behouden. Zij 
warenn eensgezind geweest in hun verzet tegen hetgeen zij zagen als 'Europese' mis(ver)standen. 
Nuu moest er worden geformuleerd waar men vóór was: een geloofsovertuiging vraagt om 
articulatiee en 'kerk worden' behoeft theologische principes. Daarbij kon de 'Europese' dogmatiek 
henn niet helpen; men ontwikkelde een eigen, Amerikaanse theologie met als centraal thema het 
Koninkrijkk 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 
inwoningg van Christus-als-Heer in mensenharten en hoop op het aanbrekende Godsrijk. 

Elkk 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, 

dee 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. 

'Hett probleem van het constructieve protestantisme' ziet Niebuhr met name daar beantwoord 
waarr het geloof in het nabijgekomen Godsrijk niet slechts leidt tot maatschappijkritiek maar tot 
inzett voor radicale maatschappelijke heivormingen. Aan dit zogeheten constructieve protestantisme 
hebbenn Amerikaanse profetische figuren uit het methodisme en uit de revivalbewegingen van de 
18ee en 19e eeuw een belangrijke bijdrage geleverd en ze hebben zo mede de bodem bereid voor het 
sociall  gospel.4 Hun emotionele oproepen tot persoonnjke bekering, uitlopend op de opdracht tot 
heiligingg van het totale aardse bestaan, veroorzaakte massabewegingen, bekend als The Great 
Awakeningg en The Second Awakening. De Awakenings stimuleerden het gevoel van eigenwaarde 
vann de arbeidersklasse, bevorderden een democratische gezindheid en wakkerden het besef aan, dat 
Amerikaa bestemd was om Gods heilzame werk in de geschiedenis uit te voeren. In dit uitverkoren 
landd moest en zou het Godsrijk beginnen, zo geloofden deze predikers en hun hoorders. Een aantal 
vann hen bezien wij nader in de volgende paragraaf. 

11 H.R. Niebuhr, The Kingdom of God, p. 41. 
22 H.R. Niebuhr, a.w., Preface, p. X. 
33 H.R. Niebuhr, a.w., titel cap. I. 
44 T.L. Smith, Revivalism and Social Reform in Midnineteenth-Century, Nashville, 1957, cap X. 

Daarentegenn ziet C.C. Cole, The social ideas of the Northern Evangelists, 1826-1860, New York, 1954, 
hett revivalisme verbonden met conservatisme. Zie daarover R.C. White Jr., 'Sociale hervormingen en social 
gospell  in Amerika', in Kloof zonder brug ?, pp. 71-72. Zie voor een nadere uitwerking DJ. 1.5. 

55 Zie L A Hoedemaker ca., Oecumene ah leerproces, pg 59 
enn E. W. van der  Poll, Sociaal Reveil, Evangelischen in de samenleving vroeger en nu, Den Haag, 1984. 



37 37 

L3.22 De revivalbewegingen in Amerika 

Dee 18e eeuwse opwekkingsbeweging in Amerika is nauw verbonden met het methodisme van de 
Engelsmann John Wesley (1703-1791). Een tijdlang werkte hij als anglicaans predikant in de 
Engelsee koloniën in Amerika waar een cruciale ontmoeting in 1735 met Moravische broeders 
leiddee tot zijn bekering. Terug in Engeland legde hij in zijn prediking alle nadruk op de heiliging, 
allereerstt van het persoonlijke, vervolgens ook van het maatschappelijke leven. De arbeiders waar-
onderr bij werkte, vermaande hij om hun gedrag, de bazen wees hijj  op hun verantwoordelijkheid en 
alknn riep hg op hun leven te veranderen Gaandeweg ontdekte hij dat zijn streven naar heiliging in 
gevaarr werd gebracht door de toenemende tegenstelling tussen de rijkdom van sommigen en de 
armoedee van velen. En bij herkende het economisch liberalisme als de drijfkracht daarachter. Vanaf 
datt moment spande hij zich in voor sociale veranderingen, bood bij huk) aan gevangenen en 
verarmdenn en zette hij zich - samen met de quakers - in tegen de slavernij en de oorlog. 

Dee 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 
laterr bij de revivals zou terugkomen. Vanuit hun innerlijke overtuiging probeerden zij recht te doen aan 
hett 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 voor de wereldlijke, maar ook voor de 
kerkelijkee ntachthebbers. Onder leiding van Fox' opvolger, William Perm (1648-1718), werd een 
vrijstaatt gesticht, later Pennsylvania genaamd, waar men in een geest van broederschap en geestelijke 
zuiverheidd met elkaar kon samenleven. Dankzij het initiatief van John Woobnan werd hier de slavernij 
terr discussie gesteld en later bestreden en verboden en werd er, na zeer pijnlijke oorlogservaringen, 
geijverdd voor eerlijke contracten met de omringende Indianen. 

Wesleyss prediking vond bij velen onder de arbeidersklasse gehoor en de bekeerden zochten in 
kleinee groepen naar methoden om elkaar in het rechte spoor te houden. Vandaar dat deze beweging 
'metlxxlisme'' genoemd werd. Het gaf de arbeiders nieuw zelfrespect, omdat zg bier verantwoorde-
lijkheidd te dragen kregen voor eigen en andermans leven. Uit deze stroming kwamen de leiders 
voortt van de arbeidersbeweging van de 19e eeuw, mensen die de stoot gaven tot de oprichting van 
vakbondenn en van de Labour Party. Hoewel Wesley trachtte de beweging binnen de kerk te 
houden,, kwam bij in conflict met de leiding van de anglicaanse kerk waardoor hij zijn diensten 
buitenn het kerkgebouw moest houden. Tenslotte kwam hijzelf buiten de anglicaanse kerk terecht; 
alss alternatief richtten zijn volgelingen, eerst in Amerika en later in Engeland, de rrjethodistenkerk 
op.. De wesleyaanse oproep tot geestelijke ommekeer had eveneens in enkele presbyteriaanse en 
puriteinsee kerken weerklank gevonden. 

Hierr laaide een zodanig geloofsenthousiasrne 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 
uitt puriteins calvinist en congregationalist. Hij zou de leider worden van de invloedrijke 
opwekkingsbewegingg The Great Awakening. Niet langer legde hij de nadruk op de menselijke 
onbekwaamheidd tot het goede, maar veeleer op de mogelijkheid én de opdracht tot het overwinnen 
vann de zonde in de kracht van Gods onweerstaanbare geest. Belijdenis van zonden en Gods 
vergiffeniss daarvan moesten de weg openen tot een heilige levenswandel voor een ieder die het 
goddelijkee leven in zijn hart voelde. Edwards was een mysticus en meeslepend prediker, die zijn 
volgelingenn ontroerde en bezielde met de boodschap van de overweldigende liefde Gods, die 
slechtss kon worden beantwoord met grenzenloze wederliefde. Door deze wederzijdse liefde bemint 
Godd zichzelf en zo blijkt, aldus Edwards, dat liefde het principe is van het universum. 
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Vann zijn hoorders verlangde Edwards een totale bekering, maar hij ontdekte dat de mensen de 
gevangenenn waren van maatschappelijke misstanden. Zo kreeg hij oog voor de structurele oor-
zakenn van het kwaad, waaronder hij, naast het Engelse koloniale bestuur, nadrukkelijk het laissez-
faire-lïberalismee rekende. Maar hij geloofde dat Amerika zich zou kunnen ontdoen van de zonde; 
vann persoonlijke zonden door bekering en van structurele zonden door maatschappelijke 
hervormingenn en het ontwikkelen en uitbreiden van de democratie. En dan zou het Koninkrijk 
Godss in Amerika aanbreken. 

Inn 1740 kwam de methodist George Whitefield (1714-1770), die in Engeland bevriend geweest 
wass met John Wesley maar onenigheid met hem gekregen had, naar de Engelse koloniën om zkh 
bijj  Edwards te voegen. Zijn revïvalprediking, gebracht met sterke nadruk op zonde en genade, had 
grotee invloed op de mensen en soms bekeerden zkh hele dorpen. De massale bekeringen maakten 
tenslottee meer indruk op Whitefield dan zyn calvinistische reserves tegenover de menselijke 
mogelijkheden.. En net als Edwards begon Whrtefieki te geloven dat het Godsrijk op aanbreken 
stond. . 

Hett midden der 19e eeuw werd in Amerika gedomineerd door de methodistische evangelist 
Charless G. Finney (1792-1875), die vanaf 1820 leiding gaf aan de Second Awakening, een 
revivalbewegingg die het weggeëbde elan van de eerste Awakening weer tevoorschijn riep. Ditmaal 
ontstondenn overal plaatselijke revivals, die vooral bij methodisten en baptisten aansloegen. Meer 
nogg dat de eerste maal hadden deze revivals, naast hun persoonlijke karakter, grote maatschappe-
lijkee betekenis. Net als Wesley beschouwde Finney de zonde als een daad van de menselijke vrije 
will  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 
tochh kans de 'Reformed deromination', d wz protestanten van calvinistische snit, er voor te 
winnen.. De revival- en heiligingsbewegingen hadden en behielden lang een sociale dimensie. Zo be-
paaldee Finney, als voorganger van een New Yorkse methodistengemeente, dat slavenhouders van 
hett Heilig Avondmaal moesten worden geweerd. En gevraagd als president van Oberlin College 
(1835)) stelde hij als voorwaarde dat het seminarie zkh openlijk tegen de slavernij zou uitspreken 

Naa Finney kwam de revivalbeweging sterk onder de invloed van Dwight L. Moody (1837-1899), 
leiderr van de zogeheten 'Prayer Revival' van 1858-1860. Hij vond en mobiliseerde zijn aanhang via 
dee Bible Institutes, niet via de georganiseerde kerkelijke denominaties. Zodoende speelde het 
lekenelementt een nog grotere rol dan in vorige revivals, waarbij het accent verschoof in de richting 
vann de persoonlijke geloofsbeleving. Aansluitend wekte de prediking van Moody het verlangen van 
dee gelovigen naar het hemelse vaderland terwijl er steeds minder aandacht gevraagd werd voor de e 
arbeidd der sociale vernieuwing van deze wereld. De redding van de zielen stond voorop, eerst die 
vann de eigen ziel, vervolgens dk van de naaste. Kenmerkend voor de nkuwe ontwikkelingen zijn: 
zendingswerk,, dispensatknaJisme en millennianisme. 

11 G.M. Marsden, Fundamentalism and American Ctdture, Oxford, 1980, p. 45. 
22 R. Lovelace, Dynamics of Spiritual Life, Exeter, 1979, p. 27 ev., geciteerd bij E.W. van der PoU, Sociaal 
Reveil,Reveil, p. 70, p. 108. 

33 R. Lovelace, Dynamics, p.3, geciteerd bij E.W. van der PoU, Sociaal Reveil, p. 108. 
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1.3.2.11.3.2.1 zendingswerk 

Moodyy zag kans om zijn individualistische bekeringsprediking te combineren met het enthousias-
merenn van studenten voor wereldwijd zendingswerk, hetgeen in 1886 leidde tot de oprichting van 
dee 'Student Volunteer Movement for Foreign Missions'. Hier gold het wachtwoord: 
'Evangelizationn of the world in this generation1, een term die John R. Mott (1865-1955) later grote 
bekendheidd zou geven. Dit motief van 'verovering van de wereld' kon vooral met een indivi-
dualistischee bekeringsprediking worden gecombineerd, dit dankzij het zogeheten 

1.3.2.21.3.2.2 cüspensationalisme 

Ditt zkt de geschiedenis ingedeeld in aparte tijdperken, 'dispensations', waarin Gods heQs-
economischh handelen steeds verschillend kan zijn. Volgens John Nelson Darby (1800-1882), die 
hett tot een leer uitwerkte en radicaliseerde, teven wij in het tijdperk van de 'any-moment-coming-
of-Christ',, waarna het de wereld verder zal vergaan overeenkomstig de voorspelde onheilen, 
beschrevenn in de Openbaring van Johannes. De ware gelovigen zijn dan reeds, dankzij de 'secret 
rapture',, in de hemel opgenomen, de anderen wacht het oordeeL Het is dus zaak om zo snel 
mogelijkk binnen déze generatie de uitverkoren ware gelovigen te bereiken met het zendingswerk. 
Bijj  een deel der evangebcakn vonden deze individualistische, pessimistische gedachten ingang, 
maarr anderen, met name de liberal-evangelicals, waren hoopvoller over de toekomst van de wereld. 
Zijj  verwachtten zoal niet het aanbreken van het Godsrijk in Amerika, dan toch minstens het 
zichtbaarr worden van de heilzame trekken van het 1000-jarig Rijk. Déze 'holiness-minded' 
evangelicalenn bleven tot het eind der 19e eeuw sociaal actief Juist dat was voor Darby reden om 
zelfss Moody onbijbelse werkheiligheid te verwijten, waardoor de spanningen toenamen. 

1.3.2.31.3.2.3 pre- enpostmillennianisme 

Veell  meer dan de Europese gevestigde kerken hebben de Amerikaanse denominaties aandacht 
besteedd aan het 1000-jarig Rijk . Bijbels uitgangspunt is daarbij Openbaring 20, waar dit millen-
niumm wordt beloofd als een tijdperk van vrede, wanneer de satan zal zijn gebonden en 'de heiligen' 
mett Christus zullen heersen. De vraag wanneer dat millennium op aarde zal verschijnen, kwam 
allereerstt op bij degenen die het dispensationalisme aanhingen Bedoeh de Apocalyps dat er vóór 
Christus'' wederkomst een tijdperk van voorlopige vrede op aarde zal zijn? Of moet eerst Jezus' 
wederkomstt worden afgewacht en vak het millennium dus samen met het Godsrijk als het einde der 
geschiedenis? ? 

Dee gedachte dat Christus' wederkomst voorafgaat aan het 1000-jarig Rijk, was en is de visie 
vann de prernQtennianisten. Zij acht(t)en het realistischer een tijd van rampen te verwachten dan te 
hopenn 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 

11 EJt Sandeen, The Roots of Fundamentalism, Chicagc/London, 1970, p. 62. 
22 G.M. Marsden, Fundamentalism, p. 81. 
33 E.R. Sandeen, Roots, p. 75. 
44 E.R. Sandeen, Roots, Introduction, p. XV. 
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Hett postmillennianisme daarentegen had en heeft hoop voor de wereld; dat past bij de typisch 
Amerikaans-protestantsee verwachting dat het Godsrijk zich op aarde realiseren zal. 

Dee 18e eeuwse Awakening-theologen Jonathan Edwards en George Whitefield hadden in hun 
dagenn 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 
millenniumm zou de voorlopige realisatie van het Godsrijk doen zien. Gelet op de succesvolle 
Awakenings,, met zoveel wedergeboren christenen als resultaat, moest de maatschappij wel 
zichtbaarr veranderen. Daarom zagen zij het Godsrijk, met het millennium als tussenvorm, weldra 
aanbrekenn in Amerika 

Dezee visie, met de nadruk op de sociale betekenis van Godsrijk en millennium, werd in de 19e 
eeuww niet alleen door Charles G. Firmey maar door vele anderen uitgedragen. Voorbeelden daarvan 
zijnn vader, dochter en zonen Beecher. Van vader ds Lyman Beecher is het antislavernij-standpunt 
bekendd en zijn dochter Harriet Beecher-Stowe schreef het invloedrijke boek Uncle Tom's cabin. 
Tweee zonen van Lyman Beecher, Edward en Henry Ward Beecher traden eveneens in zijn voet-
sporenn Edward verklaarde in 1865 te verwachten dat God het gehele maatschappelijke systeem 
vrijmakenn zou, ten vervolge op de afschaffing van de slavernij. En Henry Ward Beecher, sprekend 
opp de Evangelical Alliance Meeting in 1873, zag in 'the progress in science and morality' zelfs het 
aanbrekenn van het Koninkrijk Gods. 

Hett begin van de 19e eeuw karakteriserend stelt Sandeen dat 'America was drunk on the 
millennium'.. In elk geval hadden de Yankees hun overwinning in de burgeroorlog en de daarop 
volgendee beëindiging van de slavernij verwelkomd als signalen van het millennium ofwel: het 
aanbrekenn van het Koninkrijk Gods in Amerika. Mede op grond daarvan hield men, tot ver in de 
19ee eeuw, de sociale problemen voor oplosbaar; mensen van verschillende signatuur hadden het als 
hunn evangelische opdracht gezien, zkh in te zetten voor verbetering van de maatschappij en voor 
huh?? aan de slachtoffers. 

Inn de periode na de burgeroorlog bleek de verwachting dat de maatschappij als vanzelf op weg 
wass naar het Godsrijk echter al te optimistisch. Het was eerder zo dat sociale en morele 
ontwrichtingg de Amerikaanse samenleving steeds meer ging kenmerken. De crisisverschijnselen 
warenn te ernstig om te kunnen ontkennen en de houding van velen veranderde daardoor. Dat blijkt 
bijvoorbeeldd bij Jonathan Blanchard die 'the radical founder of Wheaton College' wordt genoemd4 

enn die later president van Wheaton werd. In zijn jonge jaren was hij een geestverwant van de 
Beecherss geweest en had hij het Godsrijk als *a perfect state of society' beschreven. Maar later 
verloorr hij, samen met en mede onder invloed van Moody, steeds meer het geloof in de morele 
evolutiee van mens en maatschappij. Na verloop van tijd werd Wheaton zelfs een centrum van verzet 
tegenn het optimistisch-progressieve denken, toen Jonathan Blanchard was opgevolgd door zijn 
zoonn Charles, die een overtuigd premillennianist en fundamentalist was geworden. 

11 D.W. Frank, Less than conquerers. Haw evangelicals entered the 20the century, Grand Rapids, 1986, 
P.. 3. 
G.M.. Marsden, Fundamentalism, p. 24. 

33 EJL Sandeen, Roots, p. 42. 
44 D.W. Dayton, Discovering an Evangelical Heritage, New York, 1976/1988, p. 7. 
ss D.W. Dayton, a.w., p. 10. 
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133133 Scheiding der  geesten 

Bgg de oprichting van de Evangelical Alliance in Schotland in 1846 was men, hoe verscheiden ook, 
nogg eensgezind geweest en nog in 1886 kon de social gospel-voorman J. Strong (zie 1.3.5) tot 
algemeenn secretaris van de Amerikaanse afdeling worden verkozen. Maar na Moody had allerlei 
conflictstoff  zich opgehoopt, waardoor de breuk tussen de conservatieven en de progressieven van 
hett sociale christendom niet lang meer kon uitblijven. De verwevenheid van het social gospel met 
dee intussen opgekomen liberale theologie maakte het zelfs rijp voor de beschuldiging van ortho-
doxee zijde, verraad aan de waarheid te plegen. Ten gevolge van deze polarisatie werden sociale 
activiteitenn in orthodoxe kringen verdacht gemaakt als 'socialisme', dat wil zeggen: behorend tot 
eenn vals geloof LM. Haldeman bracht het progressieve sociale christendom aldus in diskrediet: 
"Judass was the onry socialist among professed Christians of whom the New Testament (in Joh.13: 
21-30)) gives us record".1 

Orthodoxee evangebcalen organiseerden zich rond 'The Illinois Institute' in Wheatoa 
Hoofdzaakk daar werd het bestrijden van de liberale theologie, terwijl van hun (pre)millennianisme 
nauwelijkss iets anders overbleef dan het aanwijzen van tekenen van de reddeloze verlorenheid van 
dezee wereld. Uit deze poel des verderfs zouden hoogstens nog individuele zielen kunnen worden 
gered.. Welnu, aan die opdracht werd met alle macht gewerkt. 

Dee voormannen van het progressieve sociale christendom zagen hun bijbelse roeping geheel 
anderss dan de fundamentalisten. In plaats van zielen te willen redden uit de boze wereld probeerden 
zijj  de wereld te redden uit de machten van het kwaad. Enn waar bij de fundamentalisten Godsrijk en 
millenniumm samen steeds verder achter de horizon verdwenen, daar werd het Godsrijk bij de 
aanhangerss van het progressieve social christendom steeds weer naar voren gehaald als op deze 
aardee 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 
hett Rijk Gods kreeg het derde element, 'Kingdom on earth1, bij de aanhangers van het uit het 
socialee christendom voortgekomen social gospel de grootste nadruk. De beide andere elementen, 
Godss soevereiniteit en de centrale positie van Jezus Christus, zagen zij daarin geïncorporeerd. 

Blijkbaarr was de rjremflfermiarristische opvatting van Openbaring 20 zo dominant geworden dat de 
sociall  gospelers, Kever dan over het millennium, over het bijbels breder gefundeerde Godsrijk 
sprakenn ais beeld van de toekomst en norm voor het heden. Rauschenbusch, voor wie het 
Koninkrijkk Gods het centrum van zijn theologisch denken is, zal desondanks het millenmum toch 
weerr een plaats geven in zijn theologie. Een in de geschiedenis gedacht millennium, als voorloper 
enn onderpand van het Godsrijk, ziet hij als een perfect symbool van de christelijke hoop. Reeds 
eerderr 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'.. Daarover gaat het verder in par. 1.6.3.4. 

11.M.. Haldeman, in The Signs of the Times, New York, 1912, p. 287, geciteerd bij G.M. Marsden, 
Fundamentalism,Fundamentalism, p. 126. 

22 W. Rauschenbusch, Theology, p. 224. 
33 W. Rauschenbusch, Our Attitude Toward Millennarianism, 24 september en 1 oktober 1896, geciteerd bij 
P.M.. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 91; vgl. W. Rauschenbusch, Christianity and the Social Crisis 
(CSCXX p. 106. 
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L3.44 Fasen in de ontwikkeling van het social Christianit y 

Inn het begin van de 19e eeuw was de hoofdstroom van het Amerikaanse protestantisme orthodox 
enn 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. . 

Overr evangelicalen en revivalists, met hun nadruk op de persoonlijke bekering die vruchten 
moett voortbrengen, handelde 1.3.2. 

Inn de ethische denkbeelden van de unitariërs heeft C.H. Hopkins een belangrijke voedings-
bodemm gezien voor een sociaal gericht christendom Deze unitariërs, oorspronkelijk afkomstig uit 
Engelandd en later onder leiding gekomen van Theodore Parker (1810-1860), huldigden een 
liberaal-humanistischee theologie. Vanuit de vooronderstelling dat de Kberale theologie der unitariërs 
dee eigenlijke basis vormt zowel van het social Christianity als van het social gospel, beschrijft 
Hopkinss de ontwikkelingen van het sociale christendom als een constante groei Daarbij verdeelt hij 
dee 50-jarige periode van 1865-1915 in vier fasen, met de volgende kenmerken; 

1865-1880:: de geboorte van een modem social Christianity 
1880-1890:: sociaal christendom als jeugdige beweging 
1890-1900:: het social gospel wordt volwassen 
1900-1915:: het social gospel is geaccepteerd. 

Mett de nodige variaties is deze periodisering als uitgangspunt aanvaardbaar, waarbij de door 
Hopkinss gegeven karakteristieken zullen moeten worden gerelativeerd, uitgebreid en aangevuld. 

Dee eerste periode 
Markk Twain heeft het eerste tijdperk de bijnaam The Gilded Age, het vergulde tijdperk, gegeven. In 
dee 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 
lijk tt 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 
onbeschrijfelijkee menselijke ellende, vooral in de snel groeiende steden aan de oostkust. De 
welvaartt is veelal schijn, althans slechts bereikbaar voor weinigen; de grote massa leeft in armoede, 
opgeproptt in bouwvallige huurkazernes, geplaagd door ongedierte, ziekten, kindersterfte, 
opgejaagdd in onmogelijk lange werkdagen of gedoemd tot werkloosheid. De kroeg is de enige 
toevluchtt 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. 

Weinigg mensen weten raad met de situatie maar diaconale hulpverlening is zeker niet 
opgewassenn tegen de sociale ellende. In sommige grote industrieën breken arbeidsconflicten en 
stakingenn uit, waarbij vakbonden met socialistische ideeën de leiding hebben. De kerken, die in de 
agrarischee samenleving van voor de burgeroorlog een positieve factor zijn geweest, hebben zelf op 
dezee ontwikkelingen geen antwoord maar wijzen stakingen en socialisme in het algemeen af. De 
evangelieverkondigingg is voornamelijk gericht op de individu en zijn ziel en zaligheid. 

11 C.H. Hopkins, Rise of the social gospel, p. 4. 
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Engelsee en Schotse individuele geestelijken1 met progressieve ideeën krijgen in deze tijd in Amerika 
grotee invloed. Met name zijn dat de christensocialisten Frederick D. Maurice (1805-1872) en 
Charless Kingsley (1819-1875), behorend tot de anglicaanse kerk. 

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

Dee 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 
vann de bevolking zkh bekommerden om de armere broeders en zusters in het geloof. Het 'social 
011-151131111)^^ is in deze eerste periode voornamelijk filantropisch van aard en gericht op de zedelijke 
enn sociale verheffing van de arbeiders. Slechts hier en daar, onder meer bij de christensocialisten en 
bijj  iemand als W. Gladden (zie 1.3.5), groeit het inzicht dat maatschappijkritiek nodig is, maar dan 
eenn kritiek die principieel-theologisch kan en moet worden doordacht. 

Inn de tweede periode, 1880-1890, vernieuwden veel Amerikaanse kerken zich op basis van een 
Neww Theology, geïnitieerd door Horace Bushnell (1802-1876). Zijn theologie noemt men wel 
liberal-evangelical,22 omdat hij de evangelische inspiratie niet wüde loslaten maar die wüde verbinden 
mett een theologische heroriëntatie in de maatschappij. Waar de moderne wereld wordt geleid door 
dee principes van continuïteit, autonomie en dynamiek, kon de theologie zijns inziens niet blijven 
hamerenn op de oneindige afstand tussen God en mens, noch op de heteronomie van Gods geboden, 
nochh op zijn onveranderlijkheid. In de religieuze ervaring en het menselijk zedelijk besef herkende 
Bushnelll  het werk van de Heilige Geest, waardoor God met het werk van zijn wet in de harten der 
mensenn aanwezig is (Rom. 2:15) en waardoor Hij mensen geestelijk zo vernieuwt dat zij uitgroeien 
tott volmaaktheid in de naastenliefde. Naast deze mystieke component onderstreepte Bushnell de 
sociaal-ethischee kant van het christelijk geloof, waarin Jezus Christus als profeet centraal staat. 
Godss aanwezigheid is echter niet beperkt tot de figuur van Christus, maar zal zich voortzetten in 
hett komende Rijk van God, zich realiserend in een sociaal gerichte maatschappij. Geloof in de 
herscheppendee kracht van God maakte het mogelijk een verhoopte rechtvaardige maatschappij te 
zienn in het perspectief van het op aarde aanbrekende Godsrijk. Dat Rijk als nieuwe aarde vraagt niet 
omm individualistisch hemelgeloof maar vooral om sociale ethiek, want verlossing betekent: 
bevrijdingg 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 
werdd kritiek geoefend op de theorieën van Adam Smith, die beweerd had dat het vrije spel der 
economischee krachten in de maatschappij de welvaart der volken zou voortbrengen. 

11 Zo noemt Hopkins {Rise of the Social Gospel, pp. 22-23) Sir John Robert Seeky, die in zijn Ecce Homo: A 
SurveySurvey of the Life and Work of Jesus Christ (1866), betoogt dat Jezus een sociaal hervormer was, die via de 
kerkk de mensen wilde verbeteren. Het zou in het christelijk geloof gaan om 'enthusiasm for humanity'. 

22 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 
spitee of himself noemt (p. 45), omdat 'his primary emphasiss 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. 

33 K. Cauthen, Impact, pp. 5-25. 
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Ookk vanuit allerlei losse bijbelse teksten en motieven weid het kapitalisme gekritiseerd. Zo schreef 
Josephh Cook: "Only the Golden Rule (Matth.7:12) can bring the Golden Age".1 

Sociall  Christianity-aanhangers herkenden de kritiek van Henry George, die het kapitalisme de 
oorzaakk van de sociale ellende noemde en recht eiste voor aDen, in plaats van weldadigheid. 
Sommigenn bepleitten daarom een coöperatieve rnaatschappijvorm, met bedrijfsdernocratie en 
winstdeling.. Enkelen wilden in meer socialistische richting gaan door aan de overheid een 
regulerendee functie toe te kennen of een collectief eigendom voor te stellen. Deze socialistische 
oplossingenn vonden echter weinig steun. Men had slechte ervaringen opgedaan met corrupte over-
hedenn en men wantrouwde de socialisten vanwege hun atheïsme. J. Strong (zie 13.5) bleef geloven 
inn bekering van de rijken, omdat maatschappelijke veranderingen geen kans van slagen hebben 
wanneerr de mensen niet zelf veranderen. Hun pogingen om de wereld te verbeteren zonder 
rekeningg te houden met de menselijke zonde is een fout van de socialisten, aldus Strong. Met deze 
opvattingg herwon hij het vertrouwen van sociaal bewogen orthodoxen, die vanuit persoons-
gebondenn begrippen als rentmeesterschap, naastenlieftle en rechtvaardigheid een christebjk-sociaal 
programmaa ontwikkelden. 

Dee derde periode, 1890-1900, noemt Hopkins die van de volwassenwording van het social gospeL 
Maarr 'social gospel' is op dat moment nog een weinig gangbare term en het heeft nog geen 
welomschrevenn inhoud binnen het bredere social Christianity. Henry F. May onderscheidt daarin 
driee lijnen: een conservatieve, een radicale en een progressieve. Met Robert T. Handy sluiten wij 
onss bij deze indeling aan. 

Hett conservatieve social Christianity bepleitte vooral de oude waarden van het persoonlijk-
charitatieve;; het radicale zag heil in maatschappelijke veranderingen in socialistische zin, het 
progressievee zocht een tussenweg. 

Dee 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 
omm deze denkbeelden te ondersteunen. Onderwerpen daarin waren o.a. de rationalisatie van land, 
spoorwegenn en communicatiemiddelen, vrouwenkiesrecht, invoering van de achturige werkdag, 
beteugelingg van de akohoL Theologische kwesties werden er niet in behandeld, maar aan de kerk 
werdd gevraagd 'to evangelize the world for social Christianity' om zo een coöperatieve maat-
schappijj  te helpen opbouwen, gekenmerkt door democratie en broederschap.4 Woordvoerders van 
dezee radicale denkbeelden als George Herron en Wiïliam Bliss trokken de aandacht door hun 
profetischh optreden en onvermoeibare inzet in woord en daad (zie 1.3.5). 

Hett progressieve social Christianity vormde de hoofdstroom van het sociale christendom De 
waardevollee bijdragen van bovenbedoelde rechter- en linkervleugel wikte men verdisconteren maar 
hunn eenzijdigheden vermijden. Het individualistisch (mis)verstaan van het evangelie bij 'rechts', dat 
hett sociale karakter van de boodschap van het Godsrijk miskende, wees men a£ maar het persoon-
lijkee van het evangelie wilde men behouden. Mét 'links' beleed men de radicaliteit van het evangelie 
maarr men wikte niet op- en ondergaan in politieke bewegingen. Dus zette men zich primair in voor 
kerkelijkk sociaal werk, georganiseerd in 'social settlements' en 'institutional churches'.5 

11 geciteerd bij C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, p. 42. 
22 H.F. May,, Protestant Churches and Industrial Amercia, New York,, 1949 (reprint 1967), p. 264. 
33 R.T. Handy, 37» Social Gospel in America, 1870-1920, New York, 1966, Introduction. 
44 geciteerd bij C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, p. 176-177. 
55 C.H. Hopkins, a.w., pp. 154-156. 



45 45 

Dezee derde periode, vooreerst gekenmerkt door een veelheid en veelvormigheid aan sociale acties, 
riepp de wenselijkheid op van ordening en wetenschappelijke bezinning op. Mensen als Richard Ely 
(ziee 1.3.5) brachten de kerken sociologisch inzicht bij. Daardoor ontstond er meer helderheid ten 
aanzienn van de mechanismen die in maatschappelijke systemen werkzaam zijn en kon er een beter 
gefundeerdee kritiek op het economisch liberalisme worden geleverd. Toen het socialisme uiteenviel 
inn een dogrratisch-marastische, atheïstische richting, naast en tegenover een sociaal-democratische 
stroming,, kon men de laatste als een bondgenoot in de sociale strijd herkennen en aanvaarden Het 
'progressievee sociale christendom' zal vervolgens als 'social gospel' benoemd en bekend worden. 
Hett is gekenmerkt door: 
-- geloof in de realisatie van het Rijk Gods op aarde 
-- het besef dat het evangelie maatschappelijke inzet vereist 
-- het op sociologische kennis en op evohitionisme gebaseerde vertrouwen dat sociale 

wanverhoudingenn veranderbaar zijn 
-- het inzicht dat goed en kwaad mede een bovenpersoonlijk, collectief karakter hebben 
-- bondgenootschap met het democratisch socialisme. 

InIn 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 
tegenn de bezhsdemon en zijn pleidooi voor menselijke broederschap, aan zijn voorkeur voor de 
kleinenn en geringen en zijn verzet tegen de machtigen kon en wilde men niet voorbijgaan als 
indicatieff  voor menselijk sociaal handelen. Ook Rauschenbusch volgt in zijn The social principles of 
Jesuss deze lijn van denken.' Als 'axioma's' van Jezus worden daar in genoemd: de waarde van het 
menselijkk leven en van de individu 'omdat iedereen een kind van God is', de aangeboren solidariteit 
vann de mensheid en de plicht tot naastenliefde. Deze zogenaamde axioma's dragen duidelijk de 
kenmerkenn van een 19e eeuws zedelijkheidsideaal dat direct in verband kan worden gebracht met 
dee inmiddels ontdekte 'historische' Jezus als leraar der gerechtighekL 
Overigenss 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. 
Hett kruis beschrijft hij als symbool van het martelaarschap dat elke profeet te wachten kan staan.3 

Maarr 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. 

Dee strijd met de machten werd in de linkervleugel van de social gospelbeweging niet alleen 
sociaall  maar ook politiek opgevat. The Christian Socialist Fellowship, met Herron als voorman, zag 
inn het socialisme dé politiek-sociale expressie van een christelijk leven. En Herron bewerkte de ker-
kenn om de politieke principes van het internationale socialisme te aanvaarden, om zo 'de christelijke 
revolutiee in Amerika' te voltooien. Rauschenbusch distantieerde zich van deze denkbeelden. 

Voorr zijn visie op het Godsrijk als basis en inhoud van het social gospel zie verder 1.5 en 1.6. 

11 W. Rauschenbusch, The Social Principles of Jesus. Geschreven voor 'The Sundayschool Council of 
Evangelicall  Denominations', New York, 1916 (reprint 1977). 

22 W. Rauschenbusch, Social Principles, part II en part IV. 
33 a.w., chapter XI: 'The cross a social principle'. 
44 a.w., chapter XI. 
55 C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, cap. XIV, pp. 233-244. 
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L3.55 Voorlopers en voormannen van de social gospelbeweging 

C.H.. Hopkins noemt meer dan 200 namen van de vele theologen en niet-theologen die invloed 
gehadd hebben op de ontwikkeling van het Amerikaanse sociale christendom tot wat is gaan heten: 
hett social gospeL Wij zullen ons hier beperken tot een vijftal figuren, mannen die volgens onder 
anderenn J. Dombrowski, RT. Handy en R.C. White een belangrijke of originele bijdrage aan 
theoriee 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. 

Dee congregationalist Washington Gladden (1836-1918) onderscheidt zich temidden van de vele 
theologenn die zich vanaf de eerste periode zorgen maakten over het lot van de arbeiders door zijn 
activiteitenn en denkbeelden.2 Na een korte periode te hebben gewerkt als predikant publiceerde bij, 
alss uitgever van tgdschriften, artikelen over tal van maatschappelijke vraagstukken Hij bestreed 
daarinn het laissez faire-principe van de gangbare economische theorieën en propageerde winstdeling 
inn een bedrijfsleven dat tot coöperatie zoumoeten worden hervormd. Teruggekeerd in het ambt 
(18755 in Springfield, 1881 in Cohnnbus, Ohio) bleef bij als redacteur geestelijk leven verbonden aan 
Thee Independent en gaf hij zondagavondlezingen over maatschappelijke vraagstukken, die in 1876 
werdenn gebundeld en uitgegeven onder de titel: Working people and their employers. 

Gladden,, die de verwerketijking van het Godsrijk in deze wereld als de opgave van de 
godsdienstt zag, achtte het mogelijk dat de maatschappij naar die norm zou worden gekerstend. Hij 
meendee de fundamentele principes voor het ordenen van de samenleving te kunnen vinden in het 
socialee 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 
mensenn op te voeden tot een nieuwe mentaliteit. Zelf nam hij deze geloofsopvoeding ter hand door 
eenn vervolgverhaal te schrijven in The Century Magazine over 'The Christian League of Connec-
ticut',, een gefingeerde interkerkelijke organisatie, die in een industriestad allerlei maatschappelijke 
hervormingenn wist door te voeren. Het model voor deze vorm van onderwijs had hij gevonden in 
hett beroemde bekeringsverhaal van Charles M Sheldon. 

Waarr Gladden als een der eersten systematisch over arbeidsvraagstukken en maatschappelijke 
hen^onningenn heeft nagedacht vanuit een visie die befiivloed was door Bushnells *New Theok>gy\5 

staatt hij op de grens van de eerste en de tweede periode. Maar zijn bijdragen aan de ontwikkeling 
vann het social gospel duurden tot in de 20ste eeuw en Rauschenbusch zal hem in 1912 een van de 
veteranenn en pioniers van deze beweging noemen. Gladden geloofde dat Gods genade de beste 
krachtenn in de mens wakker roept, zodat het Koninkrijk Gods weldra zou aanbreken. In dat 
optimismee was hij een kind van zijn tijd, terwijl zijn maatschappijanalyse in 1876 - ook naar zijn 
eigenn oordeel later - erg oppervlakkig was. Maar zijn sociaal-ethische beoordeling van 
economischee vraagstukken heeft veel mensen aan het denken gezet. 

11 J. Dombrowski, The Early Days of Christum Socialism in America, New York, 1936. 
R.T.. Handy, The Social Gospel in America, 1870-1920. 
R.C.. White &  C.H. Hopkins, 77» Social Gospel, Religion and Reform in Changing America, 
Philadelphia,, 1976, pp. 168-178 = cap. 15. 

22 J.H. Dora, 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. 

33 W. Gladden, 77K Church and the Kingdom, New York, 1894. 
44 ChM. Sheldon, In His Steps. "What Would Jesus Do? ", New York, 1896. 
55 J.H Dom, Washington Gladden, pp. 33 e.v. en 141-181; zo ook C.C. Cote, Social Ideas, p. 54. 
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Josiahh Strong (1847-1916), congregationalist, behoort tot de progressieve stroming uit bet begin 
vann de derde periode.1 Hij trad in de openbaarheid toen bij in opdracht van de American Home 
Missionaryy Society zijn boek Our Country schreef (1886). Daarin betoogde hij dat het door de 
modernee industrialisatie versterkte 'mammonisme' verwoestend inwerkt op mensen en instituten, 
waardoorr land, volk en christendom worden gecorrumpeerd. In een volgend boek, The Challenge 
off  the City, wees Strong de moderne stad aan als het braak liggende zendingsveld voor kerkelijk-
socialee activiteiten. Met andere theologen richtte hg het tijdschrift The Kingdom op waarin vanuit 
eenn als sociaal model opgevat Godsrijk maatschappijkritiek werd geoefend. Strongs verkiezing tot 
algemeenn secretaris van de Evangelical Alliance van de USA in 1886 tekent zijn relatie met de 
evangelicalee beweging. Voor deze Alliance organiseerde hij drie belangrijke congressen, die 
handeldenn over de taak van de kerken ten aanzien van de sociale noden. In die tijd bestond er 
kennelijkk een goede verstandhouding tussen evangeliealen en de maatschappijkritische voormannen 
vann het social Christianity. 

Willia mm D.P. Bliss (1856-1926) is een typisch vertegenwoordiger van de links-activistische 
stromingg in de derde periode.2 In 1856 te Constantinopel geboren als zoon van een Amerikaanse 
zendelingg begon hij zijn kerkelijke loopbaan als pastor in de congregationalistiscne kerk van 
Denver.. In 1886 ging hij over naar de Episcopaalse kerk, die hem meer vrijheid bood en beter paste 
bijj  zijn gevoel voor de organische samenhang van het mensdom en bij zijn daarbij aansluitende 
socialee denkbeelden. 

Inn 1887 stichtte Bliss de Church Association for the Advancement of the Interests of Labor, in 
18899 de Society of Christian Socialists met The Dawn als tijdschrift. In 1895 nam hij het initiatief 
voorr The American Fabian-beweging3 waarna bij het Handbook of Socialism schreef Vervolgens 
verscheenn onder zijn redactie de Encyclopedia of Social Reform (1897). Uit soKdariteits-
overwegingenn was Bliss lid geworden van een vakbond (the Knights of Labor), waarin bij zeer 
actieff  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 
thee Carpenter om in het kerkelijk leven de principes van het christelijk socialisme uit te dragen. 
Tochh veranderde deze Mission langzamerhand in een vrije, episcopaals georiënteerde kerk: de 
Churchh of the Carpenter, waartoe de leden van de Society of Christian Socialists geacht werden te 
behorenn Via het uitgeven van bijbeDessen over sociaal christendom onder de titel The Gospel of 
thee Kingdom beïnvloedde Bliss veten. 

Ondankss hun verschillende visie op het socialisme werkte Bliss intensief samen met Josiah Strong 
enn anderen, onder andere aan The Yearbook of Social Progress en in de leiding van The American 
Institutee of Social Service. Dit door Strong opgerichte instituut had ten doel verbetering van de 
maatschappelijkee toepasbaarheid van de godsdienst door het verspreiden van sociologische kennis. 
Dee vrijwel onvermoeibare Bliss blies in 1926 de laatste adem uit nadat hij tijdens de Eerste 
Wereldoorlogg in Zwitserland nog als veWprediker had gewerkt onder Franse en Belgische soldaten. 

11 C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, pp. 258-263 en R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, 
pp.. 55-62, die zijn bijnaam: the forgotten man of the social gospel movement' releveren. 

22 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. 

33 Zie 1.5.2.2. 
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Richardd T. Ely (1854-1943), presbyteriaan van opvoeding en econoom van professie, die in Duits-
landd onder andere economie en sociologie had gestudeerd, vertegenwoordigt het wetenschap-
pelijkee geweten van de opkomende social gospelbeweging. Voor de beweging was het essentieel 
datt niet alken bevlogen predikanten een bijdrage leverden maar ook wetenschapsmensen. Men zag 
inn dat een op de maatschappij betrokken theologie de kennis van de werkelijkheid zoals die door 
economenn en sociologen wordt aangedragen, niett buiten beschouwing kan laten, al denken ook die 
wetenschapperss onderling verschillend. 

Blijkenss zijn Outlines of economics, uit 1893, ging Ely uit van sociale solidariteit tussen 
mensenn als een sociaal-psychologisch gegeven en meende hij die solidariteit vervolgens als een 
economischee factor te kunnen mobffiseren. Door verwantschap aan te wijzen tussen de opvattingen 
vann socialistische economen en de mozaïsche wetten wüde hij het onacceptabele van de heersende 
liberalee economische denkbeelden aantonen. Met zijn visie, beschreven in The social law of service, 
uitt 1896, die inhield dat er voor de staat een positieve taak zou zijn weggelegd in het bevorderen 
vann sociale gerechtigheid, ging Ely in tegen de toen gangbare liberale gevoelens. De sociologie zag 
Elyy als hulpwetenschap van de ethiek en hij meende 'Christianity and ethical science agree 
perfectiy.22 Waar met alle sociologen dat zo zagen richtte Richard Ely, samen met onder anderen 
Josiahh Strong en George Herron, in 1893 het American Institute of Christian Sociology op om dat 
ideee te bevorderen. 

Richardd Ery heeft meegewerkt aan allerlei tijdschriften die de vragen van arbeid, socialisme en 
christendomm aan de orde stelden. Behalve het door Bhss opgerichte The Dawn en The Kingdom 
vann Strong en Herron was dat het - in 1903 opgerichte - veertiendaagse tgdschrift The Christian 
Socialist,, dat als motto had 'The golden rule against the rule of gold' (vgL Matth.7:12). In 1909 
bereiktee The Christian Socialist een oplage van 20.000 exemplaren. Het blad werkte een tijdlang 
mett supplementen per kerkelijke denominatie, waardoor vrijwel alle richtingen binnen het 
Amerikaansee christendom, van rooms-katholieken tot swedenborgianen, werden bereikt. Zo kreeg 
Rauschenbuschh gelegenheid hydragen te leveren voor het baptistensupplement. 

Hett blad The Kingdom (1894) stond aan de wieg van de 'Christian Commonwealth Colony' 
gevestigdd in Georgia in 1895 en bevolkt tussen 1896 en 1900. Men leefde er in gemeenschap van 
goederenn en beoefende een onzelfzuchtig leven, oflèrbereid naar het gebod en het voorbeeld van 
Jezus.. De kolonie werd door tegenslagen getroffen en door profiteurs misbruikt, zodat het experi-
mentt al in 1900 moest worden opgegeven. Maar er bleef iets van over: een zekere RaJph Albertson 
hadd sinds 1895 propaganda gemaakt voor de commune in Georgia via een tijdschrift getiteld: The 
sociall  gospel, a magazine of obedience to the law of love.3 Vóór 1900 sprak men zelden van het 
'sociall  gospel'; tot dusver had men meestal de uitdrukking 'social Christianity' gebruikt. Maar het 
tijdschrifttijdschrift van Albertson maakte de eerstgenoemde term gangbaar en hg werd populair doordat 
voormannenn van de christelijk-sociale beweging er gebruik van gingen maken. Zo schreef Shafler 
Mathewss onder de titel The Social Gospel in 1910 een boek over Jezus' sociale onderwijs en zijn 
modernee toepassing, en besloot Waker Rauschenbusch zijn publicaties met A Theology for the 
Sociall  Gospel in 1917. 

11 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. 

22 R.T. Ely, Social Aspects of Christianity, New Vork, 1894, geciteerd bij  R.T. Handy, The Social Gospel in 
America,America, p. 224. 

33 C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, p. 196. 
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Wellichtt de meest kleurrijke exponent van de radicale stroming in de derde periode van de social 
gospelbewegingg was de als een profeet beschouwde George Davis Herron (1862-1925). Reeds 
alss kind voelde hij zich door de Geest Gods bezield om de mensen de waarheid en ernst van Gods 
oordeell  en opdracht te verkondigen. Hij aarzelde daarbij niet om zich met profetisch geweld te 
richtenn tegen aDes wat hem onrecht toescheen. Christus' wet van zeKbflèrande tot op het kruis 
noemdee Herron de fundamentele wet van mensenleven en maatschappij; tot bekering en gehoor-
zaamheidd aan die wet riep hij iedereen op. Niets leek hem zozeer een waarachtige bekering in de 
wegg te staan als het materiële bezit. Want, aldus Herron, uit hebzucht vermoorden wij onze broeder 
enn door ons bezit houden wij hem arm. Als keerzijde van zijn oordeelsprediking hield hij vast aan 
zijnn geloof in het aanbrekende Godsrijk, waardoor weldra alle tegenstand zou zijn verbroken en er 
gerechtigheidd zou heersen op aarde, althans in Amerika. Slechts bekering tot de offergezindheid 
vann Jezus was nodig om 'the Glory of the Lord' te zien. 

Zijnn geëmotioneerde toespraken en preken troffen het hart van velen, waaronder enkele rijke 
damess die in zijn ban geraakten. In zijn gemeente Burlington waren dat mevrouw E.D. Rand, een 
rijkerijke weduwe, en haar dochter Carrie. Mevrouw Rand besloot een fonds te stichten voor een 
leerstoell  in 'toegepast christendom' aan het Iowa College, vanwaar Herron dan zijn wijsheid 
verbreidenn kon. Zelfs deze benoeming rangschikte hij onder het lijden om Christus' wü, hetgeen hij 
overigenss met graagte deed. Vanuit Iowa nam hij de maatschappij onder vuur, noemde het 
kapitalismee een uitvinding van de duivel en koos voor een socialistisch maatschappijmodel dat zijns 
inzienss als zodanig christelijk kon heten. Tegelijk probeerde hij de socialisten voor Christus te 
winnenn door hun het 'social gospel of Jesus' te verkondigen. In dat kader werd Herron lid van de 
broederschapp The Social Crusade van J.S. Wilson en schreef hij artikelen in The Social Crusader. 
Zelff  werd George Herron in dat tijdschrift als dé profeet van zijn tijd verheerlijkt. 

Plotselingg kwam er een einde aan dit leven van zelfopoffering, toen hij zijn vrouw verliet om 
directt daarna, in 1901, in het huwelijk te treden met Carrie Rand, de rijke jonge vrouw die hem 
overall  gevolgd was. Met haar is Herron, nu zelf een rijk man, spoedig naar Italië vertrokken, om 
laterr in Genève, waar hij sinds 1916 woonde, als diplomaat voor de Verenigde Staten op te treden. 

Walterr Rauschenbusch, die wij beschouwen als de belangrijkste woordvoerder van het social 
gospell  omdat zijn visie meer omvat dan de 19e eeuwse achtergronden, komt in 1.5 en 1.6 uitvoerig 
terr sprake. Hier kan worden gezegd dat wij in hem trekken herkennen die wij, elk afzonderlijk, 
karakteristiekk noemden voor de vijf besproken voormannen. Met Josiah Strong was Walter 
Rauschenbuschh geworteld in evangelicale tradities, met William Bliss deelde hij de openheid voor 
hett socialisme; hij paarde de bijbels-profetische bevlogenheid van George Herron aan de analytische 
geestt van Richard Ely en met Washington Gladden (en zovele anderen) geloofde Rauschenbusch in 
dee kerstening van de maatschappij naar het model van het bijbelse Koninkrijk Gods. 

'' Zie C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, pp. 184-200, J.C. Cort, Christian Socialism, pp. 236-240, 
diee 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: : 

Hett social gospel is voortgekomen uit de ontmoeting van het in Amerika verankerde sociale 
christendomm met de liberale theologie, die tegen het eind van de 19e eeuw aldaar opgekomen was. 
Hett sociale christendom kan zich beroepen op het in Amerika algemeen aangehangen geloof in het 
aanbrekendee Koninkrijk Gods als uitdrukking van een 'constructief protestantisme' (H.R. Niebuhr). 
Nauww verwant daarmee is de uitspraak van Sandeen dat in het begin van de 19e eeuw 'America 
wass drunk on the millennium', waarbij het millennium werd gezien als de voorlopige verwerkelij-
kingg van het toekomstige Godsrijk op aarde, beginnend in de VS. Dit geloof was mede gevormd 
doorr 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 
19ee eeuw als gevolg van de industrialisatie en urbanisatie wezen zij op de sociale consequenties van 
hett evangelie en zetten zij zich in voor de slachtoffers. Het activisme van deze evangeliealen hangt 
mett hun 'kairos'-besef samen: het is nu het uitgelezen moment om tekenen van het Godsrijk op te 
richtenn voordat het zich baan breekt met geweld. 

Eenn scheiding der geesten voltrok zich toen orthodoxe evangelicalen zich, onder invloed van 
prernillennianismee en dispensationalisme, distantieerden van het sociale christendom vanwege de 
daarr toenemende invloed van de liberale theologie. Inderdaad had zich een nieuwe theologie 
ontwikkeld,, waarin over het doorbrekende Godsrijk gesproken werd als Gods sociale incarnatie. 
Horacee Bushnell vertrouwde erop dat de Amerikaanse samenleving zich steeds meer zou onder-
werpenn aan de 'Christian law of love*. Hopkins is zelfs van mening dat het social gospel primair is 
geworteldd in de liberale theologie der 19e eeuw, met haar geloof in Gods immanentie die openbaar 
wordtt in de vooruitgang, met haar geloof in de wetenschap en haar nadruk op de moraaL Waar 
Hopkinss de social gospelbeweging vooral een liberale wortel toeschrijft, heeft hij echter (te) weinig 
aandachtt besteed aan de evangelicale achtergrond van deze beweging. 

H.F.. May onderscheidt in het sociale christendom drie stromingen: een progressieve, een 
radicalee en een conservatieve.2 In de daaruit voortgekomen social gospelbeweging, die geleid werd 
doorr mensen met evangelicale en liberale theologische achtergronden en visies, zijn de progressieve 
enn 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 
hunn theologische overtuigingen, de sociologie een grote rol, omdat die hun de bij hun morele 
stellingnamee zakelijke argumenten verschafte omtrent die structuren en processen in de maat-
schappijj  die leiden tot macht en onmacht. 

Tochh is het social gospel meer dan een maatschappelijke beweging die zich bezig houdt met het 
bestrijdenn van sociale wantoestanden in arbeiderswijken, en iets anders dan de religieuze 
uitdrukkingg van de vooruitgangsidee, in elk geval bij Rauschenbusch. Gelijk op met zijn openheid 
voorr de liberale inbreng honoreert hij de evangelicale achtergrond en benadrukt bij de bijbelse basis 
vann het Koninkrijk Gods. Daarbij is zijn ontmoeting met Europese theologen en zijn daar begonnen 
studiee van het anabaptisme van doorslaggevende betekenis. 
Daaroverr handelt de volgende paragraaf. 

11 C.H. Hopkins, The Rise of the Social Gospel, pp. 318-327: Conclusions. 
22 H.F. May, Protestant Churches and Industrial America, p. 264. 
33 J.T. Witvliet, 'Sociaal-ethische zoektochten', in L.A. Hoedemaker e.a., Oecumene als leerproces, p. 125. 
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L44 Rauschenbusch' Europese ervaringen 

L4.11 Oriëntatie in Europa 

Hoewell  Walter Rauschcnbusch in Amerika geboren is blijft bij zich sterk verbonden voelen met 
Duitsland,, het land waar niet alleen zijn genetische wortels liggen maar waarmee bij vooral ook 
cultureell  verbonden is. Zijn vader heeft er alles aan gedaan om dit gevoel van verbondenheid bij 
Waherr en de andere kinderen aan te wakkeren, een poging die bij twee van de drie zeker geslaagd 
genoemdd kan worden. Wakers oudste zuster Frida trouwt met een Duitse predikant en keert terug 
rmarr het land van herkomst. Zijn andere zuster Emma, in zendingsdienst naar India gegaan en in 
18944 getrouwd met haar vroegere mentor, de weduwnaar John Ctough (1836-1910), kent die 
bindingg wat minder. Waher 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 
vann het Rochester seminarium, over de bijdrage van Duitsland aan bet natbnak leven van Arnerika. 
Daarinn zegt hij onder meer: 'The intellectual life van of America and Germany cross in my thinking 
likee warp and woof'(schering en inslag). 

Rauschenbuschh heeft de intellectuele erfenis uit Europa niet alleen door zijn opvoeding thuis 
meegekregen,, maar ook tijdens zijn gymnasiumdjd in Duitsland. Daar leerde hij zowel de Grieks-
Romeinsee alsook de West-Europese klassieke schrijvers kermen, met name de Duitse. Uit citaten en 
aantekeningenn blijkt dat het daarbij niet is gebleven: de jonge predikant, geconfronteerd met de 
socialee 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 
MHL L 

Eenn verlorjaar dat hem in 1891 door zijn gemeente wordt gegund, besteedt bij aan een 
studiereiss naar Europa. Met zijn zuster Emma, die ook een verlofjaar heeft, gaat bij eerst naar 
Engelandd en vervolgens naar Duitsland. In Engeland maakt bij kennis met het Leger des Hefls van 
Wiïhamm Booth, dat evangelisatie koppelt aan sociale zorg. Hoezeer bij ook sympathiseert met de 
doelstelling,, Rauschenbusch meent dat hett Leger niet verder komt dan symptoombestrijding; zelf is 
hijj  op zoek naar een methode om de oorzaken van armoede en onrecht aan te pakken. De 
toespraakk van Eleanor AveSng-Marx, dochter van Karl, die hij aanhoort in Londens Hydepark, 
gaatt wél op die oorzaken in. Toch was bij meer onder de indruk van twee daar optredende 
vakbondsleiders,, die metterdaad voor de arbeiders opkwamen.2 Bij Engelse christenen blijkt 
openheidd voor het socialisme; hij treft daar een meervoudige christen-socialisten beweging aan. Het 
verbaastt hem wel dat het lidmaatschap van deze bewegingen soms slechts openstaat voor leden van 
dee anglicaanse kerk! 

Dee Duitse kerken blijken daarentegen in het algemeen sterk antisocialistisch, terwijl het 
socialismee antikerkelijk is, zodat Rauschenbusch ook daar geen aansluiting vindt Wel treft hij 
onderr Duitse predikanten een zekere interesse voor sociale kwesties aan. Dat geldt zeker voor de 
kringenn van de Irmere Mission en rondom Bad BolL waaraan de namen van Fr. von Bodelschwingh 
enn vader en zoon Btumhardt verbonden zijn. Bij hen bestaat een actieve betrokkenheid big 
maatschappehjkee problemen, plus inzicht in en bestrijding van de oorzaken daarvan. 

11 D.R. Sharpe, Waker Rauschenbusch, p. 361. 
22 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 73-74. 
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Meerr op het politieke gericht was de beweging die door de hofpredikeT Adolf Stöcker (1835-
1909),'' samen met onder anderen Friedrieh Naumann, op gang was gebracht. In 1890 hadden zij 
eenn eerste Evangelisch-Sozial Kongress georganiseerd, waarbij een ontmoeting tot stand was 
gebrachtt van theologen van allerlei richting met economen en politicL Een program van actie kwam 
inn 1891 uit en er werd een tijdschrift opgericht: Evangelisch-soziaL Deze congressen hebben grote 
betekeniss voor veel predikanten gehad, maar reeds in 1897 kwam een einde aan de samenwerking 
tussenn orthodoxe en vrijzinnige theologen. Voor de recht(s)zmnigen riep Stöcker een 'Kirchlich-
sozialerr Konferenz' bijeen. Weliswaar gingen de Evangelisch-sociale congressen door, eerst onder 
leidingg van Harnack, later van Baumgarten, maar zij hadden een deel van hun invloed verloren. 
Rauschenbuschh stelde vast dat de denkbeelden van Adolf Stöcker, door hemzelf benoemd als 
staats-- of nationaal-socialisme, uiterst nationalistisch, antidemocratisch en antisemitisch waren. 
Overigenss leunde ook de andere groepering sterk op de staatsarm. Déze politieke oriëntatie is 
voorr Rauschenbusch onaanvaardbaar en hij wijst dit 'christe^-nationaal-socialisme' af 

Alss sociaal hervormer staat hem, bij hernieuwd overwegen, het Engelse socialisme in al zijn 
verscheidenheidd nog het meeste aan, daar het niet is belast met een atheïstische ideologie of 
theologischee kwesties, maar gericht is op praktische maatschappelijke hervormingen. Als theoloog 
raaktt hij het meest onder de indruk van het tijdens zijn studie in Duitsland bij Ludwig Keiler 
opgedane,, positieve beeld van de anabaptisten. 

Opp basis van deze Europese ervaringen begon Rauschenbusch onderweg aan een boek met als 
voorlopigee titel Revolutionary Christianity. Het concept legde hij na zijn terugkeer in Amerika voor 
aann zijn vrienden Williams en Schmidt, die het scherp kritiseerden. Pas in 1968 zijn door Max 
Stackhousee in de nagelaten papieren van Rauschenbusch de brokstukken van dit boek terug-
gevondenn en uitgegeven onder de titel The Righteousness of the Kingdom. Rauschenbusch zelf 
heeftt in 1907 een totaal gewijzigde opzet het licht doen zien onder de titel Christianity and the 
Sociall  Crisis. 

Inn die tijd (1907/08) ondernam Rauschenbusch een tweede studiereis naar Europa, waarbij hij 
tee Marburg met name de theologie van Ritschl beter leerde kennen. Veel daarin sprak hem aan en 
stimuleerdee 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 
Zwitsersee religieus-socialisten Leonhard Ragaz en Hermann Kutter, die hij thuis opzocht. Ragaz 
kendee hij al van het wereldcongres voor vrij christendom, eenjaar eerder te Boston gehouden; nu 
namm Rauschenbusch de kans waar de Zwitsers in eigen omgeving te ontmoeten. Met hen 
constateerdee hij een vergaande overeenstemming van gedachten en later sprak hij zijn dank uit voor 
hetgeenn hij van hen had geleerd.6 Overigens werd omgekeerd het werk van Rauschenbusch in 
Zwitserlandd gelezen en gewaardeerd, blijkens het verslag van de religieus-sociale conferentie te 
Bern,, 1913, waar Christianizing the Social Order is besproken. Op deze relatie wordt in de na 
hoofdstukk I volgende Excurs nader ingegaan. 

11 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 78. 
22 J.R. Slotemaker de Brume, Christelijk Sociale Studiën, deel 1,4e druk, Utrecht, 1915, p. 174. 
33 Zie 1.5.2.1. 
44 W. Rauschenbusch, The Righteousness of the Kingdom, M.L. Stackhouse (ed), Nashville/New York, 

1968. . 
55 W. Rauschenbusch, Christianizing theSocial Order, (CSO)New York, 1912. 
66 W. Rauschenbusch, CSO, pp. 117 en 122. 
77 Door P. Jaeger in het tijdschrift Christliche Welt, 1913, p. 584. 
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L42L42 Europese invloeden 

Tijdenss zijn studiereizen maakte Walter Rauschenbusch nader kennis met Europese theologen en 
hunn denkbeelden, waarvan sommige hem zeer aanspraken en andere hem minder bevielen. 

Alss theoloog met kerkhistorische interesse waardeert hij heel positief hetgeen de Münsterse 
kerkhistoricuss Ludwig Keiler (1849-1915) over de anabaptisten wist te melden. In plaats van de 
gebruikelijkee tekening van deze 16e eeuwse groepering als mislukte revolutionairen die de 'echte' 
Reformatiee in gevaar hadden gebracht, voerde Ludwig Keiler namelijk hun oorsprong terug tot 
allerleii  voorreformatorische bewegingen zoals de Waktenzen, de Albigenzen, de Bogonrielen, de 
Katharenn e.d. Deze dissidente groeperingen zag hij als de ware voortzetters van de 'oudchristelijke 
broederschapp der eerste eeuwen' en daarmee als de echte hervormers van de kerk.1 

Dezee visie spoorde met hetgeen Walters vader, August Rauschenbusch reeds eerder had 
ontdektt op zijn studiereis naar Europa in 1868/69, toen hij materiaal verzamelde voor een 
verhandelingg over de lo^-eeuwse anabaptisten en hun oorsprong. Helaas had dit onderzoek niet tot 
eenn publicatie geleid, maar Walter vond, bij de voltooiing van de autobiografie die zijn vader 
Augustt was begonnen, aantekeningen van studies die daarop betrekking hadden-

Hunn eigen verlangen naar een gezuiverde kerk, die zich oriënteert op de eerste 
christengemeentee en zich distantieert van kerkelijke en politieke macht, projecteerden vader en 
zoonn Rauschenbusch op en herkenden ze in de anabaptisten. Maar na zijn kennismaking met Keiler 
legdee 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 
Andreass Bodenstein-Karlstadt en Thomas Müntzer juist deze maatschar^ijhervomiing hadden 
nagestreefd. . 

Datt Walter Rauschenbusch deze lijn wilde volgen, blijkt uit het ontwerp van zijn eerste grote werk 
overr 'het revolutionaire christendom', een werk dat hij overigens niet als zodanig publiceerde 
vanwegee de ernstige kritiek die zijn Brotherhood of the Kingdom-vrienden erop hadden gegeven.3 

Omdatt 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 
bewegingg voor zijn vrienden, zoals voor de meeste Amerikanen, vreemd.4 Rauschenbusch echter 
hadd de ontdekking van het anabaptisme, als een van de belangrijkste oorsprongen van het baptisme, 
alss 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 
blijvenn beklemtonen. 

Dee invloed van het anabaptisme op Rauschenbusch is slechts door een enkele Amerikaanse auteur 
inn beschouwing genomen. Zie verderop in de hoofdstukken III en V. 

1L.. Keller, Die Reformation unddie Otteren Reformparteien, Leipzig, 1885. Latere onderzoekers achtten 
dezee herleiding onjuist Zij zagen de anabaptisten als (opstandige) kinderen van de 16e eeuwse Reformatie. 
Ziee F. Blanke, 'Anabaptism and the Reformation' in: The Recovery of the Anabaptist Vision, ed by 
GJ\\ Hershberger, ScottdaJe, Pennsylvania, 1957. 

22 A. Rauschenbusch, Leben und Wirkenvon August Rauschenbusch, Kassd, 1901. 
33 Zie 1.5.1 en 1.5.2. 
44 Het standaardwerk van G.H. Williams, The Radical Reformation, (Philadelphia, 1962X plaatst de 
anabaptistenn binnen het wijdere begrip van de radicale reformatie, waardoor de steOingname van 
Rauschenbuschh weer ondersteund wordt 

JZiem.l.6.cenV.13. . 
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Anderee theologen die Rauschenbusch op zijn (tweede) studiereis in Duitsland ontmoette, waren 
leerlingenn van Albrecht Rhschl (1822-1889), die trachtten aan 'de historische Jezus' een plaats te 
gevenn in hun theologisch denken. 

Inn Europa was in de 19e eeuw een felle discussie opgelaaid rondom de 'historische Jezus', die nog lang 
niett ten einde was. Wie was Jezus van Nazareth? Grote commotie had het geschrift van J.S. Reimams 
(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 Reimanis' dood, uitgegeven. Na alle 
opwindingg rondom dit boek bleven vragen over als: hoe verhouden zich de prediking vin Jezus van 
Nazarethh en de prediking aangaande 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? 

Opp zijn tweede Europese studiereis heeft Rauschenbusch enkele van deze Ritschliaanse theologen 
ontmoett die hem nader ingewijd hebben in het denken van Albrecht Ritscbi Dat was onder anderen 
J.Wilhelmm Herrmann (1846-1922), hoogleraar te Marburg (1879-1916), die uh kringen van de 
Duitsee opwekkingsbeweging afkomstig was, hetgeen een bevindelijke toon gaf aan zijn weten-
schappelijkee verhandelingen. De ontmoeting van persoon tot persoon was voor hem de meest 
wezenlijkee ervaring in het leven en dat bepaalde zijn religieuze overtuiging: in de persoon van Jezus 
ontmoett men de levende God wanneer men acht geeft op 'das innere Leben Jesu'. Lange tijd had 
Herrmannn geloofd in een wezenlijke verbinding tussen openbaring en geschiedenis, maar rond 1910 
zagg hij zich genoodzaakt zijn geloof in de werkzame persoonlijkheid van Christus los te maken van 
dee 'historische Jezus*.' 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 
persoonüjkheid.. Maar de noodzaak om de historische Jezus los te laten in ruü voor 'de Christus', 
zagg hij niet in. 
Adolff  (von) Harnack (1851-1930) was een andere leerling van Ritscbi die Rauschenbusch 
ontmoette.. Deze verkondigde dat het Rgk Gods niets anders zou zijn dan de geestelijke, innerlijke, 
zedelijkee vernieuwing van de individuele mens, waarbij Jezus ons ten voorbeeld is. Met Harnack 
deeldee Rauschenbusch de visie dat het Rijk Gods van zedelijke aard is, maar hij wilde vasthouden 
aann de eigen verkondiging van Jezus dat dat Rijk nabij gekomen is en zowel in de toekomst als in 
hett heden verschijnt Verder achtte hij de beperking van het zedelijke tot het individuele een 
ontoelaatbaree versmalling van de door Jezus geleerde zedelijkheid. Bij Jezus immers gaat het niet 
alleenn om de individuele mens, maar om de gehele mensheid in haar sociale verbanden. 

Daarmeee leek Rauschenbusch zich aan te sluiten bij de visie van Ritschl, die in de bijbelse 
boodschapp twee brandpunten zag: het gaat om individuele én sociale verlossing. De theologie vóór 
hemm heeft eenzijdig alle nadruk gelegd op de verlossing, waardoor, aldus Ritschl 'die ethische 
AuSassungg des Christenthums unter der Idee des Reiches Gottes zu kurz kommt Das Chris-
tenthumm ist einer Ellipse, welche durch zwei Brennpunkte beherrscht ist, zu vergleichen'. 

Ritschll  had zfjn leermeester Friedrich Schleiermacher (1768-1834) geprezen toen die sprak van 
hett 'alles unter sich befassende Bild vom Reiene Gottes*, maar vastgesteld dat hij tegelijk betoogde, 
datt alks betrokken is op de door Jezus volbrachte verlossing. Bovendien was hij, Ritschl, van 
meningg dat het apologetisch pleidooi dat Schleiermacher voerde voor de zelfstandige waarde van 
hett religieuze gemoed, dat het universum gevoelvol schouwt en de religie beleeft als gevoel en 
smaakk voor het oneindige, aan het zedehjk-teleobgisch karakter van het Godsrijk tekort deed. 

11 H. Berkhof, 200Jahre Theologie, ein Reisebericht, Neukirchen-Vhryn, 1985, pp. 147-149. 
22 A. Ritschl, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhmmg, Bonn, 2e Auflage, 1883, Band 
m,, par. 2, p. 11. Rauschenbusch zal, nog vóór zijn eerste ids naar Europa, in 1892, het beeld van de ellips 
inn dezelfde zin gebruiken; later komt hij er van terug. 

33 A. Ritschl, Reehtfertigtmg und Versöhmmg, ÜJ, par. 2, p. 9 
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Inderdaadd is religie iets anders dan metafysica en moraal maar, aldus Ritschl, het gaat om verlossing 
énn ethiek, om genade én Godsrijk. In Die christüehe Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung 
heeftt Ritschl de stap van de metafysica naar de ethiek dan ook nadrukkelijk gezet, juist op grond 
vann zijn visie op het Koninkrijk Gods als een geloofszaak: "Das Reich Gottes ist ein directer 
religiöserr Begriff'. Maar dat houdt tegelijk in: "Das Reich Gottes ist das höchste Gut welches Gott 
ann Menschen verwirklicht und zugleich ihre gememschaftliche Auftjabe, da die Herrschaft Gottes 
nurr an der Leistung von Gehorsam durch die Menschen ihren Bestand hat".1 Daarin speelt de kerk 
eenn grote rot "Kann man Gott nur richtig erkennen, indem man ihn durch Christus erkennt, so 
karmm man ihn auch nur erkennen, indem man skh in die Gemeinde der GBubigen einschlieBt". 
Deze,, door Jezus gestichte 'Religkmsgemeinschaft', ontving van hem een zedelijke doelstelling 
toenn hij als doel van de godsdienst niet de Godsverering aanwees, maar 'die Organisation der 
Menschheitt durch das Handeln aus dem Motiv der Liebe'. 

Johanness Weiss (1863-1914), leerling en schoonzoon van Ritschl, stelde vast dat zulke definities 
niett scherp genoeg om aan aDe vragen een einde te maken. Volgens hem bedoelde Ritschl dat in de 
persoonn van Jezus Christus zedelijkheid en religie verbonden zijn Immers: de verlossing tendeert 
naarr het Rijk; de zedelijkheid rust in de religie. Weiss is zich bewust dat de idee van het Godsrijk 
dee eeuwen door naar de behoeften van elke tijd is gemodelleerd: "Die Idee war wie Wachs in den 
Handenn der Theologen".5 Toch acht hij het een verdienste van Ritschl dat deze weer is gaan 
sprekenn over het Godsrijk en dat hij zich heeft afgevraagd of er naast de verlossing in Christus nog 
ietss anders aan de orde is in het geloot anders gezegd: of de hoop nog iets betekent Naar Weiss' 
visiee wortelt Ritschls 'idee van het Godsrijk' in een teleologisch bepaalde visie: een voor God en 
mensenn gemeenschappelijk doel voor deze wereld: "Gottes Selbstzweck ist die Heranbfldung des 
Menschengeslechtess zum Reiche Gottes". Weiss ziet hierin een soort christelijke 
wereldbeschouwing,, die verder geen relatie heeft met de soteriologje. Ritschls ellips breekt in twee 
cirkelss uiteen, zo meent hij. Want óf wij houden het bij de verlossing in Christus en dan vervalt het 
Rijkk Gods-perspectief, óf we houden ons bezig met wereldverbetering en dan wordt Christus 
overbodig.. Hij denkt dat de kerk(mens) wel zal kiezen voor de genade; maar het zou mogelijk 
kunnenn zijn, dat areligieuze mensen interesse hebben voor dit soort geschiedenisfilosofie. 

Onss interesseert vooral de vraag, hoe Rauschenbusch tegenover deze denkbeelden stond. Welnu, 
dezee heeft de plaats die het Rijk Gods hg Ritschl inneemt, positief gewaardeerd, maar toch diens 
beeldd van de ellips als inadequaat laten varen. Voor Rauschenbusch is het Godsrijk het 
alomvattendee begrip zodat individuele zedelijkheid en persoonlijk heil pas tot hun recht komen als 
wee de sociale orde van het Rijk Gods aanvaarden. "The Kingdom was more than a major part of 
Jesus'' teaching: it was the controlling center".' 

11 A. Ritschl, Rechtfertigung und Versöhnung, Band E, par. 6, p. 29. 
22 a.w., IE, par. 2, p. 7. 
33 a.w., UT, par. 2, pp. 12-13. 
44 J. Weiss, Die Idee des Reiches Gottes in der Theologie, Giessen, 1901, p. 115. 
55 J. Weiss, Idee des Reiches Gottes, p. 2. 
66 A. Ritschl, Rechtfertigung und Versöhnung, Band EO, par. 38, i.h.b. p. 283. 
77 J. Weiss, Idee des Reiches Gottes, p. 127. 
88 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 81. 
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Wanneerr Rauschenbusch tien jaar later zgn Theology schrijft, weet hij intussen, dat Weiss het 
liberalee Godsbeeld omver gehaald heeft en gesteld, dat Jezus een joods apocah/pticus was. Volgens 
Weisss verwachtte Jezus op korte termijn een radicale inbreuk van het Godsrijk in deze wereld; 
daaropp is de ethiek van Jezus gericht. Voor de noodsituatie van dat laatste ogenblik gaf hij, 
gedrevenn door de Geest, zijn radicale geboden. Jezus' ethiek is dus interim-ethiek, bedoeld voor die 
kortee spanne tijds tussen het nu en het einde. Maar voor een langduriger heden zijn Jezus' geboden 
onbruikbaar,, aldus Weiss. 

Mett een verwijzing naar de burgerlijke habitus der Europese theologen, die geen begrip 
hebbenn voor revolutionaire ideeën, wijst Rauschenbusch deze conclusies af. Voor hem heeft de 
ethiekk 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". 
Rauschenbuschh overweegt dat de unieke mens Jezus is opgegroeid binnen een joodse horizon, 
maarr 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 
joodsee apocaryptiek'. 'To Jesus the Kingdom of God was both future and present. Whoever can 
harbourr that antinomy, has risen above apocalyptism". 

Dee Europese invloeden op Rauschenbusch samenvattend: 
Tijdenss zijn eerste studiereis naar Europa had Rauschenbusch bij Ludwig Keiler een nieuw beeld 
gekregenn van de anabaptisten en hun religieus-maatschappelijke bedoelingen. In hun revolutionaire 
strevenn naar de realisering van het Godsrijk op aarde herkende hij een bijbels gegeven dat op 
vervullingg wacht. Naar aanleiding daarvan schreef hij Revolutionary Christianity. 

Mett de Rhschlianen benadrukte hij de zedelijk-teleologische aard van het Godsrijk waarin de 
menselijkee persoon van Jezus een centrale rol speelt. Tegelijk leerde hij zijn Amerikaanse optimisme 
tee matigen ten aanzien van de mogelijkheid om de sociale orde te kerstenen; de zonde is sterk en 
menselijkee instituties kunnen bolwerken van het kwade worden. 

Mett de theologen van de 'consequente' eschatologie onderkende hij de realiteit van de boven-
persoonlijkee machten van het kwade. Maar zijns inziens vragen die niet om liberale miskenning of 
apocalyptischee fantasieën, maar om strijd en lijden voor het eschatologische Godsrijk dat is aan-
gebrokenn in de mens Jezus van Nazareth. 

Inn de Zwitserse theologen van het religieus-socialisme, vooral in Leonhard Ragaz, herkende 
Rauschenbuschh geestverwanten; daarover gaat het nader in de na hoofdstuk I volgende Excurs. 

Inn Deel B zal de Europese invloed in het theologisch denken van Rauschenbusch afgewogen 
wordenn tegen zijn Amerikaanse geestelijke achtergrond. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 158. 
2a.w.,p.219. . 
33 a.w., p. 220. 
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L55 Walter  Rauschenbusch en het social gospel 

1.5.11 De Broederschap van het Koninkrijk , broedplaats van sociaal gericht denken 

Rauschenbuschh is in zijn denken gestimuleerd door bevriende baptistische collega's, met name door 
Leightonn Williams en Nathan Schmidt. Met hen vormt hij in 1887, dat wü zeggen: in zijn vroege 
predikantsjarenn een driemanschap dat zich allereerst toelegt op bijbelstudie, spirituele gemeenschap 
enn wederzijdse steunverlening, onder de naam Society of Jesus. Met die naam wordt uiteraard 
verwezenn naar de rooms-katholieke Societas Jesu, de organisatie die door de baptistenpredikant 
Williamm R. Williams, de vader van Leighton Williams, in 1838 in een lezing ten voorbeeld was 
gesteldd aan zijn kerk. 

Leightonn zet een familietraditie voort wanneer bij predikant wordt in de baptistenkerk. Inzet 
voorr de medemens, zowel in persoonlijk-pastorale zin alsook door het aanpakken van allerlei 
sociaall  werk, liefst in samenwerking met anderen, drijft de Williamsea In diezelfde geest gaan de 
driee 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. 

Opp 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 
kreegg Leighton Williams de taak van secretaris. Door deelname van anderen aan hun overleg en 
hunn activiteiten groeide de groep en de doelstelling. Er werd een tijdschrift opgericht, getiteld: For 
thee right, waarin evangelisch commentaar werd geleverd op allerlei maatschappelijke en kerkelijke 
ontwikkelingen.. Het blad bleef overigens slechts anderhalf jaar bestaan, daar het leed aan 
geldgebrekk en omdat het te elitair was om een grote groep mensen aan te spreken. 

Opp 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. 
Eenn van hen, Samuel Zane Batten, stelde voor een Brotherhood of the Kingdom op te richten voor 
studiee en actie, in het verlengde van de Society of Jesus. Dit voorstel vond voldoende bijval, 
waarnaa Rauschenbusch, samen met deze zes, een statuut voor de nieuwe broederschap opstelde 
onderr de titel*  Spirit and Aims of the Brotherhood. Hierin werd als doelstelling vastgelegd dat 
men,, in gehoorzaamheid aan de Meester en vertrouwend op Gods Geest, de idee van het Godsrijk 
opp aarde gestalte zou geven en weer centraal zou stellen in de kerk. Er kwam een uitvoerend 
comitéé van vijf leden waarvan Rauschenbusch direct lid werd en in 1895 algemeen secretaris. In 
18944 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, 
ookk voor niet-baptisten. Door die openheid kwam Rauschenbusch nader in contact met Henry 
George,, Richard T. Ely, William Bliss en Washington Gladden. 

Voorall  in haar begintijd is deze Broederschap, die bleef bestaan tot 1915, voor Rauschenbusch' 
persoonlijkk leven én voor de ontwikkeling van zijn visie van grote betekenis geweest, zo getuigen 
zijnn biografen. De Broederschap gaf regelmatig brochures (leaflets) uit, waarin visie en doelstelling 
werdd uitgewerkt. Waker Rauschenbusch schreef de meeste stukken. 

11 geciteerd bij W.S. Hudson, ed., Walter Rauschenbusch, Selected Writings, pp. 11-12. 
22 D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, pp. 121 -122 en R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, 
p.73. . 
D.R.. Sharpe, a.w., pp. 116-140 en P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, pp. 85-93 en pp. 130-131. 
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Interessantt is een publicatie in Brotherhood Leaflet 2 (1893). Deze bevat namelijk een aantal kern-
achtigee stellingen, die door P.M. Minus worden vergeleken met de 95 thesen van Luther. Enkele 
vann deze stellingen nemen wij hier in vertaling op. 

-- Omdat het Koninkrijk Gods als het eerste en alomvattende aandachtspunt van het christendom is 
weggevallenn en vervangen door persoonlijke redding, daarom trachten mensen zichzelf te redden 
enn 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 aanzienn van de noodzaak het politieke, industriële, 
sociale,, wetenschappelijke en artistieke leven te doordringen met de geest van Christus. Daar-
doorr 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 
interessee 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 
plaatss van als middel, zodat mensen menen het Koninkrijk te bouwen als zij zich voor de kerk 
inzetten. . 

Inn Leaflet no. 4 (1894) zet Rauschenbusch nog eens uiteen hoe de leden van de Broederschap het 
Godsrijkk opvatten. Hij noemt ter vergelijking vijf gangbare concepties op die men gewoonlijk naast 
off  zelfs tegenover elkaar plaatst Zo zien sommigen het Godsrijk als het innerlijk geestelijk leven, 
anderenn als de kerk, weer anderen denken aan Christus' koningschap na zgn wederkomst óf aan het 
levenn in het hiernamaals, nog weer anderen zien het als een rechtvaardige sociale orde. Volgens 
Rauschenbuschh betreffen deze visies deelaspecten, die slechts in hun onderlinge samenhang waar 
zgn:: "The Kingdom of God is the sum of all divine and righteous forces in the earth".2 

Dee kritiek van orthodoxe zijde dat de nadruk op het sociale aspect de aandacht voor het 
geestelijkee zou doen afnemen, verwerpt hij, maar hij stemt in met de opmerking dat een perfect 
georganiseerdee maatschappij zonder mensen met een persoonlijke godsdienstige overtuiging een 
ziellooss geheel wordt. Voor Rauschenbusch speelt de kerk, die door haar verkondiging en 
onderwijss de mentaliteit van mensen ten goede beïnvloedt, een belangrijke rol by de realisering van 
hett Koninkrijk van God. Tegelijk weet hij: wij mensen zullen het volmaakte op aarde niet bereiken 
enn wij hebben hier geen blijvende stad 

Aann Rauschenbusch' visie op elk van deze onderwerpen: de verhouding van sociaal activisme en 
persoonlijkee 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. 
Daarinn en in wat daarop volgt zal blijken, welke ontwikkelingen zich in zijn denken hebben voor-
gedaan. . 
Eerstt schetsen wij de wijze waarop de in de Brotherhood of the Kingdom aan de orde gekomen 
sociaal-politiekee denkbeelden door Rauschenbusch zgn uitgewerkt. 

11 ?M. Minus, Walter Rauschenbusch pp. 88-89. 
22 W. Rauschenbusch in The City Vigilant, New York,, May 1894, geciteerd bij D.R. Sharpe, Walter 

Rauschenbusch,Rauschenbusch, p. 129. 
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LS2LS2 Rauschenbusch' sociaal-politieke denkbeelden. 

Zijnn pastorale praktijk opent Rauschenbusch de ogen voor de sociale nood van zijn gemeenteleden 
enn hij wil zich inzetten om de armen aan een menswaardiger bestaan te helpen. Daarbij zijn hij en 
zijnn vrienden van de Brotherhood of the Kingdom tot het inzicht gekomen dat een kerk die door 
eenn individualistische theologie geleid wordt, nauwelijks antwoord heeft op de sociale problemen. 
Daaromm zochten zij aansluiting bij de progressieve stroming van het sociale christendom die onder 
invloedd stond van de 'New Theology*  van BushnelL Daarin was sprake van de voortgaande 
incarnatiee Gods in een op aarde aanbrekend Rijk van vrede en sociale gerechtigheid en een daarbij 
behorendee sociale ethiek, die ingrijpende maatschappelijke hei^ormingen verlangde. Het is dus 
medee onder invloed van mensen van buiten de kring van de broederschap dat de vrienden steeds 
beterr 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 
owee my first awakening to the world of social problems to the agitation of Henry George in 1886 
andd wish here to record my lifelong debt to this single-minded apostle of a great truth". 

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

Rauschenbuschh was onder de indruk van de profetische ernst van George. Maar anders dan deze 
bepleittee 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 
papierenn verklaring weinig bescherming biedt tegen de wig die het kapitalisme tussen mensen drijft 
enn hen in klassen verdeelt.3 Het kan haatdragend klinken over klassen te spreken maar 'the hatefull 
partt is not the wórd (class) but the thing'.4 ' I n our country all are equal before the law - in theory. 
Inn practice there is the most serious inequality".5 Zo betalen de zwaksten in de samenleving 
verhoudingsgewijss de hoogste belasting en de rechterlijke macht steunt dat principe; zg beschermt 
dee rechten van de bezittende klasse. 

Hett in 1889 door hem met Williams en Schmidt opgerichte tijdschrift For the Right, dat zich 
tenn doel stelde vanuit christelijk-socialistisch standpunt de problemen der arbeiders te bespreken, 
trachttee hierin verandering te brengen.7 Rauschenbusch schreef er in anderhalfjaar tijd 21 artikelen 
in,, waarin hij enerzijds pleitte voor geweldloze veranderingen, anderzijds voorstellen deed onder 
anderee voor een achturige werkdag, voor gemeentelijke vervoers- en nutsbedrijven, voor hervor-
mingenn van belastingen en van verkiezingen. Hij blijkt er bij zijn pleidooien oog voor tee hebben, hoe 
ookk boeren en middenstanders in de knel dreigden te komen door het kapitalisme. 

11 D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, hoofdstuk XI, spreekt van Rauschenbusch als 'social philosopher'. 
22 W. Rauschenbusch, CSO, p. 394, geciteerd bij W.S. Hudson, ed, Waiter Rauschenbusch, Selected 

WritingsWritings,, p. 9. 
33 W. Rauschenbusch, CSC, p. 219. 
44 a.w., p. 250. 
33 a.w., p. 258. 
6a.w.,p.258. . 
77 geciteerd bij P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 66-67. 
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1.5.2.11.5.2.1 Broederschap als antwoord op de klassenmaatschappij 

Nadatt 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 
Sociall  Crisis. In de Inleiding schreef hij: "The essential purpose of Christianity was to transform 
humann society into the Kingdom of God by regenerating all human relations and reconstructing 
themm in accordance with the will of God". Hij stelde zich de vraag: "Why has Christianity never 
undertakenn the work of social reconstruction? Uiteraard wist hij dat het christendom in het begin 
eenn beweging zonder macht was, maar wél de grondslag heeft gelegd voor maatschappelijke ver-
anderingen.. Maar hij meende dat het de hoogste tijd was om nu de maatschappij zodanig te 
hervormenn dat een moreel niet te verdedigen systeem van klassenonderscheid wordt afgebroken. 
'Thee new Christian principle of brotherly association must ally itself with the working class if both 
aree to conquer".4 Zijn kritische stellingname ondersteunde hij met het volgende betoog. 

Dee kerk heeft, nadat zij in de vierde eeuw macht kreeg tot zij in de Middeleeuwen de maat-
schappijj  geheel en al beheerste, zich steeds meer verbonden met de machtigen in plaats van met de 
machtebzenn en zo haar opdracht verloochend. Bovendien raakte zij in de ban van Griekse 
denkbeeldenn 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 
eenn hogere wereld. Door deze gerichtheid op de hemel heeft de kerk haar opdracht tot verdere 
reconstructiee van het sociale leven opgegeven. De kerk verkondigde het eeuwigheidsleven als een 
ascetischh ideaal, terwijl 'the Kingdom of God (was) a revolutionary idea'. Wel werd de 
weldadigheidd hooggehouden, maar de daarvan afhankelijke armen moesten vooral de zaligheid van 
dee gever dienen. En vervolgens kozen monniken voor de vrijwilfig e armoede om de rijken de 
gelegenheidd te geven zich van hun bezit te ontdoen. Zo werden de kloosters rijk en bleef de feodale 
structuurr in stand. Die situatie veranderde pas door de maatschappelijke ontwikkelingen: de 
opkomstt der steden, de handel, het vroegkapitaKsme. Terwijl de rooms-katholieke kerk lang bleef 
vasthoudenn aan de middeleeuwse maatschappelijke patronen, is de reformatie niet los te zien van de 
revolutionairee omwentelingen van die tijd. Maar het waren vooral de anabaptisten, die de roep om 
maatschappelijkee hervormingen voluit als eis van het evangelie herkenden. 

Rauschenbuschh stelt: The Kingdom of God is the organization of the whole human society in 
obediencee to the will of God, a divine democracy". Hoewel niet democratisch maar theocratisch 
vann aard, heeft het calvinisme een stap in de goede richting gezet. *^arvinism....continued to fuse 
religiouss faith with the demand for political liberty and social justice". Bij de anabaptisten en 
anderee vrije kerken onderkent hy het bijbels-revohrtionaire elan tot hervorming van de 
maatschappij.. Alleen moet hij constateren dat kerken, die zich eerst hebben vrijgevochten van de 
invloedd van de staat, nu gedomineerd worden door de kapitalistische klasse. Zo ontstaat nieuwe 
ongelijkheidd en ongerechtigheid, die met goede woorden niet te verherpen is. De menselijke 
broederschapp behoeft organisatie. 

11 W.Rauschaibusch,C5C,Intrc<ructkxi,p.Xfflined. 1964;p.XXXVnined 1991. 
22 a.w., opschrift cap. IV. 
33 a.w., cap. IV, Lh.b. pp. 143-148. 
*a.w.,p.409. . 
5a.w.,p.. 162. 
**  geciteerd bij D.R. Sharpe, Walter Rauschenbusch, p. 224. 
77 W. Rauschenbusch, CSC, p. 334. 
1W.. Rauschenbusch, 'The New Evangelism', The Independent, 12 May 1904, geciteerd bij DR. Sharpe, 
WalterWalter Rauschenbusch, p. 399. 
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1.5.2.21.5.2.2 Het socialisme als georganiseerde broederschap 

Rauscheribuschh ziet in het socialisme een bruikbaar model voor de organisatie van de menselijke 
broederschap.. Naast utopische gedachten omtrent het heü van mens en wereld leeft daar namelijk 
hett besef dat er macht ontwikkeld moet worden om de tegenkrachten in bedwang te houden. 
Rauschenbuschh weet: die macht is eerder te vinden bij de arbeidersklasse dan in de kerk. Daarmee 
propageertt hij echter geen gewelddadige klassenstrijd of dictatuur van het proletariaat. Net als 
Williamm Bliss koestert hij sympathie voor de Fabian-socialists,2 een beweging in Engeland, onder 
leidingg van Sydney en Beatrice Webb, gericht op een systeem van gedeelde verantwoordelijkheid 
diee via opvoeding en wetgeving bereikt kon worden. Coöperatieve ondernemingen binnen een 
democratischh socialisme, dat is voor de Fabians de ideale maatschappijvorm. 

Tochh werd Rauschenbusch, anders dan Bliss, geen lid van de socialistische partij. Daarvoor 
hadd hij te grote bezwaren tegen het zogenaamde wetenschappelijk socialisme. In een rede, 
gehoudenn voor een puur-socialistisch gezelschap, zette hij zijn bezwaren tegen het dogmatisch 
socialismee uiteen in de volgende vijf punten: 
1.. Men ziet slechts een striklverhouding 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'. 
5.. De tijdelijke dictatuur van het proletariaat zal falen. 

Daartegenoverr plaatst Rauschenbusch dan zijn 'practical socialism', dat uitgaat van christelijk 
humanismee en democratie als waarden, gebaseerd op het (zijn) geloof in het Rijk Gods. Praktisch 
betekentt dat: landhervorming en land-tax; overdracht van nutsbedrijven en culturele instellingen in 
handenn van het gemeentebestuur; tegengaan van accumulatie van kapitaal door progressieve 
belastingen;; garanties voor rninimumlonen en sociale arbeidsvoorwaarden; uitsluiting van kinder-
arbeidd en dergelijke. 

Dogmatischee socialisten hebben dit, in afkeurende zin, 'reformistisch' genoemd in plaats van 
revolutionair.. Inderdaad zag Rauschenbusch noch in gedwongen collectivisering noch in een 
gewelddadigee revolutie enig heü, omdat hij vreesde dat dat niet tot verbetering maar tot 
verslechteringg van het maatschappelijk bestel zou leiden. Maar tegenover behoudende kerkmensen 
steltt hij: "Democratie socialism is not a red hot lava eruption from the crater of hell, but a river 
flowingg from the throne of God sent by the Ruler of history for the purification of the nations". 
Tegelijkk ziet hij scherp dat men Jezus niet de eerste socialist moet noemen. Dat acht hij niet alleen 
historischh onzinnig, maar dat doet ook tekort aan de unieke rol van Jezus van Nazareth, die meer is 
dann een sociaal hervormer. 

11 W. Rauschenbusch, CSC, p. 409. 
22 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 71. 
33 W. Rauschenbusch, 'Dogmatic and Practical Socialism', Rochester Herald, 14 March 1901, geciteerd bij 
DSLL  Sharpe, Walter Rauschenbusch, pp. 203 ev. 

44 W. Rauschenbusch, idem, geciteerd bij Sharpe, a.w., p. 211. 
55 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. 

66 W. Rauschenbusch, CSC, p. 47. 
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15.2.315.2.3 Kerstening van de maatschappij als program 

Toenn CSC in 1907 verscheen was Rauschenbusch nog bang geweest dat zgn denkbeelden niet in 
goedee aarde zouden vallen, gezien de kritiek die zijn vrienden van de Brotherhood of the Kingdom 
geuitt hadden op zijn ontwerp van 1891. Maar intussen leek bet social gospel in brede kring 
aanvaardd en kon hij in 1912 een vervolg schrijven: Christianizing the Social Order. Hierin 
verwerktee hij onder meer de reacties diee Christianity and the Social Crisis had opgeroepen en deed 
hijj  voorstellen voor sociale hervormingen. Dit nieuwe boek is veel technischer van aard dan het 
voorafgaandee en sommige critici beweerden dat het met theologie weinig meer te maken had 
Rauschenbuschh bestreed dat door te stellen dat het totale menselijke bestaan, inclusief de 
maatschappij,, vak onder Gods heerschappij. 

Alss reactie op het verwijt dat hij geen rekening hield met de zondigheid van het mensenhart, 
eenn verwijt dat hij in CSC al had gepareerd, gaf hij aan CSO als ondertitel mee: 'A Message of sin 
andd salvation'. Dee zonde noemt hij een asociale kracht, die als zodanig veel gevaarlijker is dan onze 
persoonlijkee zwakheden. 

Maarr tegenover degenen die hem een pessimistische kijk op het leven aanwreven stelde hij dat 
grotee delen van het menselijk samenleven al vergaand zijn gekerstend. Daarmee bedoelde bij niet 
'het'het onder invloed brengen van de kerk'; dat leek hem niet mogelijk en ook niet wenselijk. Niet 
mogelijkk omdat de industrialisatie zich buiten de invloed van de kerk heeft voltrokken terwijl de 
anderee sectoren van de maatschappij eveneens tenderen naar bevrijding van kerkelijke bevoogding; 
niett wenselijk omdat het de verantwoordelijkheid van de individuele burger miskent. Hij verstaat 
eronderr humanisering, waarbij hij als norm hanteert dat een sociale structuur die goede mensen 
kwaadd laat doen onchristelijk is, terwijl een sociale structuur die slechte mensen tot het goede 
brengtt 'christelijk' of'gekerstend' mag heten. 
Inn die zin acht hy gekerstend: 
-- het gezin dat despotische verhoudingen heeft omgezet in liefdesrelaties en jonge mensen opvoedt 

tott 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 pohtiek, nu de democratie aan de winnende hand is. 

Hett enige terrein dat (nog) gekerstend moet worden, is het economische, want daar blijken wetten 
enn gewoonten te heersen die goede mensen slecht maken en alles wat heilig is vernietigen. Het 
ongebreideldee kapitalisme ontheiligt de menselijkheid van het bestaan en bedreigt de heilige sfeer 
vann het huisgezin. Toch hoopt Rauschenbusch dat in het bedrijfsleven eveneens de geest van 
broederschapp en democratie de overhand zal krijgen. Dat lijkt hem niet geheel en al onmogelijk, 
daarr zelfs iemand als John Stuart MUI, uit de school der klassieke economie, heeft gepleit voor een n 
vormm van bedrijfsdemocratie. 

11 W. Rauschenbusch, Christianizing the Social Order (CSO); samenvatting bij D.R. Sharpe, Walter 
Rauschenbusch,Rauschenbusch, cap.XTV, pp. 286-319. 

22 W. Rauschenbusch CSO, p. 93. 
33 W. Rauschenbusch, CSO, Introduction. 
**  W. Rauschenbusch, CSO, p. 127. 
55 J. Stuart Mil l Principles of Political Economy, vol. II, 1868, p. 357, geciteerd bij Sharpe, a.w., p. 307. 
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1.5.2.41.5.2.4 Democratisering van economie en bedrijfsleven 

Inn CSO formuleerde Rauschenbusch een vijftal eisen waaraan een christelijk-sociale maatschappij-
ordeningg 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. 

Dee 'kerstening' van de maatschappij waarop Rauschenbusch hoopte zag hij zich concreet vol-
trekkenn in de voortgaande democratisering van de samenleving. Eerder had hij forse kritiek 
geleverdd op overheid en bedrijfsleven door te stellen dat de Amerikaanse democratie dan wel aan 
allenn stemrecht heeft gegeven, maar echte democratie nog ver weg is. 'The possessing classes are 
strongg by mere possession kwigcontinued; the law is on their side, for they have made it. They 
controll  the machinery of government and can use force under the form of law". De politieke 
democratiee die in Amerika door allen wordt beleden, wordt in feite door de machtspositie van de 
bezittendee klasse gefrustreerd. Veranderingen hierin komen niet vanzelf niet zonder strijd tot stand. 
Err zal macht tegenover macht moeten worden geplaatst en die macht is aanwezig in de massa der 
arbeidendee bevolking. Vervolgens zal de democratie moeten worden uitgebreid tot de terreinen van 
economiee en bedrijfsleven, wil zij zegevieren. "Political democracy without economie democracy is 
ann uncashed promissory note, (..) a form without substance". Bovendien heersen er in het 
bedrijfslevenn zelf 'autocratische krachten' omdat de arbeiders geen zeggenschap hebben in het 
beleidd van het bedrijf terwijl de bankiers ongecontroleerd over het geld beschikken dat de kleine 
spaarderr hun heeft toevertrouwd. 

Rauschenbuschh beseft dat er meer nodig is dan idealisme om hier iets aan te veranderen; nodig 
iss machtsvorming. Daarbij herinnert hij eraan dat de reformatie in lutherse en calvinistische zin zich 
indertijdd 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. 
"Essentiallyy noble and just, (they) were quenched in streams of blood and have had to wait till our 
ownn day for their resurrection in new form". 

Terwijll  Rauschenbusch dus enerzijds positief staat tegenover machtsvorming aan de zijde van 
dee machtelozen, doet hij anderzijds een moreel appèl op de machthebbers tot machtsdeHng. Daar 
hijj  beseft dat zo'n appèl weinig kans maakt wanneer de partijen zich eenmaal in hun stellingen 
hebbenn verschanst, zet bij in bij de jeugd, met name bij de studenten als de toekomstige politieke 
leiderss en industriële managers. Daarom heeft hij er in een cursus voor studenten op gewezen dat 
humaann leiderschap morele winst oplevert, namelijk in waardering door de mensen. Dat is belang-
rijkerrijker 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 
pacee by smiling grafters!" Hij constateert: "Civilisation has been succeeding in the technical side 
andd failing in the ethical". 

11 geciteerd uit de samenvatting bij Sharpe, Walter Rauschenbusch, p. 309. 
22 W. Rauschenbusch, CSC, p. 400. 
33 W. Rauschenbusch, CSO, p. 349. 
44 W. Rauschenbusch, CSO, p. 343. 
55 W. Rauschenbusch, CSC, p. 401. 
66 W. Rauschenbusch, Social Principles, reprint 1977, pp. 110-113. 
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US3US3 Rauschenbusch en het progressieve sociale christendom 

Toenn Rauschenbusch in 1891 zijn gedachten over de revolutionaire kracht van het christendom 
opschreeff  teksten die wij kennen dankzij Max Stackhouse die ze in 1968 als boek uitgaf, was het 
socialee christendom in Amerika nog niet uitgekristalliseerd. Dat geldt ook van Rauschenbusch' 
denkbeeldenn uit die tijd. De grote lijnen van wat hij later in zijn drie hoofdwerken uiteen zal zetten, 
zijnn al wel aanwezig maar nog niet alles is helder. Wat de grote lijnen betreft: hij gelooft in de 
verwerkelijkingg 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 
Jesuss merely as an ethical thinker. But on the other hand ( Jesus) came to found a new society 
onn earth and laid down the principles of conduct which were to govern men in this new society". 
Mett deze gedachten sloot Rauschenbusch nauw aan bij de gematigde denkbeelden die ontwikkeld 
warenn door Josiah Strong en anderen. Maar waar hij het christendom revolutionair noemde en het 
optredenn van Jezus in de geest der oudtestamentische profeten zag uitlopen op een sociaal conflict 
waarbijj  de vernederden verhoogd worden, daar lijkt hij de lijn van Bliss en Herron te volgen. 

Inn 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 
primairr aanwezig. Rauschenbusch doelt op een geestelijke revolutie en hij herinnert aan de bereid-
heidd der eerste christenen tot lijden en zelfopoffering, in de navolging van hun gekruisigde Heer. 
Zijnss 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-
revolutiee zal sterker zijn dan het onheil dat mensen voor elkaar plegen aan te richten. 

Rondd de eeuwwisseling werd het sociaal gerichte christendom in Amerika populair en veel van de 
verlangenss der progressieven werden in de 'Progressive Era' in de afzonderlijke staten ingewilligd. 
Hett zich verbreidende social gospel leek de boodschap waarop iedereen wachtte. De Federal 
Councill  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 
vann de welvaart; vaststelling van minimum- én maximumlonen; gelijke rechten en gerechtigheid 
voorr allen. 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 
Godd in America' verwerd tot 'the American Kingdom of God', aldus H.R- Niebuhr. Anders 
gezegd:: de prediking van het Koninkrijk Gods verloor haar kritische betekenis. 

Inn de volgende paragraaf bezien wij in hoeverre Rauschenbusch een eigen theologisch stempel op 
hett social gospel heeft gezet. 

11 W. Rauschenbusch, The Righteousness of the Kingdom, ed. M.L. Stackhouse, Nashville/New York, 1968. 
a.w.,, p. 63. 
a.w.,, pp. 70-75. 
a.w.,, p. 66. 
a.w.,, pp. 65-66. 

6ZieI.2.1,p.32. . 
77 J.C.C. Rupp, De Sociaal-economische boodschap der Protestantse kerken, Den Haag, zj. (1950X 
citeertt de editie 1912 van het Social Creed, p. 28. 

88 H.R. Niebuhr, Kingdom, cap V, pp. 164 e. v. 
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1.66 Het social gospel volgens Walter Rauschenbusch 

L6.11 Het Koninkrijk Gods ab basis van het social gospel 

Rauschenbuschh heeft, door zich op sociologisch terrein te oriënteren, de verwevenheid van idealen 
enn belangen leren zien en hij verdisconteerde dat inzicht in zijn theologisch denken. Het maakte 
hemm in toenemende mate kritisch ten opzichte van de idealen van de Amerikaanse civil religion, 
waarinn het Godsrijk leek samen te vallen met de gevestigde sociale en morele orde. Kerkelijke 
activiteitenn als sociale zorg en evangelisatie bleken weinig anders te zijn dan pogingen om de 
arbeidersklassee aan te passen aan de codes van de gezeten burgerij. 

Richardd Ely en anderen zagen de sociologie als een hulpwetenschap van de (christelijke) 
ethiek,, bedoeld om de menselijke solidariteit te bevorderen; hun maatschappijanah/se was direct 
gerichtt op het op gang brengen van veranderingsprocessen. Rauschenbusch sloot zich daarbij aan, 
maarr in plaats van uk te gaan van de veronderstelde menselijke solidariteit wüde bij actie voeren 
voorr een broederschapdie zou zijn gebaseerd op het Koninkrijk van God. Dat betekent voor hem 
niett 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 gets its 
orientationn from the Kingdom". 

Rauschenbuschh besefte dat dat Godsrijk als theologisch concept vele facetten heeft. Het komt 
voortt uh de godsdienst van Israël en duidt op Gods bevrijdende heerschappij in verleden, heden en 
toekomstt In het verleden heeft God zijn volk bevrijd en het zijn regels gegeven ter bescherming 
vann het leven; in het heden heeft de mens die heerschappij van God, 'het juk der geboden', te 
aanvaardenn ter heiliging van zijn bestaan en in de toekomst zal heel de mensheid de God van Israël 
daaromm dankbaar als Heer erkennen. Door de komst van Jezus Christus is deze heerschappij van 
Godd geconcretiseerd, geactualiseerd en gemondialiseerd. Hij verkondigde het eschatologische Rijk 
vann God als direct op handen en riep op tot geloof en bekering. Hij dreef demonen uh en genas 
zieken,, als tekenen van het aanbreken van het Koninkrijk Gods. Hij riep mensen op tot navolging in 
liefdee 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 
voorr de samenleving en zette hen aan tot sociale activiteiten, in het perspectief van een vernieuwde 
maatschappijj  waarin gerechtigheid zouu wonen. 

Rauschenbuschh wilde dit door Jezus gepredikte Godsrijk zyn centrale plaats teruggeven en 
het,, gelet op zijn revolutionaire kracht, hanteren als het criterium voor de beoordeling van de waar-
achtigheidd van kerk en theologie. Hij stelde vast dat de kerk vooral geworden is tot een 'fellowship 
forfor worship', terwijl 'the Kingdom (is) a fellowship of righteousness'.2 Wil de kerk niet verworden 
tott een conservatieve kracht dan zal zij het nu vaak verwaarloosde Godsrijk weer zijn kardinale 
plaatss moeten toekennen. 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 
whomm He fives". Rauschenbusch sprak in dit verband van humanisering of ook van demo-
cratiseringg van het geloof en langs die lijn wüdee bij zowel de kerk als de theologie hervormen. 

11 W. Rauschenbusch, Selected Writings, ed. W.S. Hudson, p. 188. 
22 W. Rauschenbusch, Theology, p. 134. 
33 a.w., pp. 135-136. 
44 a.w., p. 48. 
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Daarmeee bedoelde hij dat wij de moed moeten hebben om Jezus te volgen in zijn 'democratisering' 
vann ons Godsbeeld.' Hij zag dat aldus: 

Inn de Middeleeuwen waren de mensen 'slechthin abhangig' van hun feodale heer. Hij had 
rechten,, zij hadden plichten en tot in de rechtspraak aan toe waren zij van hem afhankelijk. Als de 
knechtenn tekort schoten, kon de heer hun straffen opleggen, die zij door financiële satisfactie 
kondenn en mochten afkopen. Een dergelijke afhankelijkheidsrelatie heeft lang bestaan in de (wan) 
verhoudingg tussen ouders en kinderen en eveneens tussen de hiërarchie en de gelovigen. Ze is ook 
toegepastt op de verhouding tussen God en de mensen. In de Anselminaanse satisfactieleer, in de 
aflaathandell  en in Luthers angstige vraag 'Hoe krijg ik een genadige God?' is een weerspiegeling 
vann de feodale maatschappijstructuur herkenbaar. 

Rauschenbuschh formuleert deze relatie aldus: 'The conflict of the religion of Jesus with 
autocratiee conceptions of God is part of the struggle of humanity whh autocratie economie and 
politicall  conditions".3 Al te lang is God beschouwd als een feodaal heerschap, terwijl Jezus toch een 
anderr Godsbeeld toonde; zijn Kjjninkrijksevangelie teert ons een God kennen die solidair is met de 
armen.. "God is on the side of the poor".4 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 
gavee God the first chance to be loved".5 Ons beeld van God moet daarom nu radicaal worden 
bevrijdd 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 
thee world is moving to democracy".6 Rauschenbusch is overtuigd dat, op Gods initiatief; het social 
gospell  de bevrijding vohih aan het licht heeft gebracht, die bij de reformatie werd ingezet: "The 
sociall  gospel is Gods predestined agent to continue what the Reformation began". 

Ookk op het politieke terrein moet de betekenis van het Godsrijk tot gelding worden gebracht 
enn wel door ondersteuning en uitbreiding van de democratie. Daarbij verschaft geloof in het Rijk 
Godss de onmisbare geestelijke achtergrond voor echte democratie en gerechtigheid. Doelstelling 
vann zowel het Godsrijk als van het social gospel is 'a humanity, organized according to the will of 
God'.**  Wanneer men dit perspectief voor ogen houdt kunnen theologie en kerk de maatschappij 
helpenn vernieuwen omdat het Godsrijk de revolutionaire kracht bevat van het (ware) christendom. 
Rauschenbuschh ziet grote verbanden: "The social gospel dealt before whh social classes; today it is 
beingg translated in international terms; the social problem and the war problem are fundamentally 
onee problem". 

Voorr zijn revolutionaire theologische denkbeelden heeft Rauschenbusch een bijbelse verant-
woordingg gezocht. In de volgende paragrafen stellen wij een nader onderzoek in naar die verant-
woordingg en naar de gevolgtrekkingen die Rauschenbusch op grond daarvan heeft gemaakt. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, pp. 174-175. 
2a.w.,p.. 173. 
33 a.w., p. 174. 
44 a.w., p. 168. 
5a.w.,p.. 175. 
6a.w.,p.. 178. 
7a.w.,, p. 177. 
88 a.w., p. 142. 
9a.w.,p.. 137. 
100 a.w., p. 4. 
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L6.22 Het Koninkrij k Gods, kern van de bijbelse boodschap 

Rauschenbuschh stelde vast dat er naast de diverse systematische theologieën ook zoiets bestaat als 
bijbelsee theologie.1 Om de inhoud daarvan op het spoor te komen nam bij zijn uitgangspunt in het 
getuigeniss van de Hebreeuwse profeten, 'the beating heart of the Old Testament', aangaande de 
heerschappijj  van God.2 Dat getuigenis onthult zijns inziens de kern van de bijbelse boodschap en 
legtt de grondslag van de latere, christelijke godsdienst. 

Reedss als student zag hij de continuïteit tussen Jezus' boodschap en de profetische prediking 
vann 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 bij de 
overeenkomstenn tussen Joodse godsdienstige overtuigingen en Jezus' onderwijs onderstreepte. 
Laterr stelde bij: T o the ceremonial aspects of Jewish religion Jesus was either indifferent or hostile; 
thee thought of the prophets was the spiritual food that he assimilated in his own process of 
growth". . 
Verderr meende hij een parallellie te kunnen constateren tussen het individualistisch (mis)verstaan 
vann het christelijk geloof en die vorm van jodendom die zich, na de verwoesting van de tempel en 
voorall  in de ballingschap, wel móest gaan concentreren op de privé-sector. Dat was echter een 
abnormalee situatie, die daarom theologisch niet normatief geacht kan worden. 

Dee profetische boodschap van de theocratie, dat wil zeggen: hun verkondiging van Gods 
koninklijkee gerechtigheid, van zijn rechtvaardige heerschappij, achtte Rauschenbusch het hart van 
dee bijbelse verkondiging. Hij constateerde dat de profeten daaruit maatschappelijke en politieke 
conclusiess hebben getrokken. Zij hebben zkh immers verzet tegen het grootgrondbezit en 
geprotesteerdd tegen het onrechtvaardige bestuur van de machthebbers. Zo zijn zij tot bondgenoten 
vann armen en onderdrukten geworden. Van deze profetische prediking is Gods wet de neerslag; 
daarinn gaat het niet om persoonlijke volmaaktheid, maar om het vinden van de goede relatie tot 
Godd 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.6 

Rauschenbuschh 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 zkh 
slechtss zou richten tot individuele personen. Deze tegenstelling achtte hij niet reëeL De oud-
testamentischee profeten wisten inderdaad van 'salvation of the nation', zelfs van 'salvation of the 
nations',77 maar bijvoorbeeld in de psalmen wordt uitvoerig getuigd van persoonlijke redding en 
betrokkenheid.. En het 'persoonlijke' Nieuwe Testament kent wel degelijk een mondiaal perspectief, 
eenn collectieve verwachting. Weliswaar accentueert het Nieuwe Testament het persoonlijke aspect, 
maarr dat is ook hier subsidiair ten opzichte van het collectieve. "When the personal element was 
magnifiedd in the New Testament, the collective element, with which the Old Testament dealt, was 
nott abandoned".8 ZeHs het zo persoonlijke gesprek van Jezus met Nieodemus handelt over het Rijk 
Godss (Joh. 3:3).9 

11 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 99. 
22 W. Rauschenbusch, CSC, p. 3. 
33 P.M. Minus, Rauschenbusch, p. 40. 
44 W. Rauschenbusch, CSC, p.3. 
55 W. Rauschenbusch, CSC, p. 30, waar hij in Ezechièls visie een zekere 'religious decadence' waarneemt 
66 a.w., CSC, p. 20-22. 
77 W. Rauschenbusch, Theology, p. 20 en p. 6. 
1W.. Rauschenbusch, Righteousness, p. 100. 
99 a.w., p. 99. 
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Dee evangeliën plaatsen Jezus' oproep tot bekering akijd binnen de contouren van het aanbrekende 
Godsrijk,, hoezeer hij de mensen ook persoonlijk aanspreekt. Daarin verschÜt hij niet van Johannes 
dee Doper. Alleen, Johannes ziet de Messias allereerst komen met zijn oordeel, terwijl Jezus het 
oordeell  uitstelt en genade als recht doet gelden.1 Maar eensgezind zijn zij van mening: onrecht 
moett worden hersteld en breuken moeten worden geheeld; de slachtoffers van het onrecht zijn de 
eerstenn die het Rijk mogen binnengaan. 

Rauschenbuschh concludeert daaruit dat het optreden van Jezus en van Johannes geheel in de 
lijnn ligt van die der oudtestamentische profeten, die 'brushed sacrificial ritual aside.. .as a harmful 
substitutee and a hindrance for ethical religion'.2 "Jesus was the successor of the Old Testament 
prophetss and they were the revolutionists of their age, they were dreamers of Utopias". Hun 
uitgangspuntt vonden zij in verbond en theocratie: "The conceptions which ruled the religious life of 
Israell  were the idea of the covenant and the theocracy". Jezus gaat in hun voetspoor: "We find 
thatt Jesus adopted the theocratic idea and professed Himself to be the Messiah who was to bring it 
too its fulfillment. This adoption implied assent to the essential core of the theocratic idea: an ideal 
humann society, constituted according to divine laws and governed by God". Het met Jezus 
aanbrekendee Godsrijk is de vervulling van alles wat in het Oude Testament beoogd was. In Jezus 
treedtt aan het licht hetgeen de Torah van Israel beoogde: het koningschap van God, de realisatie 
vann zijn verbond, de vestiging van de geestelijke theocratie. 

Rauschenbuschh 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-
heidd en vrede moet en zal komen van God, op Gods tijd. Dat betekent niet dat dit eschatologische 
Godsrijkk slechts als toekomst mag worden gezien, want het heeft zkh in onze wereld al stuksgewijs 
gerealiseerdd in Gods genadegaven in schepping en verbond. Het voorlopige culminatiepunt daarvan 
iss Christus, wiens opstanding de garantie is van aDe beloften van het triomferende Rijk Gods. 
Niemandd beter dan Jezus Christus kan in het universele Godsrijk de koninklijke rol vervullen: "He 
iss the King of men, glorious by the sweetness and strength of his life, powerful by the attraction of 
lovee and gratitude, and by the compulsion of truth and right". Deze Jezus heeft de tegenstelling 
tussenn persoonlijke en sociale religiositeit overbrugd: "Jesus stood for an ethical and social outcome 
off  religion. With a mind so purely religious, we might expect that He would make all earthly and 
sociall  interest subservient to personal religioa The fact that He reversed h, seems clear proof that 
Hee was socially minded and that the Kingdom as a right social organism was the really vital thing 
forr Him".*  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 
thee Bible, as about all things".9 En: "The spirit of Jesus is the ultimate canon by which every 
historicall  person, institution or movement must be judged". 

11 W. Rauschenbusch, CSC, p. 58. 
22 W. Rauschenbusch, CSC, p. 5. 
33 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 70. 
44 a.w., p. 79. 
55 a.w., p. 98. 
6a.w.,p.81. . 
7a.w.,, p. 132. 
**  W. Rauschenbusch, Social Principles, p. 193. 
99 W. Rauschenbusch, 'The Spiritual Criticism of the Bible', in The Examiner, 5 nov. 1905, 
geciteerdd bij P.M. Minus, Rauschenbusch, p. 112. 

100 W. Rauschenbusch, Introduction to the Study of Church History, collegedictaat 1905, p. 4, 
geciteerdd bij P.M. Minus, Rauschenbusch, p. 149. 
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Aann deze sociaal bepaalde visie op het Godsrijk moet, naar bet oordeel van Rauschenbusch, alle 
godsdienstt gemeten worden en juist deze kritische beoordeling heeft Jezus in conflict gebracht met 
dee godsdienstige leiders van zijn tijd. De Sadduceeers immers zochten het in een ceremoniële 
religie,, de Farizeeërs in persoonlijke volmaaktheid door wetsbetrachting, terwijl het Koninkrijk van 
Godd als eschatologische grootheid veelal werd beleden door religieuze groeperingen met een 
sektarischh karakter, die het vertaalden in apocalyptische taferetea 

Métt de Farizeeërs legde Jezus in zijn prediking alle nadruk op Gods gebod, maar hij zag het 
niett als weg tot zelfVolmaking, maar als gebod tot een op de naasten gerichte gerechtigheid. De 
priesterlijkee identificatie van de godsdienst met de dienst in de tempel was hem verre enn tegenover 
hett catastrofedenken der apocar/ptici stelde Jezus zijn gehjkenissen van het Koninkrijk die, volgens 
Rauschenbusch,, spreken van 'organic development'. Jezus predikte liefde, hopend op ommekeer, 
inn plaats van met apocalyptische catastrofes te dreigen zag hij uit naar de mogelijkheid van groei: 
"Becausee Jesus believed in the organic growth of the new society, He patiently fostered its growth, 
celll  by cell".1 Hij beoogde de broederschap der mensen en deed alles om hen tot elkaar te brengen; 
Hijj  gaf bij het laatste Avondmaal zijn leerlingen een tastbaar voorbeeld van dienstbare liefde, van 
'subordinationn of self to the service of the community by washing their dusty sandalled feet'. 

Rauschenbuschh ziet onderwijs en opvoeding een belangrijke rol spelen in de wijze waarop 
Jezuss met zijn leerlingen omging om hen rijp te maken voor het Godsrijk. Hij werkte aan hun 
geestelijkee groei, al vak Gods Koninkrijk niet samen met de individuele ontplooiing van mensen. 
Watt groeien moet onder de mensen, is de gezindheid van Christus, zo schrijft Pauhis in Ffl. 2:5 en 
hgg verbindt dat met geestelijke groei naar de maat van de volwassenheid van Christus (Ef 4:13). 
Maarr dan gaat het niet om de individuele gelovige maar om de collectiviteit van de gemeente die als 
dee eersteling van de nieuwe schepping het Godsrijk een voorlopige gestalte geeft. 

Watt de overige geschriften van het Nieuwe Testament betreft oordeelt Rauschenbusch dat zeker in 
dee Apocalyps de hoop op een toekomst van vrede op aarde nog niet vervangen is door persoonlijke 
hemerverwachting.33 Ook Jakobus heeft in zijn brief het Hebreeuwse, sociaal-revolutionaire 
evangeliee zuiver bewaard en doorgegeven. Daarentegen lijkt de apostel Pauhis er een conserva-
tievee maatschappijvisie op na houden, zo is de communis opinio onder de theologen van zijn dagen. 
Maarr Rauschenbusch heeft ontdekt dat *yet even Paul was not as apathetic toward social questions 
ass is usuafly assumed'.5 Pauhis heeft in de Kobssenzenbrief (2:15) gesproken van de ontwapening 
vann overheden en machten en hij is zelf meermalen als oproerling beschouwd en behandeld. Als de 
gelovigenn het zelf al niet wisten, 'the emperors soon came to feel the subversive power of these 
religiouss thoughts'. 

Opp basis van de zo verstane boodschap van Oude en Nieuwe Testament meent Rauschen-
buschh dan ook met recht te kunnen zeggen: 'Omstianity is revolutionary'. 

11 W. Rauschenbusch, CSC, p. 60. 
a.w.,, p. 70. 

33 a.w., pp. 105-106. 
44 a.w., pp. 98-99. 
a.w.,, p. 102. 

66 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 78. 
77 aw., titel cap. I, p. 70. 
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1.633 Een theologie voor  het social gospel 

Inn zijn A Theology for the social gospel heeft Rauschenbusch zich gezet tot een systematische 
uiteenzettingg van zijn visie. Hoewel kerkhistoricus - van 1902-1918 was hij als zodanig werkzaam 
aann het Theologisch Seminarium te Rochester - en geen dogmaticus, waagt hij zich toch op het ter-
reinn van de systematische theologie, die meermalen vanuit praktische vragen vruchtbare impulsen 
ontving.11 Beantwoording door de theologie van de vragen van deze tijd acht hij noodzakeKjk om 
hett getuigenis van de levende Christus aan de nu levende mensen te kunnen doorgeven. Het gaat 
hemm daarbij niet om het afschaffen van (kernelementen van het christelijk geloof maar om het 
vindenn van de juiste plaats van die elementen, gelet op de centrale betekenis van het Godsrijk. 

Hijj  ontvouwt zijn visie als volgt: De traditionele protestantse dogmatiek beschouwt de leer van 
dee rechtvaardiging van de zondaar als het artikel waarmee de kerk staat of valt en inderdaad was 
'justificationn by fahh the battlecry of a great social and religious upheaval'. Gewild of ongewild 
heeftt dit artikel echter geleid tot een individualistische opvatting van het geloof. De politiek-sociale 
betekeniss 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-
lijkee element in het geloof ook is, theologie bedrijven vanuit een individualistisch uitgangspunt 
beneemtt het zicht op het alomvattende Koninkrijk Gods. Rauschenbusch; 'The doctrine of the 
Kingdomm was left undeveloped by individualistic theology and finally mislaid by it almost 
completely".44 Slechts een theologie die uitgaat van het Koninkrijk Gods en zo ruimte biedt aan het 
persoonlijkee én het sociaal-ethische, kan aanspraak maken op het predikaat 'bijbels-verantwoord', 
nuu de bijbelse theologie de nauwe verbondenheid van religie en ethiek heeft duidelijk gemaakt. 
Gelooff  zonder werken is dood. 

Hett social gospel heeft dit volle evangelie van het Godsrijk herontdekt en het herkend als het hart 
vann de theologie: "The social gospel has restored (...) the doctrine of the Kingdom". "The 
Kingdomm is divine in its origin, progress and consummation"; het Godsrijk is tegelijk het zedelijke 
doell  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'. In het leven en in het 
hartt van Jezus was er eenheid van godsdienst en ethiek. Daarom moet elke waarachtige godsdienst 
ethischee implicaties hebben: 'an immediate ethical nexus and effect'. 

Doorr het Godsrijk centraal te stellen brengt het social gospel de hele theologie in beweging en 
verandertt onze visie op zonde en verlossing, op Christus en op God, zo beseft Rauschenbusch. 
Traditioneell  wordt de zonde gedefinieerd als overtreding van regels of als opstand tegen God; in 
diee visie is God bovenal een strenge meester en wordt gehoorzaamheid de grootste deugd. Het heil, 
dee verlossing, bestaat dan in schuldvergeving, waarbij Christus de middelaar is die de schuld op zich 
neemtt en door zijn boetedoening genade verwerft. De zonde en de verlossing dragen beide een 
individueell  karakter en de verlosser is een verlosser van individuele zondaars. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, Foreword. 
22 a.w.,pp. 10-25, Lh.b. p. 15. 
33 a.w., p. 14. 
44 a.w., p. 25. 
5a.w.,, p. 21. 
6a.w.,p.. 139. 
77 a.w„  p. 140. 
'' a.w., p. 14. 
9a.w.,p.. 129. 
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Rauschenbuschh heeft een ander beeld van God en zijn verlosser. Christus is voor hem de verper-
soonlijkingg van Gods liefde, die ons redden komt door hier zijn Rijk te stichten. In plaats van met 
dee transcendente Almachtige confronteert hij ons met onze zwakkere broeders (Matth. 25: 31-46), 
wantt Christus laat zkh door zulke mensen vertegenwoordigen. Dat moet leiden tot broederschap: 
'Thee sense of solidarity is one of the distinctive marks of the true followers of Jesus". 

Twintigg jaar eerder had Rauschenbusch, in jeugdig optimisme, geschreven: 'The more men 
becamee sarured with the thoughts of Christ, the more would Christ be the dominant force in the 
worldd and all humanity become the true theocracy".3 Maar gaandeweg is hij steeds dieper 
overtuigdd geraakt van de macht van de zonde, die niet verdwijnen zal langs de weg van de evolutie. 
"Historyy laughs at the optimistic illusion that 'nothing can stand in the way of human progress*". 
"Morall  gravitation is downward";5 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: 
gezinn en maatschappij, staat en industrie behoren eveneens onder het beslag van dit Rijk te vallen. 
Hett is onze verantwoordelijkheid, ze er dan ook onder te brengen. Deze visie op het Rijk Gods is 
dee eigenlijke inhoud van het social gospel, dat daarin 'neither alien nor novel*  is. 

Zess hoofdstukken wijdt Rauschenbusch aan 'de zonde'. Zonde noemt hij het verzet tegen Gods 
Rijkk van liefde, genade en gerechtigheid, zich uitend in zelfzucht, in 'un- and anti-social' gedrag. 
"Sinn is revealed by contrast to righteousness"7 Hij bespeurt de ongerechtigheid niet alleen in 
individuelee kwaadwilligheid, maar ook in maatschappelijke structuren: "Sin is lodged in social 
customss and institutions".8 Dat werpt een nieuw Heht op de teer der erfzonde, want zo wordt dui-
delijkk dat het kwaad niet zozeer biologisch wordt overgebracht, als wel via onwrikbare, onrecht-
vaardigee maatschappelijke structuren. Bovendien raakt het kwaad niet alleen individuele personen: 
'Thee social gospel realizes the importance and power of the super-personal forces in the 
community".99 In zijn soterioJogie wfl Rauschenbusch daar dan ook rekening mee houden: 'Evil is 
socialized,, salvation must be socialized'; alleen zo is de verlossing in Christus 'a full salvation'. 
Alleenn 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 
persoonlijkee schuld en zonde, moet zich zijn verdruktee naaste herinneren en aandacht schenken aan 
dee oorzaken van het kwaad, waarin de bovenpersoonlijke machten een grote rol spelen, aldus 
Rauschenbusch. . 

Inn de nu volgende subparagrafen worden de hoofdthema's van zijn theologie nader uitgewerkt. 

11 W. Rauschenbusch, Unto Me, Boston, 1912. 
22 W. Rauschenbusch, Theology, p. 109. 
33 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 88. 
44 W. Rauschenbusch, CSC, p. 279. 
55 W. Rauschenbusch, Conceptions of Missons, nov. 1892, geciteerd bij R.T. Handy, Social Gospel, p. 272. 
66 W. Rauschenbusch, Theology, titel cap. m, p. 23. 
77 a.w., Theology, p. 50. 
sa.w.,, p. 60. 
99 a.w., p. 75. 
100 W. Rauschenbusch, Social Principles of Jesus, p. 163. 
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1.6.3.11.6.3.1 Godsrijk, kerk en oecumene 

Onderr invloed van G.D. Boardman stelde de van oorsprong baptistische Brotherhood of the King-
domm zich open voor leden van andere kerken en kwam bet thema van de eenheid van de kerken aan 
dee orde. De leden van de broederschap wilden samenwerken met iedereen, in welke kerk dan ook, 
diee door de liefde van en tot Jezus en diens Koninkrijk wordt bewogen. Daarin lag huns inziens de 
universelee betekenis van kerk en geloof 

Alss historicus kreeg Rauschenbusch steeds meer oog voor de tijd- en cultuurgebondenheid van 
kerkelijkee structuren en dogmatische formules. Dat deed hem de georganiseerde kerk en haar 
dogmatiekk relativeren en alle aandacht richten op de sociale ethiek. En juist op dat terrein zouden 
dee kerken zijns inziens hun eenheid kunnen vinden, een overtuiging die in de Wereldraad van 
kerkenn later eveneens een tijdlang opgeld deed.' Vandaar dat Rauschenbusch de mogelijkheden 
onderzochtt om kerken, die waren gericht op praktisch christendom, rond dat thema te verenigen. 
Hijj  richtte zich, behalve op de baptisten onder meer op de methodisten, de congregationalisten en 
dee 'Disciples*, maar ook op Presbyterian en Reformed Churches. Blijkbaar had dit beroep op 
anderenn succes, want de Federale Raad van Kerken in Amerika kon in 1908 een 'Social Creed' 
aanvaardenn dat eerder door de Methodist Episcopal Church North was geformuleerd 

Internationaall  zouden dergelijke denkbeelden hun organisatorische uitwerking krijgen in de in 1925 
gehoudenn 'Universele christelijke conferentie over Leven en Werken' te Stockholm, voortaan beter 
bekendd als 'Life and Work', samengekomen op initiatief van de lutherse aartsbisschop Nathan 
Söderblom.. Meer daarover is te vinden in H.2.2. 
Overigenss hadden de 'vrije kerken' al eerder de handen ineen geslagen. Reeds in 1846 was in Schotland 
eenn 'Evangebcal Alliance' gesticht op initiatief van Thomas Chalmers, die in 1843 de leider geworden 
wass van de Free Church of Scotland. Dit cenheidsstreven sloeg spoedig over naar Amerika, waar die 
vrijee kerken gingen samenwerken in een 'Evangelical Alliance', die sociale bewogenheid aan gematigd-
orthodoxee theologische overtuigingen paarden. 

Rauschenbuschh heeft zich lang met de evangelicalen en de 'vrije kerken' verwant gevoeld, maar hij 
heeftt er meermalen op gewezen dat de vrije kerken zich niet alleen hadden vrijgevochten van de 
staat,, maar ook van een overheersende dogmatiek. Terwijl bij zelf open stond voor de resultaten 
vann de moderne bijbelwetenschap, trachtte hg de polarisatie te overwinnen die naar aanleiding 
daarvann was ontstaan. Hij bleef betogen dat het social gospel het evangelische verlangen naar de 
bijbelsee waarheid honoreert, daar het de boodschap van de bijbel van het aanbrekende Godsrijk 
centraall  stek, zoals die door Jezus zelf is verkondigd. Hij meende dat juist in deze visie de 
mogelijkheidd en de kracht aanwezig was om zich te verenigen in verzet tegen een in de kerk 
doorgedrongenn asociaal individualisme. Een kerk die weinig anders weet dan 'worship' en 
hemelgeloo££ heeft haar zending verloochend. Maar waar kerken en groepen samenwerken rondom 
socialee doeleinden, zijn zij bezig met hun eigenlijke roeping en doel: de vestiging van het Koninkrijk 
Godss op aarde. Juist daarmee volgen ze Jezus, die immers daartoe was gekomen en gezonden. 
"Jesuss has (...) resumed the spiritual leadership of social Christianity of which He was the 
founder".founder". En: The purpose of Jesus was the social redemption of the entire life of the human race 
onn earth". 

'ZieIL2.2. . 
22 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 151. 
33 W. Rauschenbusch, CSO, p. 49. 
4a.w.,, p. 147. 
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Jezus'' sociale ethiek, een onlosmakelijk deel van zijn Koninkrijksprediking, was lange tijd de 
verborgenn schat van de onderdrukte democratische sekten.1 Deze schat is weer aan het licht 
gebrachtt door het social gospel, dat daarmee bestemd blijkt te zijn om de theologie te hervormen 
enn te kerstenen;2 het social gospel is'de stem der profetie in het moderne leven'. 

Voorr de kerk ziet Rauschenbusch een belangrijke taak weggelegd in de mentale voorbereiding 
opp en de deelname aan de sociale strijd van de gelovigen die deel uitmaakt van de opdracht tot 
heiligingg van deze wereld met het oog op het Koninkrijk Gods. De kerk voedt haar teden op; zij 
bezieltt hen tot gewetensvolle mensen en zij oefent zich met hen in broederschap als model van een 
optimalee sociale organisatie.4 "(The church) is simply a working organization to create the Christian 
lifee in individuals and the Kingdom of God in human society. Maar wanneer het Koninkrijk Gods 
inn de theologie ontbreekt, wordt de verlossing gezien in relatie tot de kerk en het eeuwige leven, 
maarr niet in relatie tot de taak de sociale orde te hervormen. Rauschenbusch meent: 'The 
Kingdomm is not confined within the limits of the Church and its activities. It is the Christian 
transfigurationn of the social order".7 Het Godsrijk heeft een sociaal en politiek doel; daar moet de 
kerkk zich op richten. "The church and all its doings must serve the Kingdom of God, Le. the perfect 
society".**  De kerk heeft daarbij geen andere instrumenten dan het woord en de sacramenten, die 
aann hun relatie tot het Koninkrijk hun betekenis ontlenen. Rauschenbusch: "Baptism is an act of 
dedicationn to a religious and social movement: the Kingdom of God";9 "the Holy Supper an act of 
loyalty,, which would serve to keep memory and fidelity alive until He should return and eat and 
drinkk with them again in the Kingdom of God".10 Idealiter zijn Jezus' volgelingen, als burgers van 
datt Godsrijk, actief betrokken in een heilzame toekomst. Zij geloven het door kwade machten 
geteisterdee heilloze heden te zullen overwinnen door de kracht van de Heilige Geest. De ekklesia, 
dee gemeente, is uitverkoren om Gods voorhoede in de wereld te zijn. 

Tegenoverr dit kerkideaal van een door de Geest geïnspireerde, toegewijde dienstbaarheid 
constateertt Rauschenbusch een zekere zelfverheerlijking van de kerk, die veelal samengaat met een 
sacramentelee opvatting van het heü.11 Een dergelijke mentaliteit leidt haar af van haar taak: de 
'nieuwee evangelisatie', een apostolaat gericht op gerechtigheid en broederschap. Daarbij zijn de 
lekenn de belangrijkste instrumenten van het Rijk om het leven van alledag te kerstenen. Met de 
dissenterkerkenn heeft, Rauschenbusch in dh opzicht goede ervaringen opgedaan. 'The free churches 
throughoutt the world have taken on some of the characteristics of the early radicals". Deze 
kerkenn zijn dogmatisch ongebonden en ze zijn van meet aan voor het sociaal welzijn van de mensen 
opgekomen n 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 26. 
22 aw., p. 15. 
33 a.w., p. 279. 
44 M.L. Stackhouse in: 'Introduction' op W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 39. 
55 W. Rauschenbusch, CSC, p. 185. 
66 W. Rauschenbusch, Theology, p. 137. 
77 a.w., p. 145. 
88 W. Rauschenbusch, Social Principles, p. 141. 
99 W. Rauschenbusch, Theology, p. 197. 
l0a.w.,p.202. . 
111 W. Rauschenbusch, CSC, pp. 176-177. 
122 W. Rauschenbusch, 'The New Evangelism' in The Independent, jane 1904, 

geciteerdd bij W.S. Hudson, ed, W. Rauschenbusch, Selected Writings, p. 76. 
133 W. Rauschenbusch, CSC, p. 357. 
144 W. Rauschenbusch, Theology, p. 196. 
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1.6.3.21.6.3.2 Sociaal christendom en persoonlijk heil 

Ookk al beklemtoont Rauschenbusch de sociale kant van het evangelie, toch heeft bij de persoon-
lijkee zgde niet vergeten. In CSO, dat voornamelijk gaat over sociale hervormingen, wijdt hij een 
heell  hoofdstuk aan de betekenis van persoonlijke vroomheid. Hij schrijft dan zelfs: "Personal 
religionn has a supreme vahie for its own sake, not merely as a feeder of social morality, but as the 
highestt unfolding of life itself'. ' 

Inn zijn Theology besteedt hij opnieuw aandacht aan de persoonlijke kant van het geloof in de 
capitaa X en XIII , respectievelijk getiteld The Social Gospel and Personal Salvation en The 
Kingdomm 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 
reconsideredd from the point of the Kingdom". 

Rauschenbuschh weet hoezeer verschillend (personal) salvation door de theologen in de loop 
derr kerkgeschiedenis is geduid. Zo is in de oud-Griekse theologie het heil verstaan als het via open-
baringg deel krijgen aan de hogere waarheid of als bevrijding van de sterfelijkheid door verlichting 
vann de zieL Westerse theologie dacht juridisch en sprak van rechtvaardiging en vergeving van 
schuldd door de zoendood van Christus. Voor Rauschenbusch is Jezus Christus de centrale figuur in 
hett christelijk geloof! Maar met de klassieke omschrijvingen van diens betekenis, zoals 'de 
geïncarneerdee 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 
heeftt geopenbaard; wanneer het in de verlossing gaat om deelname aan het goddelijke leven, dan is 
Christuss de schenker van bovennatuurlijke gaven; als verlossing betekent: verlossing van zonden, 
dann is Christus de verlosser van zondaren. 

Naarr de opvatting van het social gospel is verlossing bovenal bevrijding van mensen uit de greep 
vann de machten van de ongerechtigheid Christus is dan de bevrijder tot gerechtigheid. Wat 
Rauschenbuschh voor ogen staat is een idee van 'salvation' dat beide aspecten, persoonlijk én sociaal 
omvatt en dat is te omschrijven als 'bevrijding en heü', 'verlossing en heling'. Christus bewerkt dat 
heill  door mensen uk de macht van zonde te bevrijden, hen te verlossen uit de greep van het kwaad; 
doorr zijn Geest herschept bij in hen een nieuwe, gave mens. Deze tweeledige reddingsdaad van 
Christuss voltrekt zich aan en in mensen, maar zij treedt aan het licht in de bekering. Want wie zich 
gelovigg aan Christus toevertrouwt, keert zich af van de werken der ongerechtigheid en stelt zich in 
dienstt van de goddelijke gerechtigheid, van liefde, vrede en broederschap. De term 'bekering' duidt 
opp een totale levensverandering, in denken en in gedrag. De apostel Pauhis, die persoonlijk weet 
heeftt van mystieke hoogten, heeft toch de naastenliefde aangewezen als van hoger orde. 

Opp dat laatste wijst het social gospel de bekeerde, geheelde en geheiligde mens zal zich 
inzettenn voor het heü van zijn medemensen: "Salvation is the voluntary socialization of the soul", 
alduss Rauschenbusch. Daarnaast benadrukt bij de christelijke hoop op de beloofde vrede op aarde; 
hett social gospel is sociaal- én toekomstgericht. 

11 W. Rauschenbusch, CSO, pp. 103-122. 
2a.w.,CSO,PP 104. 
33 W. Rauschenbusch, Theology, p. 144. 
44 a.w., p. 147. 
55 a.w., p. 104, met een verwijzing naar 1 Kor. 13. 
6a.w.,p.99. . 
7a.w.,pp.. 101-102 
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Tochh ziet Rauschenbusch persoonlijke bekering nog altijd als nodig en het weten van de individuele 
reddingg behoort zijns inziens tot de gave vruchten van evangelie en geloof. "Only an inward new 
birthh will enable us to see and to enter the Kingdom of God".1 "Salvation of the individual is (....) 
ann essential part of salvation".2 Wie gelooft, zal behouden worden. Maar wie zich persoonlijk gered 
weet,, wordt deelgenoot in het Godsrijk en is geroepen zijn naaste te redden. Op dat terrein voltrekt 
zichh 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". 

Voorr Rauschenbusch staat Jezus Christus, zijn persoon en zijn werk, centraal in het christelrjk 
geloof.. Het social gospel legt de meeste nadruk op het wérk van Christus, een keuze die doet 
denkenn aan de uitspraak van Melanchton, dat Christus kennen is: zgn weldaden kennen. En 
volgenss Rauschenbusch staan alle (wel)daden van Christus in verband met het komende Koninkrijk. 
Eenn teer betreffende de twee naturen van Jezus Christus lijkt hem metafysische speculatie; alle 
pogingenn om Jezus in een schema te vangen zullen mislukken. Zijn geheim was dat hij geheel en al 
vann God vervuld was. Een meer adequate beschrijving daarvan is nauwelijks mogelijk: het was en 
blijf tt zijn geheim. Naar Rauschenbusch' inzicht heeft de klassieke poging, Christus'naturen te 
verstaann binnen een transcendent-immanent-schema, geleid tot een statische christologie. Zo'n 
christologiee doet in elk geval tekort aan het historisch-teteologisch karakter van de zending van 
Jezus.. Immers, de transcendente God is in Christus een immanente, in de geschiedenis handelende, 
menss geworden God. 

Rauschenbuschh meent dat we verder komen wanneer we Jezus Christus verstaan binnen de 
contourenn van het aanbrekende Rijk Gods. Hij noemt Jezus de initiator van het aanbrekende 
Godsrijkk en van daaruit bepaalt bij Jezus' messianiteit als een functie van dat Rijk. Dat leidt tot een 
Messiaansee christologie, dat wil zeggen: tot een visie op Jezus Christus binnen het kader van het 
komendee en aangebroken Godsrijk van gerechtigheid. De goddelijke persoon van Jezus vraagt niet 
omm religieuze aanbidding, maar om navolging in strijd en lijden voor het Rijk van gerechtigheid 
"Christt set in motion the historical forces of redemption which are to overthrow the Kingdom of 
EviT'.55 Daarom is het social gospel niet gefiiteresseerd in metafysische, speculatieve problemen. 
"Thee problem of the social gospel is how the divine life of Christ can get control of human society. 
Thee social gospel is concerned about a progressive incarnation of God". Het zoekt de verwer-
kelijkingg van bet Godsrijk op aarde, in de toekomst én nu, en het ziet deze realisatie als voort-
schrijdendee openbaring. Daarin speeh de kerk een belangrijke rol, want zij is door Gods Geest het 
lichaamm van Christus. Zij is er niet voor zichzelf maar zij heeft tot taak mensen te inspireren tot een 
christelijkk leven en om het Koninkrijk Gods te introduceren in de maatschappij. Door haar dienst 
will  de Heilige Geest zich in heel de wereld manifesteren en allen inspireren, totdat God zal zgn 
alless en in allen. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 100. 
22 a.w., p. 95. 
33 a.w., p. 102. 
44 Ph. Melanchton, Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae, 1521. Heruitgave: 
Melanchton,, Loei communes in ihren Urgestalt, Erlangen, 1890, ed Th. Kolde, Citaat "Hoc est Christum 
cognoscere,, benificia eius cognoscere, non.. .ehis naturas, modos incarnationes contueri", bij J.N. Bakhuizen 
vann den Brink en J. Lindeboom, Handboek der Kerkgeschiedenis, deel II, p. 22. 

55 W. Rauschenbusch, Theology, p. 147. 
66 a.w., p. 148. 
77 W. Rauschenbusch, CSC, p. 185. 
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1.6.3.31.6.3.3 Messiaanse theocratie en democratisering 

Gebruikmakendd van de term theocratie heeft Rauschenbusch zich ertoe gezet, om de Messiaanse 
hoopp in politieke termen te vertalen. "Jesus used the vocabulary of the Messianic movement. His 
attitudee and preaching were understood (...) by his hearers as referring to (...) the establishment of 
thee perfect theocracy".1 Daarmee sloot Jezus aan bij het theocratisch ideaal van het oude Israël, 
waarr 'Kingdom of God meant politics in the name of God'. 

Hett woord theocratie wordt meestal gebruikt om de verhouding van kerk en staat aan te 
geven.. Rauschenbusch heeft in Righteousness3 vier mogeiykheden van die verhouding geschetst: 
aa 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 

sectorenn van het leven. 
d.. de kerk heeft een profetische roeping ten opzichte van de staat, met het oog op een recht-

vaardige,, democratische maatschappij. 
Vormm b. wordt soms theocratie genoemd, maar die invulling wijst Rauschenbusch af omdat de 

staatt dan zijn eigen verantwoordelijkheid verliest en de kerk haar vrijheid tot kritiek inlevert. Hij 
kiestt voor d. omdat scheiding van kerk en staat te verkiezen is, maar dan zó, dat de kerk overheid 
enn volk kan oproepen tot gehoorzaamheid aan Gods wet en recht. Waar dat gebeurt, ziet hij ruimte 
komenn voor de ware 'theocracy', die *Messiaans, wordt wanneer Gods wet en recht wordt 
verstaann in de geest van Christus. Waar niets anders dan het gezag van Jezus Christus tot gelding 
wordtt gebracht, kan het niet gaan om kerkelgke heerszucht of het opleggen van fatsoensregek De 
machtt van Christus is gericht op de verwerkelijking van het eschatologische Godsrijk op aarde, 
waarbijj  nu al aan armen en onderdrukten recht wordt verschaft en uitbuiting en geweld als 
satanischh worden gebrandmerkt. Waar mensen geloven in de regeneratieve kracht van Christus' 
koningschapp in de wereld, kan dat onmogelijk verborgen blijven. "The more men become saturated 
withh the thoughts of Christ, the more mil Christ be the dominant force in the world". 

Dee kerk is de eerste plaats waar men de inwerking en de uitwerking van de geest van Christus 
magg verwachten, maar, God zij dank, werkt hij niet alleen in de kerk of in de gelovigen, maar 
overall  daar waar mensen zich inzetten voor waarheid en recht. "The idea of the Messianic 
theocracyy is imiversalistic, spiritual and voluntary and it establishes the value and responsabüity of 
thee 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-
tischee verworvenheden van de mensheid. Hoe democratischer een samenleving is, hoe meer ruimte 
err is voor de Messiaanse theocratie. Daarom kiest bij in het polirkk-maatschappetijke veld voor een 
democratischh socialisme, omdat daarin de democratische, sociale en humanitaire tendensen van het 
Godsrijkk het beste tot hun recht kunnen komen. Maar tegelijk maakt hij duidelijk dat democratie 
zichh niet zal moeten beperken tot de politiek, maar ook in het bedrijfsleven vorm moet krijgen. 

11 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 81. 
22 W. Rauschenbusch, CSC, p. 8. 
33 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 162 e. v. 
**  a-w., p. 88. 
55 aldus M.L. Stackhouse' samenvatting in het Voorwoord van a.w. Righteousness, p. 32. 
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1.6.3.41.6.3.4 Het Rijk Gods en de machten; het Rijk van het kwade en het millennium. 

Jezuss verkondigde het Godsrijk als nabijgekomen en hij riep de mensen op tott bekering, dat is tot 
eenn leven in gerechtigheid. Wanneer de dogmatiek het Koninkrijk Gods centraal zou stellen, dan is 
dee christelijke ethiek in elk geval óók sociale ethiek. 'The establishment of a community of 
righteousnessrighteousness in mankind is just as much a saving act of God as the salvation of an individual". 
Dee bij deze reddende 'rechtvaardiging' passende 'heiliging' verlangt de kerstening van de boven-
persoonlijkee structuren, ten dienste van een leven in gerechtigheid. Anders gezegd: het verkondigde 
evangeliee van het aanbrekende Godsrijk schenkt Gods reddende, recht verschaffende handelen in 
dezee wereld en het vraagt om kerstening van de maatschappelijke orde. 

Onderr dat motto had Rauschenbusch in Christianizing the social order al geconstateerd, dat zeker 
hett economische levensterrein nog moet worden gekerstend, omdat daar wetten en gewoonten 
heersenn die goede mensen slecht en ongelukkig maken. Want enerzijds wordt er een appèl gedaan 
opp kleinmenselijke hebzucht en geldingsdrang, anderzijds komt het leven in de knel van mensen die 
niett mee kunnen komen. In zijn Theology werkt hy dat uit door achter die wetten en gewoonten 
dee liberaal-kapitalistische ideologie aan te wijzen die van het vrije spel der maatschappelijke 
krachtenn heil verwacht. Maar Rauschenbusch is van mening dat dit systeem heilloos is en een bron 
vann ongerechtigheid. Daarom stek hij: "God is against capitalism, its methods, spirit and results".3 

Hijj  weet overigens dat er in de maatschappij nog andere krachten en ideologieën werken, die als 
bovenpersoonlijkee machten het leven van mensen kunnen maken en breken. Waar zij 'structuren 
derr ongerechtigheid' produceren, wijst hij ze aan als tegenkrachten van the Kingdom of God en 
noemtt hij ze, vanwege hun verzet tegen het Godsrijk, werktuigen van the Kingdom of Evü. 

Mythologiseringg van het kwaad zou ertoe kunnen leiden dat het ongrijpbaar wordt. Maar door zich 
tee bedienen van dit taalgebruik tracht Rauschenbusch de machten van het kwaad juist van binnenuit 
tee ontmaskeren. Hij doet dat in het voetspoor van bijbelse profeten en (joodse) apocaryptici, die 
eveneenss mythologische beelden gebruikt hebben om de politieke werkelijkheid en haar 
demonischee achtergrond door te lichten. Door te spreken van 'the Kingdom of Evü' wijst 
Rauschenbuschh op de ideologische achtergrond van allerlei krachten die zich doen gelden in de 
maatschappij.. Hij Iaat zien hoe rassen- en klassenvooroordelen als spookbeelden en mythen van 
superioriteitt leiden tot militarisme, onderdrukking en geweld. Als manifestaties van het Rijk van het 
kwadee noemt hij politieke en financiële machtsconcentraties, een heerszuchtige kerk en een 
corruptee rechterlijke macht. In deze (onmaatschappelijke instituties lokaliseert hij 'the spiritual 
hostss of wickedness', de 'boze geesten' die ook Pauhis direct in verband bracht met overheden en 
machtenn (E£ 6:12). In de van de vaderen geërfde maatschappelijke structuren der ongerechtigheid 
herkentt hij de menselijke situatie: te zijn gevangen in de macht van de zonde, een situatie die 
Rauschenbuschh de erfzonde noemt. En hij stelt vast: "Sin is lodged in social customs and 
institutions". . 

11 W. Rauschenbusch, Theology, pp. 139-140. 
22 W. Rauschenbusch, CSO. p. 127 e.v. 
33 W. Rauschenbusch, Theology, p. 184. 
**  W. Rauschenbusch, Theology, Chapter DC, pp. 77-94. 
55 a.w., p. 60. 
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Inn 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. 

Rauschenbuschh constateert dat oorlog en kapitalisme vaak verheerlijkt worden, maar beide 
groothedenn zijn vooral succesvol in het produceren van 'human wreckage'. De geldzucht is de 
wortell  van alle kwaad, schreef Pauhis indertijd aan Timotheus (1. Tim. 6:10). Rauschenbusch vuh 
aan:: "When fed with money, sin grows wings and claws". Voor hem is de god Mammon een 
onverzadigbaarr monster. Hij verwijst daarmee naar beelden uit het boek Openbaring, dat politieke 
verzetsgeschriftt dat in geheimtaal de ondergang van het Romeinse rijk, centrum van militaire, 
politiekee en economische macht, aankondigt. Zo schrijft Openb. 18 in visionaire taal over de aan-
staandee val van Babyion = Rome en over de kooplieden die daar hun schatten hebben opgeslagen 
maarr alles zullen verliezen omdat zij zich via ongerechtigheden hebben verrijkt. 

Somss is de mythologische taal, die verhuDend-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 
dee verborgen krachten af die deze wereld beheersen. Rauschenbusch ziet 'the Kingdom of Evil' 
zichh met name openbaren in maatschappelijke krachten, die mensen bedreigen. Daarom accentueert 
hijj  het politiek-sociale karakter van het Godsrijk. Hij volgt daarmee de spreekwijze van Pauhis, die 
sprakk 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, 
zijnn tegen deze goden en machten opgewassen. En zoals God aan zijn uitverkoren volk zijn 
vrijmakendd gebod heeft gegeven opdat het in vrede zou teven, zo heeft Christus aan de zijnen een 
nieuww gebod gegeven, dat identiek is aan het oude: te wandelen in gerechtigheid en liefde. Daarbij 
kann niet volstaan worden met individuele gehoorzaamheid, maar zal er moeten worden gestreefd 
naarr 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". 

Rauschenbuschh vertaalt deze '88^31»̂  in voorstellen tot de vorming van een coöperatieve en 
solidairee maatschappijvorm, waarin iedereen door en vanwege Gods goedheid leven kan. "God is 
thee common basis of all our life. The consciousness of solidarity is of the essence of religion". 
'Treedom,, justice and solidarity are among the aims of the social gospeF'. 

Pogingenn tot ingrijpende maatschappijhervormingen zullen heel wat weerstand ondervinden, 
wantt achter de handhaving van rust en orde gaan machtige ideologieën en grote belangen schud. 
"Lett us have no illusions, the world will not evolve into a Kingdom of God by natural processes". 
Maarr een kerk die de mensen teert te berusten in het onvermijdelijke van de zonde miskent daarmee 
datt 'the great sin of men is to resist the reformation of a predatory society'. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 111. 
77 a.w., p. 66. 
33 a.w., p. 111. 
44 a.w., p. 186. 
3a.w.,p.. 187. 
66 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 283. 
77 W. Rauschenbusch, Theology, p. 184. 
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Rauschenbuschh heeft in zijn pastorale praktijk geconstateerd dat christenen zich vaak meer zorgen 
makenn over hun persoonlijke tekortkomingen die zij als zonden leerden zien, dan over het grote 
kwaadd in de wereld. Toch zal daarop alk nadruk moeten worden gelegd, omdat het grote kwaad 
vann oorlog, politieke onderdrukking en sociale ongerechtigheid heel diep ingrijpt in het leven van 
allee mensen. Hij heeft zelfs aan de bedreiging van ons leefmilieu gedacht: "It is a sin to rob our own 
children,, by leaving sou, water and forests poorer then we found them".1 Waar de toekomst van de 
mensheidd in het geding is, mag zeker van christenen en kerken verwacht worden dat zij zich bezig 
houdenn met de grote ethische vraagstukken en aan het volk morele leiding geven. "If we can not be 
guidedd by moral and spiritual thought we shall be guided by bitter experience".2 

Omm adequaat over maatschappelijke vraagstukken te kunnen meespreken zal de theologie -
diee wél veelvuldig gebruik gemaakt heeft van de psychologie - ook andere wetenschappelijke 
kennis,, met name sociologische, moeten verwerven en verwerken. Het social gospel doet dat en 
kann zo de goede wapens leveren voor de strijd tegen 'het grotere kwaad', gelet op zijn opdracht 
'hett menselijk bestaan te verlossen van de sociale plagen die het nu teisteren*.4 Elders schrijft 
Rauschenbusch:: "The social gospel is the only influence which can renew the idea of the Kingdom 
off  Evil in modem minds, because it alone has an adequate sense of solidarity and a sufficient grasp 
off  the historical realities of sin"/ Door zicht te bieden op het Godsrijk als macht tegenover de 
machtenn der onderdrukking geeft het evangelie nieuwe kracht, want het bevat de revolutionaire 
krachtt van het christendom.6 Die kracht moet niet worden lamgelegd door een foutieve uitleg van 
watt eschatologie is. De visioenen van de profeten en in de Apocalyps beschrijven de strijd en 
uiteindelijkee overwinning van God op de in de maatschappij aanwezige kwade machten. Deze 
visioenenn beogen geen bovenaardse, hemelse uitvlucht te bieden aan mensen die hun verant-
woordelijkheidd niet willen nemen. Integendeel, ze betekenen een bemoediging in de strijd. 

Hett millennium 
Alss bijbels perspectief en model voor een rechtvaardige maatschappij bepleit Rauschenbusch herstel 
vann the Millennial hope'. Om daar zicht op te krijgen zal de eschatologie moeten worden ontdaan 
vann 'the catastrophic terminology of the old apocalyptic', en daarmee van het catastrofèdenken. 
Zijj  moet worden teruggebracht tot haar profetische oorsprong, in cornbinatie met Jezus' prediking 
vann groei en geleidelijke ontwikkeling van het Rijk. Aan dat laatste kan de kerk meewerken door 
opvoeding,, onderwijs en geestelijke groei te bevorderen. Wat het eerste betreft: Rauschenbusch 
kentt de profetische verwachting van het komen van God en hij weet dat de eerste, joodse, 
christenenn leefden in de overtuiging dat de Messias Jezus spoedig zou wederkomen, waarna het 
Godsrijkk zou aanbreken. 

11 W. Rauschenbusch, SocialPrinciples, p. 110. 
22 W. Rauschenbusch, Theology, p. 223. 
33 Met name in de zondeleer heeft de theologie aansluiting gezocht bij individueel-psychologische 
fenomenenn als schuldgevoel en angst; om het sociale kwaad te begrijpen is inzicht nodig in de 
socialee structuren en processen, waarover de sociologie kennis verschaft 

44 W. Rauschenbusch, Theology, p. 95. 
55 a.w., p. 87. 
66 a.w., p. 135. 
77 a.w., p. 224. 
**  a.w., p. 225. 
99 a.w., p. 226. 
100 W. Rauschenbusch, CSC, p. 106. 
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Datt 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 
gevall  mag dit uitstel worden begrepen als afeteL Het inruilen van de hoop op het op aarde komende 
Godsrijkk voor het geloof in een onsterfelijke ziel, die zou voortleven in een hemels hiernamaals, is 
geenn goed alternatief. Volgens Rauschenbusch betekent dat zelfs het opgeven en inruilen van het 
bijbelsee erfgoed voor Grieks-filosofische denkbeelden. Maar hij moet constateren dat dat betreu-
renswaardigee feit zich zelfs heeft voorgedaan in sommige vormen van joodse apocalyptiek. 

Rauschenbuschh stelt dat het Koninkrijk Gods, als verhoopte politiek-sociale werkelijkheid, de 
inhoudd is en blijft van de joods-christelijke toekomstverwachting; daarbij geeft het oudtestamen-
tische,, profetisch-eschatobgische erfgoed de toon aan. Zo leest hij ook de Apocalyps, als een boek 
datt handelt over de uiteindelijke doorbraak van het Godsrijk. Daardoor is het een boodschap van 
hóópp voor de rechtvaardigen die vertrouwen op Gods gerechtigheid en van óórdeel over de 
goddelozen,, dat wü zeggen; degenen die hun medemensen verdrukken. Maar de aangekondigde 
catastrofess zijn bedoeld als waarschuwing, niet als noodlot; de oordeelsprediking vraagt om 
bekering,, niet om berekeningen. 

Inn evangelicale kring, waar het dispensationalisme, dat wil zeggen: de gedachte van de 
periodiseringg van de geschiedenis, veld won, besteedde men juist veel aandacht aan dit speculatieve 
rekenwerkk en gaf men steeds meer de voorkeur aan het premillennianisme, dat is de visie dat eerst 
Christuss moet wederkomen alvorens het duizendjarig Rijk zal verschijnen. Voor Rauschenbusch 
wass dit rekenwerk zinloos en het dispensationalisme een achterhaalde bijbelbeschouwing, waarmee 
hijj  noch in zijn geloof, noch bij zijn theologische zoektocht in de politiek-sociale werkelijkheid iets 
konn aanvangen. Zelfs als deze 'eschatology of the Apocalyps (was) the orthodox eschatology of 
primitivee Christianity', 'now the millennial hope is the social hope of Christianity'. 

Mett het ter sprake brengen van het duizendjarig Rijk wijst Rauschenbusch op een bijbels motief dat 
perspectieff  kan bieden in de kwestie van de verhouding tussen het toekomstige en het presente 
karakterr van het Koninkrijk Gods. Hij kent het dilemma: 'The Kingdom of God is always coming, 
butt we can never say: 'Lo here'"; toch is dat toekomstige Godsrijk op de een of andere manier 
present.. 'To him (Jesus) the Kingdom of God was both future and present". 

Katholiekee en katholiserende theologen hebben het presente Godsrijk herkend in de kerk en 
anderenn hebben het beperkt tot de verschijning van Jezus Christus. Rauschenbusch kan zich 
daarmeee niet verenigen, omdat deze visies tekort doen aan het Koninkrijk Gods in zijn politiek-
maatt schappelijke uitgebreidheid. Tegelijk weet hij dat identificatie van welk maatschappijmodel dan 
ookk met het Godsrijk tekort doet aan het goddelijk karakter van dat Rijk. Gods Koninkrijk wordt 
niett door mensen gebouwd en het zal niet als vanzelf evolueren uit de democratie. 

Inn de profetie van het duizendjarig Rijk vindt Rauschenbusch, symbolisch uitgedrukt, een 
bijbels-theologischee verantwoording van de mogelijkheid dat de nog uitstaande belofte van het 
Godsrijkk voorlopig wordt vervuld. De christelijke hoop die daarmee wordt verwoord, reikt verder 
dann persoonlijk heil en kerkgemeenschap, maar ziet op de herschepping van de totale wereld, 
inclusieff  maatschappij en politiek. 

11 D.R. Sharpe, Waiter Rauschenbusch, p. 344. 
22 W. Rauschenbusch, CSC, p. 106. 
33 W. Rauschenbusch, Theology, p. 227. 
44 a.w., p. 220. 



81 81 

Rauschenbusch:: "Our chief interest in any millennium is the desire for a social order in which the 
worthh and freedom of every feast human being will be honored an protected, in which the 
brotherhoodd of man wOl 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 
interestss of aü materialistic groups". 

Mett deze omschrijving verwerpt hij enerzijds bepaalde cbüiastische speculaties, die in feite 
dienenn om het machtsstreven van een groep uitverkorenen te legitimeren. Anderzijds zet hij zich af 
tegenn die mülennianisten die, uk teleurstelling over de verwording van de Amerikaanse maat-
schappij,, het millennium, samen met het Godsrijk, buiten de geschiedenis plaatsen. Daarmee hebben 
zijj  het in Openbaring 20 bedoelde duizendjarig Rijk, dat spreekt van een tijdperk van relatieve vrede 
opp aarde, zijns inziens van zijn betekenis berooft!. Voor Rauschenbusch is bet eigene van het 
millenniumm juist dat dit tijdperk binnen de geschiedenis valt, waarbij de verantwoordelijkheid voor 
enn de heerschappij over deze wereld van vrede, samen met Christus, in handen van mensen is 
gelegdd (Openb. 20: 4). Zo realiseert zich 'the Kingdom of Christ', 'the Messianic theocracy'. 
Rauscbenbuschh ziet het millennium verbonden met de persoon van Christus en het deelt daarmee in 
zijnn 'tweevoudige natuur': het is van goddelijk karakter maar het komt op aarde; het maakt deel uit 
vann de incarnatiebeweging van Gods komen op aarde en is als zodanig een manifestatie in het 
hedenn van Gods eeuwige toekomst. Toch dragen mensen er verantwoordelijkheid voor, weet hij, al 
iss hij nu terughoudender dan vroeger en dan evangelicakn als Finney, die had gesteld dat 'the 
organizationn of the visible Kingdom of God on earth' taak der gelovigen is. In plaats van Godsrijk 
enn millennium te identificeren is het beter het profetische symbool van het millennium als een aan 
mensenn in handen gegeven onderpand en oefenplaats van het komende Rijk te beschouwen. Het 
laatt zien dat menselijke arbeid aaneen rechtvaardiger samenleving niet zinloos is. 

Zoalss in 1.3.2.3 is uiteengezet was het geloof in een in Amerika aanbrekend millennium, dat direct 
mett het Godsrijk verbonden werd gezien, in het begin van de 19e eeuw dominant aanwezig. 
Rauschenbusch'' geloof in het millennium als voorbode van het daarna komende Koninkrijk Gods, 
hett zogeheten postmiDennianisme, vertoont duidelijke overeenkomsten met de optimistische visie 
opp het millennium - en op het Godsrijk - van Jonathan Edwards en andere opwekkingspredikers. 
Sommigee moderne onderzoekers leggen zelfs een directe verbinding tussen het Amerikaanse 
vroegee evangelicalisme - maar dan wel in deze posönflfennianistiscbe versie - en het social gospeL 
Zoo beschrijft T.L. Smith, in zijn boek over de 19e eeuwse theologie, 'the evangelical origins of 
sociall  Christianity'.3 Hij ziet de sociale bewogenheid en religieuze drang tot sociale hervormingen, 
diee bij de revivalists primair uit hun streven naar heiliging voortkwam, tenderend naar de 
volmaaktheidd van het Godsrijk, mede geworteld in hun mfllenniale verwachting. Hij stelt dat 
diezelfdee religieuze motivatie opnieuw aan de dag treedt in wat later de social gospelbeweging zal 
wordenn In diezelfde geest verklaart H.R. Niebuhr: "that Rauschenbusch was largely dependent 
uponn the evangelical tradition is becoming increasingly evident".5 

Wyy onderschrijven deze uitspraken. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 224. 
22 C.G. Finney, Lectures on Systematic Theology, Oberlin, 1846, p. 550, 
geciteerdd bij H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 1S6. 

33 T.L. Smith, Revivalism and Social Reform, titel cap. X. 
4a.w.,p.. 149. 
55 H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 162. 
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1.6.44 Het social gospel volgens Rauschenbusch, in hoofdlijnen 

Aann het eind van de 19e eeuw vormt de progressieve richting binnen het Amerikaanse sociale 
christendomm de hoofdstroom Na 1900 krijgt deze richting de naam 'social gospel' dat getypeerd 
kann worden door de volgende kenmerken: 
-- de boodschap van het Rijk Gods wordt gezien als gericht op 'social salvation'; sociale ethiek 

prevaleertt 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-

listischee en evolutionistische denkbeelden; bij zijn maatschappijanalyse oriënteert het zich op de 
resultatenn van de sociologische wetenschap. 

Hoewell  Rauschenbusch geldt als de voornaamste woordvoerder van het social gospel en hoewel 
zijnn werk, met name in de beginfase, de bovengenoemde kenmerken vertoont, onderscheidt hij zich 
vann andere woordvoerders door het volgende: 
1.. Hij wist zich diep verbonden met de evangebcale traditie. De kenmericen daarvan, een persoon-

lijkee geloofsrelatie tot Jezus, gekoppeld aan sociale bewogenheid en een streven naar heiligma-
king,, heeft bij nooit prijs gegeven. 

2.. Hij heeft zich in Europa theologisch georiënteerd en daar alkreerst kennis gemaakt met de 
schooll  van Rhschl, die het Koninkrijk Gods weer aan de orde had gesteld. 

3.. Rauschenbusch, die afkomstig was uk een geslacht van Duhs-lutherse predikanten, ontdekte 
inn de anabaptisten der radicale reformatie zijn géésteüjke voorvaderen. 
Dankzijj  deze relaties en zijn theologische verwerking daarvan kreeg zijn visie op het Godsrijk 

specifiekee trekken. Zijn begrip van dat Rgk deed hem kritisch staan tegenover Arnerikaanse 
evolutionistischee ideeën aangaande de doorbraak van het Godsrgk én tegenover de identificatie van 
datt Godsrijk met de Amerikaanse 'civil religion', binnen en buiten de gevestigde kerken. Het 
maaktee hem eveneens kritisch tegenover die vorm van socialisme, die zichzelf voor wetenschap-
pelijkk hield, maar even dogmatisch was als sommige kerken. 

Dee Europese 'burgerlijke' theologen verweet hij, geen besefte hebben van de revolutionaire 
betekeniss van het evangelie, maar hg aanvaardde hun kritiek op het Amerikaanse optimisme. 
Terwijll  Rftschl had gesproken van een elttps waarin persoonlijke én sociale verlossing twee brand-
puntenn vormen, waarvan hij het tweede het Godsrijk noemde, distantieerde Rauschenbusch zich, na 
aanvankelijkee insternming, daar later van. Hij noemde het Godsrijk het centrum van het totale hefl. 
Hijj  waardeerde het positief dat de theologen van de 'consequente eschatologie' de 'apocalyp-
tische'' strijd van Jezus met de bovenpersoonfijke machten van het kwade hadden gezien; zelf legde 
hijj  de nadruk op hun realiteit in het heden. 

Mett de vroege evangeliealen zag hg de opdracht tot realisering van het Rgk Gods op aarde, 
maarr toen bg de evangelicalen het premilknnianLsme - dat het Rijk én het millemiium buiten de 
geschiedeniss plaatst - de overhand kreeg, koos hg voor de postmilfcmiianistische 'millennial hope' 
alss de aan mensen toevertrouwde gave en opgave tot sociale beironning van de maatschappg. Het 
eschatologischee Godsrijk ziet hij als een geschenk van God, maar mensen kunnen wel deelnemen 
aann de opbouw van een rechtvaardiger sociale orde, symbolisch aangeduid als het millennium. 

InIn het B-gedeelte wordt, in de discussie met de critici van het social gospel, Rauschenbusch' visie 
naderr uitgewerkt. Eerst volgt nu in een Excurs een vergelijking tussen Waker Rauschenbusch en 
zijnn Europese geestverwant Leonhard Ragaz. 
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Excorss 1 (E): Rauschenbusch en zijn Europese geestverwant Leonhard Ragaz 

Overzicht t 

E.. 1 Inleiding: Rauschenbusch ontmoet Ragaz 
E.22 Leonhard Ragaz, afkomst, persoon en werk 
E.33 Ragaz en het religieus-socialisme 
E.44 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 
tt De revolutie van het Rijk Gods en het democratisch socialisme 
g.. Het Rijk Gods en de machten 
h.. Mars en Mammon als machten 
LL De irrdtatione Christi 

E.55 Samenvatting 
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E.11 Inleiding: Rauschenbusch ontmoet Ragaz 

Inn 1.4.2 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 
denkbeeldenn van J.W. Herrmann, beiden teerlingen van Rhschl Toch distantieert hij zich van hun 
individualistischee interpretatie van Ritschl en beroept hij zich op Ritschl zélf voor de centrale 
betekeniss van het zedelijk-teteologische Godsrijk. Verder houdt Rauschenbusch de latere visie van 
Johanness Weiss dat de historische Jezus een op het eind der tijden gerichte apocaryptkus geweest 
zouu zijn, wiens situatie- en tijdgebonden ethiek derhalve voor ons geen geldigheid zou hebben, voor 
onacceptabeLL Wél erkent hij het eschatologisch karakter van het door Jezus als nabijgekomen 
geprediktee Godsrijk en betrekt hij deze profetisch-revorutionaire boodschap op de kosmische strijd 
vann God met de bovenpersoonlijke, anuhumane machten in de werekL 

All  is Rauschenbusch duidelijk een Amerikaans theoloog geweest, zijn Europese contacten hebben 
hemm beïnvloed; zelfheeft hij ervan gezegd dat het intellectuele leven van Amerika en van Duitsland 
zichh in mijn denken verhouden als schering en inslag. Mede daarom boeiden hem de christelijk-
socialee congressen in Duitsland en trachtte hij zoveel mogelijk daarbij aanwezig te zijn. Intussen 
haddenn de oorspronkelijke initiatierhemers van deze congressen, Friedrich Naumann en Adorf 
Stöcker,, zich al afgescheiden en met andere 'rechtzmnigen' een nieuwe organisatie gevormd. 
Rauschenbuschh achtte de 'nationaal-socialistische' inzichten van deze Duitse theologen zeer 
verwerpelijkk en hij kon met de traditionele scheiding 'rechts-links' niets meer beginnen. Daarom 
tradd hij onbeschroomd als spreker op op het 'linkse' 'Weltkongress fur Freies Christentum und 
Religiösenn 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. . 

Mett de Zwitserse theologen Leonhard Ragaz en Hermann Kutter, die zich, met een beroep op 
Christophh Bhamhardt, maatschappijkritisch opstelden, voelde Rauschenbusch zich zeer verwant. Zo 
ontstondd een rechtstreeks contact met de beweging van het religjeus-socialisme. Reeds eerder, op 
hett wereldcongres voor vrij christendom in Boston in 1907, had Rauschenbusch Ragaz ontmoet; 
opp zijn tweede Europese studiereis in 1908 bezocht hij het Evangelisch-Soziale Kongress, waar 
zowell  Ragaz als Kutter aanwezig waren. Na afloop zocht hij de Zwitsers thuis op en de 
geestverwantschapp met Ragaz groeide uit tot vriendschap. 

Inn het rneningsverschil tussen Kutter en Ragaz op het eerste internationale congres van 
christen-socialisten,, te Besancon in 1910, toen Kutter Ragaz verweet zich teveel met de directe 
politiekk te bemoeien, koos Rauschenbusch nadrukkelijk de zijde van Ragaz. Daaruit vloeide een 
intensievee correspondentie voort, terwijl zij met waardering eikaars publicaties lazen en die door 
besprekingg bekendheid gaven. Na een eerdere, mislukte, poging om Christianity and the social 
Crisiss in het Duits te vertalen, vertaalden Clara en Leonhard Ragaz in 1922 samen Rauschenbusch' 
AA Theology for the social gospel onder de minder pretentieuze titel Die religiösen Grundlagen der 
sozialenn Botschaft. Het uitbreken van de oorlog en hun verschillende visie op de rol van Duitsland 
daarin,, bemoeilijkten hun contacten enigszins. 

Hunn 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 
Jüngerschaftt Christi, die in unser Leben getreten sind". 

11 L. Ragaz, Mem Weg, Zurich, 1952, Band I, p. 252. 
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Rauschenbuschh en Ragaz leefden in verschillende werelddelen, maar zg hadden door hun 
opvoedingg deel aan dezelfde Duitse culturele achtergrond. Wie eind 19e eeuw in Europa theologie 
gingg studeren, kon zich daaraan onmogelijk onttrekken, want partijgangers van rechts en links 
berkpenn zich op de grote denkers en dichters van hun tijd: op Kant, Schiller, Goethe en op de zich 
opp Kant oriënterende theologen Friedrich Schleiermacher en Albrecht RhschL Het was de tijd van 
dee 'religie der zedelijkhekT, die verstaan werd als een op weg zijn naar het Rijk Gods. Boeiend is 
hett te zien hoe Rauschenbusch en Ragaz deze Duitse erfenis elk op hun wijze hebben verwerkt en 
inn een nieuwe context geplaatst. 

Walterr  Rauschenbusch zocht in de Baptist Church, waartoe zijn ouders waren overgegaan,, naar 
dee daarin aanwezige sporen van de tradities der anabaptisten; daarnaast herkende hij overeen-
komstenn met de Engelse dissenters; de erfenis van het Duitse piëtisme zag hg weerspiegeld in de 
Amerikaansee opwekkingsbewegingen. Rauschenbusch zocht dus de weg terug. 
Voorr de ontwikkeling van Leonhard Ragaz is de kennismaking met de Angelsaksische denk-
wereldd van groot belang geweest. Met instemming had hij de werken van Charles Kingsley en 
Frederickk Maurice gelezen en in de zomer van 1895 had hij, in een artikelenserie in het Religiose 
Volksblattt 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 
ondogmatischh en optimistisch, sociaal bewogen en praktisch is. Ragaz vond zo een weg vooruit. 

Opp het kruispunt van hun wegen werden Ragaz en Rauschenbusch bondgenoten, ondanks hun 
verschillendee achtergrond in opvoeding en kerkelijke herkomst. 

Dee uit piëtistische kring afkomstige Rauschenbusch ging, vanwege zijn pastorale ervaringen, op 
zoekk naar een maatschappelijk-relevante vertaling van het evangelie en kwam zo in de kringen van 
hett 'social Christianity' terecht. Daar geloofde men in de realisatie van het Rijk Gods op aarde, een 
gelooff  dat dikwijls verbonden werd met een democratisch socialisme. 

Dee van huis uit vrijzinnige Ragaz had al spoedig de kerkelijke verdeeldheid als zinloos ervaren 
enn was, mede door Btumhardt, tot een nadrukkelijke Christusbelijdenis gekomen. Zijn 'Reich 
Gottes-gkube'' gaf hem hoop voor de sociaal zwakkeren en bracht hem in bondgenootschap met de 
socialisten. . 

Zowell  Rauschenbusch als Ragaz hebben een tijdlang onder invloed hebben gestaan van (de 
schooll  van) Ritschi Mét Ritschl accentueerden zij het eschatotogisch-ethisch karakter van het 
Godsrijk.. Overtuigd als zij waren van het beslissend karakter van gebeurtenissen en ontwikkelingen 
hunn tijd, riepen Ragaz en Rauschenbusch beiden op om deze 'kairoi' te benutten. Tegelijk wisten zij 
datt Godzélf de geschiedenis leidt naar zijn doel: zijn Rijk. 

Hoewell  zij dus bepaalde elementen uit de theologie van Ritschl benut hebben, kan tegelijk 
wordenn 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. 

Naa een korte levensschets van Ragaz en van zijn betekenis voor het religieus socialisme volgt een 
beschrijvingg van de overeenkomsten en verschillen daarvan met het social gospeL 



86 86 

IL 22 Leonhard Ragaz, afkomst, persoon en werk 

Leonhardd Ragaz werd geboren op 28 juli 1868 in het dorp Tamins, Graubünden, Duitstalig 
Zwitserland,, uit een boerenfamilie. Hij overleed te Zurich in de nacht van 6/7 december 1945. Hij 
wass de middelste m de rij van de negen kinderen die zijn ouders, Bartholome Ragaz en Luzia 
Farber,, kregen. Van de zeven jongens stierven er twee op jeugdige leeftijd. 

Voorr vader Ragaz sprak het vanzelf dat zijn zonen zouden studeren; aan zijn beide dochters 
werdd in dat opzicht niet gedacht. Hoewel Leonhard zelf wel boer had willen worden en zkh sterk 
verbondenn 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. 

Dee familie Ragaz was nadrukkelijk protestant, maar geloof en kerk speelden een onder-
geschiktee rol in hun leven. Dat goki ook voor Leonhard die, aan het eind van zijn leven, van 
zichzelff  getuigt dat hij geen religieus, laat staan een vroom kind is geweest. Eerder had hij 
overigenss beweerd wél religieus te zijn geweest, namelijk in naruurpantheïstische zin. In elk geval 
heeftt de hemm als kind omringende natuur met haar bergen, wouden en rivieren een diepe indruk op 
hemm gemaakt. 

Dee kerk ter plaatse was evangelisch-Eberaal, anders gezegd: vrijzmnig, hetgeen voor zijn vader 
ietss positiefs betekende, maar bij Leonhard geen vonk deed overspringen Het liefst verbleef hij in 
dee natuur, terwijl zijn interesse op het gymnasium in Chur uitging naar oude talen en geschiedenis; 
voorr de wiskundige vakken had hij geen aanleg. Met tegenzin nam hg deel aan het Konfirmanden-
unterricht,, maar hij vond niet de moed om zijn confirmatie te weigeren, vooral om zijn ouders niet 
tee kwetsen. Van deze verkeerde inschikkelijkheid heeft hij ook later last gehad.4 

Vann groot belang voor Ragaz' latere denkbeelden was de maatschappelijke organisatie in het dorp, 
diee op communale basis stond. Niet meer dan 20 % van de grond was privé-eigendom; het meeste 
vann 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 'dorpscomnwnisme'3 bracht 
dee verplichting mee tot gezamenlijk beheer en verzorging van natuur en cultuurbezit; gelijke 
rechtenn vroegen om gelijke plichten om samenwerking en onderlinge hulpverlening. Daartegenover 
stondd een grote mate van individualiteit, van onafhankelijkheidszin en vrijheidsliefcle. Het dorp 
bestuurdee zichzelf en had slechts vanwege het bondgenootschap verplichtingen aan naburige 
dorpen;; de federatieve eenheid van Zwitserland berustte van meet af aan op vrijwilligheid, zodat 
vann een gezagsverhouding tussen overheid en onderdanen nauwelijks sprake was. 

11 Zie L. Ragaz, Mein Weg, Band I &  II, Zurich, 19S2; M. ManmOller, Leonhard Ragaz undder religiose 
Sozialismus,Sozialismus, Band IAD , Basel und Stuttgart, 1957; A. Rich, 'Leonhard Ragaz, Eme Sldzze', Zeitschrpi 
förför  Evangelische Ethik, 1968 en M J. Top, Leonhard Ragaz, Religieus socialisme contra nationaal-
socialisme,socialisme, Kampen, 1977. 

22 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 89. 
33 L. Ragaz: Meine geistige Entwicklung, onuitgegeven autobiografie, te daterenn tussen 1921 en 1930, 
geciteerdd in: M. MattmQOer, Leonhard Ragaz, Band I, p. 240. 

44 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 101. 
JJ a.w., Band I, p. 46. 
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Terr voorbereiding op de studie theologie volgde Leonhard lessen Hebreeuws, waardoor hij, voor 
hett eerst, de bijbel las. De inhoud daarvan wekte zijn interesse, méér dan wat erover ge2egd werd. 
Mett deze beperkte, deels negatieve1 geestelijke bagage begon Leonhard Ragaz te Bazel in 1886 
aann de theologische studie, waarbij hem nieuwe perspectieven open gingen Zijn eerste religieus-
fibsofischefibsofische 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\22 Later ging dat over en het is zeHs zo, dat hij juist hierdoor op den duur het 
pantheïsmee leerde doorzien en voorgoed vaarwel zei3 Na Bazel studeerde hij eenjaar in Jena om 
daarna,, in 1889, naar Berlijn te gaan. 

Zoalss de meeste Duitstalige Zwitsers was Ragaz toegankelijk geweest voor een naïef soort 'aïï-
deutsche'' gezindheid/ maar zijn kennismaking met de Duitsers zélf maakte hem kritisch. Hij 
ergerdee zich aan de kadaverdiscipline der Duitse soldaten, aan het openlijke antisemitisme van de 
hofpredikerr 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 
Deutschenn sind servil!"5 

Vann de hoogleraren in de theologie bij wie hij gestudeerd heeft, zijn die uit Jena hem het 
meestee bijgebleven: F. NqjpokL de kerkhistoricus die hem de ogen opende voor de wezenlijke rol 
vann de ketterbewegingen die de kerk altijd kritisch hebben begeleid; P.W. Schmiedel, voor Ragaz 
déé vertegenwoordiger van de bijbelkritiek, die later zijn collega zou worden in Zurich; de liberaal 
R.A.. Lipsius, die desondanks zijn geloof in de opstanding van Christus beleed en die zijn studenten 
waarschuwdee tegen de - overigens verwante - theologie van Albrecht RitschL 

Opp 1 maart 1890 aanvaardde Leonhard Ragaz het predikambt in Fierden am Heinzenberg, een 
gemeentee 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 
theologischee kennis. Daarom begon hij met catechese en dagelijks maakte hij lange voettochten 
overr de bergpaden om in een van de dorpen de jeugd te onderwijzen Zijn aanvankelijke huiver 
voorr het predikantschap verdween en een tijdlang was de kerk hem alles. Zijn visie op het vak van 
predikantt blijkt overigens aan verandering onderhevig. Want het ene jaar meldt hij juichend dat hg 
geenn schoner ambt zou kunnen bedenken dan dat van predikant: 'das Höchste was es auf Erden 
gibt';66 een andere keer bekent hij, ernstige bezwaren te hebben tegen dat ambt. Korte tijd later 
verlaatt hij de gemeente aan de Heinzenberg. Om verlost te zijn van de druk van het ambt aanvaardt 
hijj  een baan als leraar aan de Kantonschule in Chur, de school die hij zeven jaar eerder als leerling 
hadd verlaten. Nu heeft hij dan een gewoon beroep, want niet alleen geeft hij godsdienstonderwijs, 
maarr ook lessen Duits en Italiaans. 

11 L. Ragaz, Mein Weg, Band L p. 101. 
22 a.w., p. 103. 
3a.w.,p.. 103. 
44 a.w., p. 114. 
55 L. Ragaz, Tagebuch ü, dd 20 April 1889, geciteerd bij Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I, 
p.. 55, noot 30. 

66 a.w., Tagebuch UI, dd 17-01-1892, geciteerd bij Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I, p. 62. 
77 a.w., Tagebuch V, dd. 14-08-1893, geciteerd bij Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I, p. 63. 



88 88 

Maarr al gauw is bet hem duidelijk, dat ook hier zijn roeping niet Hgt: "Die Schule ist im Kern 
ebensoo krank wie die Kirche", schrijft hij op 29.12.1894 aan prof P.W. SchmiedeL1 Tot zijn eigen 
verbazingg verlangt hij terug naar het pastoraat en als de kans zich voordoet neemt hg, na twee jaar 
leraarr te zijn geweest, in juni 1895 een beroep aan naar de kerk van Chur. 

Zijnn predikantschap in Chur duidt Ragaz later aan als * eine Hauptstation meines Lebens...'2 

want,, zo verklaart hrj met enige schuchterheid, "Werm mein bisheriger Weg trotz allem retigjösen 
Eiferr ein Suchen Gottes gewesen war, so war aus diesem Suchen ein Finden geworden". 
Tochh is voor hem nog lang niet alles opgeklaard: enerzijds is hij onder de indruk van de discussie 
overr 'de historische Jezus', met name van de stelling van G.E. Lessing dat historische feiten als 
zodanigg geen waarheid kunnen openbaren, anderzijds ziet hij God aan het werk in allerlei politieke 
enn sociale bewegingen. Voor hem is de (zelfverheffing van de arbeidersklasse een teken van God 
inn de geschiedenis, terwijl zijn patriottisme hem doet zeggen: "Die Geschichte eines VoDces ist ein 
machtigess Wort Gottes". 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 
voorkeurr voor een praktisch christendom kon en wOde Ragaz zich niet onttrekken aan daad-
werkelijkee sociale arbeid; daarom aanvaardde hij een taak in de vrijwillig e armenzorg. Juist door die 
praktijkk ontdekte hij de voDe omvang van de sociale nood, waarvan hij niet meer loskomen zou. De 
strijdd tegen de alcohol zal het eerste veld van actie worden. 

Veell  verlichting in zijn leven en bij zijn werk zal Leonhard ondervinden van Clara Nadig, met wie 
hijj  in 1901 in het huwelijk is getreden. Clara, geboren 30 maart 1874, was een dochter van de jurist 
Johannn Josua Nadigg en zijn vrouw Christina, gemeenteleden van Ragaz in Chur. Clara was lerares 
vann beroep en had in Engeland een tijdlang als gouvernante gewerkt; zij had een zonnige natuur en 
daarmeee bood zij enig tegenwicht tegen de zwaarmoedigheid van Leonhard. In Mein Weg geeft hij 
eenn beschrijving van zijn verloving en huwelijk onder de titel Nuova vita. En aan zijn 'biechtvader' 
pro££ Schmiedel schrijft bij over zijn bruid: "post tenebras Clara hix". Met haar gaat bij een nieuw 
levenn tegemoet Weldra verlaten zij Chur omdat hij een beroep naar Bazel aanneemt, waar hij op 4 
meii  1902 met zijn werk begint. 

Tochh 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 groBe Erlebnis'9 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. 
Hijj  beschrijft zijn ontdekking als een diepe, rechtstreeks van God ontvangen, religieuze ervaring, 
hemm geschonken zonder bemiddeling van mensen of boeken. 

11 Leonhard Ragaz in seinen Briefen, Band I: 1887-1914, ed. Chr. Ragaz, M. Mattmulkr und A. Rich, 
Zurich,, 1966, p. 57; verder geciteerd als Briefe. 

22 L. Ragaz, Mein Weg, Band L p. 178. 
33 a.w., Band Lp. 179. 
44 L. Ragaz, Briefe L p. 59, brief dd 09-03-1895, aan prof. Schmiedel (nr. 21). 
55 M. Manrnülkr, Leonhard Ragaz, Band L p. 70. 
6a.w.,p.69. . 
77 L. Ragaz, Mein Weg, Band L cap.14, p. 211 e.v. 
'' L. Ragaz, Briefe L p. 162, brief Ad. 24.04.1901 aan prof. Schmiedel (nr. 58). 
99 L. Ragaz, Mein Weg, Band L p. 230. 
,0a.w.,p.231. . 
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Enerzijdss bracht de ontdekking van het Koninkrijk Gods Ragaz tot het inzicht dat dit evangelie 
betrekkingg 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 
levendee Jezus van Kierkegaard en de beide Blumhardts, die hem onmiddellijk aansprak. Deze 
inzichtenn samen brachten hem tot een zeer kritische distantie ten opzichte van de kerk en van 'die 
Religion'. . 

Inn 1907 ontving hij een uitnodiging om een lezing te houden op het 'Wereldcongres voor vrij 
christendom'' te Bostoa Samen met Clara heeft hij de reis naar Amerika ondernomen, een reis die 
zijnn wereld aanzienlijk verruimde en hem in contact bracht met vooraanstaande Amerikaanse 
theologen,, waaronder Rauschenbusch. 

Terugg in Bazel werd Ragaz getroffen door een groeiend chauvinistisch patriottisme en 
militarismee onder de Zwitsers. Naar aanleiding van een uiting daarvan schreef hij een fel artikel in 
hett blad Neue Wege2 waarin hij het gevaar van het allerwegen opkomend nationalisme aanwees. 
Mett name de verheerlijking van de 'Duitse godheid' - waaraan ook theologen als Naumann zich 
schuldigg 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. 

InIn 1905 was Ragaz benaderd voor een professoraat aan de universiteit van Bern, maar een 
benoemingg wees hij van de hand. Toen hem in 1908 opnieuw een leerstoel werd aangeboden, nu in 
dee systematische en praktische theologie aan de universiteit van Zurich, nam hij deze benoeming ten 
slottee aan. Maar opnieuw viel dee overgang hem zwaar en voelde hij zich overbelast. Desondanks 
bleeff  hij des zondags in kerkdiensten voorgaan, hetgeen hem ook in Zurich een zekere populariteit 
bezorgde.. Overigens had hij bij het beëindigen van zijn predikantschap een prekenbundel 
uitgegevenn onder de titel Dein Reich komme, waarin werk uit de jaren 1904-1908 is verzameld. 
Daaruitt leert men Ragaz kennen als een bezield prediker, die zich in die tijd vooral heeft bezig 
gehoudenn 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 
iss zijn persoonlijke ontmoeting in 1909 in Bad Boll met Christoph Blumhardt geweest, waardoor 
zijnn theologie van het Rijk Gods een meer christocentrisch karakter kreeg en hij de bijbel opnieuw 
'veroverde'. . 

Ragazz was in 1913 lid geworden van de Zwitserse scttiaaktemocratische partij en hij meende dat 
hijj  ter wille van zijn gebofwaardighekl zijn vaste maatschappelijke positie op moest geven. Daar 
kwamm bij dat zijn leeropdracht in de praktische theologie hem steeds zwaarder viel, want hij moest 
jongee mensen voorbereiden op werken in een kerk waarin hijzelf het vertrouwen verloren had. In 
19211 legde hij zijn professoraat neer. Voortaan wilde hij Christus volgen buiten de kerk en hij 
meendee 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 
toezeggingenn hadden gedaan, kwamen hun belofte niet na, waardoor Leonhard en Clara in proble-
menn geraakten.4 Een betaalde baan als eindredacteur van Neue Wege bracht gelukkig uitkomst. 

11 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 232. 
22 L. Ragaz, 'Ueber Patriotismus', in Neue Wege, 1907, pp. 260-269. 
33 L. Ragaz, Dein Reich komme, Predigten in zwei Banden, 1908, 3e Auflage 1922, München & Leipzig. 
44 L. Ragaz, Mem Weg, Band II, p. 137. 
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£ 33 Ragaz en het reügieus-socialisme 

Arthurr Rich (1910-1992) die samen met Christine Ragaz en Maricus Mattmüller de eerder 
genoemdee brieven van Ragaz heeft uitgegeven, attendeert er in zijn 'Theologische Emfiihrung, op 
datt Leonhard pas in zijn Bazelse tijd (1902-1908) actief betrokken raakte bij de sociale strijd Hij 
wijstt daarbij op de theologische ommekeer die zich aan het begin van die periode in het leven van 
Ragazz had voltrokken door diens ontdekking van het Koninkrijk Gods als de inhoud van de bijbelse 
boodschap.11 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 
arbeiderss had gekregen. In die tijd kende men hem dus niet als zo 'sozialistisch angehauchf, zoals 
hijj  zelf schrijft. 

Richh is van mening dat Ragaz door zijn boerenverleden weinig affiniteit kon hebben met de 
'sozialee Bewegung', daar de industriële en commerciële arbeidswereld hem onbekend was. Zelf 
voertt Ragaz aan dat hij, juist in de prekaphalistische sfeer waarin in het dorp gewerkt werd, een 
rnaaischappijmodell  had teren kennen, dat hem tot hervormingen van het kapitalistische stelsel in 
socialistischee zin heeft geïnspireerd. Samen met de daar heersende vrijheidszin, de democratie en 
hett individualisme is zijn 'deinokratisch-kornmunistischen, genossenschaftbchen Anarchisrnus,..auf 
diesemm Boden gewachsen'. 

Inderdaadd heeft Ragaz de problemen van de industriële maatschappij eerst in Bazel goed leren 
kennen.. En zijn ontdekking van het Rgk Gods in zgn maatschappelijke betekenis heeft hem het 
theologischh instrumentarium aan de hand gedaan om als theoloog op de problemen in te gaan. Dat 
blijktt uit zijn optreden bg de zogeheten Maurerstreik van april 1903, waarbij de arbeiders een 
nederlaagg 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 
auff  die Seite der Armen".4 

Ditt radicale optreden ondervindt uiteraard niet overal bijval; zowel de conservatieven als de 
liberalenn binnen en buiten de kerk spreken er schande van. Vanaf dit keerpunt voltrekt zich dan ook 
dee definitieve vervreemding van de kerkehjk-Kberale refbrmpartij, die hem een jaar eerder naar 
Bazell  had gehaald. Maar Ragaz schrijft aan pro£ Schmiedel: "Ich freue mich ueber die Tal". En hg 
vervolgt,, met een verwgzing naar de bijbeltekst uit 2 Kor. 5:17, "Das AHe is vergangen; siehe es ist 
neuu geworden"/ Van nu aan ziet hg het komen Gods in deze wereld niet meer in de hjn van de 
evolutie,, maar als revolutie. 

Tegenn deze achtergrond moet de rede worden verstaan die Ragaz hield op de jaarvergadering van 
dee Schweizerische Predigergesellschaft in 1906 te Bazel een rede, 'Das Evangenum und der soziale 
Kampff  der Gegenwart', die later als brochure is uitgegeven.6 Voor een groot gehoor van 
predikanten,, waaronder een zeer klein aantal sympathisanten van de scciaaWernocratie, 
verkondigdee Ragaz zijn boodschap. Zijn betoog, hieronder vertaald en samengevat, verliep aldus: 

11 A. Rich, 'Theologische Einfuhrung' in Briefe, Band I, p. XXH. 
22 L. Ragaz, Briefe, Band I, p. 70. 
33 L. Ragaz, Mem Weg, Band I, p. SI. 
44 A. Rich, 'Theologische Einfuhrung', in Briefe, Band 1, p. XXH. 
33 L. Ragaz, Briefe, Band I, p. 195. 
**  L. Ragaz, Das Evangelium und der soziale Kampf der Gegenwart, 2e Auflage, Basel, 1907. 



91 91 

Dee industriële revolutie heeft allerlei krachten losgemaakt, waardoor de mens een verlengstuk 
dreigtt te worden van de machine. De productie is afgestemd op de markt, die voor mensen zonder 
geldd geen interesse heeft. De 'calculerende burger' bepaalt de richting en de inrichting van de 
maatschappijj  en door de verstedelijking levert grondspeculatie voor sommigen geld en voor velen 
slechtee woningen op.1 Geld wordt doel in plaats van middel en de broederschap der mensen wordt 
eenn illusie. Tegen deze ontmenselijkte wereld is het socialisme in opstand gekomen en het bepleit 
eenn economische orde, waarin productie en consumptie zijn afgestemd op de behoeften van de 
menselijkee gemeenschap. De christenen zouden bondgenoten moeten zien m en zijn van deze 
socialisten,, waar 'die kapitalistische Wirtschaftsordnung die Lebensordnung des Evangeliums 
widerspricht,, so sehr dafi sie flir  recht eigentlich ins Gesicht schldgt und duren eine bessere ersetzt 
werdenn mufi'. 

Hett socialisme volgt drie wegen naar de overwinning op het kapitalisme: de weg van de 
coöperatiee in de reorganisatie van de productie en de consumptie; de weg van de klassenstrijd via 
dee vakbonden én de weg van de machtsvorming via de politiek, desnoods via de revolutie. 

Inn de kerk is men daar bang voor en er leven allerlei bezwaren tegen de socialisten: 'Man ist 
geneigt,, allerlei durch die geschichtlichen Umstünde veranlaBte Begleitungserscheinungen des 
Sozialismuss mh seinem eigentlkhen Wesen zu verwechseln: Materialismus, Religionsfeindschaft, 
freiee Liebe und sogar Anarchismus',3 maar dat zijn erfenissen van het liberalisme. De kerk zou 
naastt de zorg voor de individuele mens ook nadruk moeten leggen op de boodschap van het 
komendee Godsrijk, dat heel deze wereld wü omvatten. Juist hier geldt de navolging van Jezus 
Christus.. "Denn...grööer als der Glaube ist die Hoflhung, die die Erlösung der Menschheit von 
ihrerr Not sucht und die Liebe, die den Brüdem Retrung bringen wilF'.4 

Inn elk geval is het 'unmögJich, im Namen Jesu diee gegenwSrtige Wirtschaftsordnung zu vertei-
digen'.55 Ons is de profetische prediking opgedragen; als de kerk daar geen ruimte voor heeft dan 
zullenn we wel onder Gods vrije hemel gaan staan. De predikanten zouden moeten (mee)werken 
aann de ethische en religieuze grondslagen van de nieuwe orde, want een religieus socialisme zou 
veell  bezwaren kunnen wegnemen. Maar het eerste is, dat 'die Gottesreichs-hofmung Jesu wieder 
dass Herz unserer Frömmigkeit werden mufi'. 

Inn zijn maatschappijkritiek stond Ragaz niet alleen. Meer nog dan zijn lezing had het boek Sie 
mussen!!  van Hermann Kutter, predikant in Zurich, de aandacht getrokken. Daarin wees deze de 
socialistenn aan als degenen die de rol van de christenen hadden overgenomen door te protesteren 
tegenn een onrechtvaardige maatschappij. De socialisten hadden Gods stem gehoord en dus moeten 
zee wel hun stem verheffen, aldus Kutter. MattmüDer noemt Sie mussen! de eigenlijke stichtings-
oorkondee van de religieus-sociale beweging, die eind 1906 vorm wordt gegeven via een in 
Degersheimm gehouden predikantenconferentie. 

L.. Ragaz, Das Evangelinm und der soziate Kampfder Gegemvart, p. 7. 
22 a.w., p. 30. 
3a.w.,, p. 13. 
44 a.w., p. 23. 
55 a.w., p. 52. 
66 a.w., p. 63. 
77 a.w., p. 63. 
88 a.w., p. 52. 
99 H. Kutter, Sie mussen!, ein offertes Wort an die christliche Gesellschqft, Zurich ,1903, Berlin, 1904, Jena, 

1910. . 
100 M. MattmüUer, Leonhard Ragaz, Band I, p. 103 e.v. 
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Dee term religieus socialisme is gevallen, vaker geschreven als religieus-socialisme. Ragaz zelf hecht 
niett aan de term en hij noemt het min of meer toevallig dat de beweging zo is gaan heten.1 Na de 
genoemdee predikantenvergadering, waarop Ragaz zijn rede had gehouden was er behoefte aan 
onderlingg beraad en men ging over tot het organiseren van conferenties over religieuze en sociale 
onderwerpen.. Zo'n conferentie werd all  snel 'religiös-soziale Konferenz' genoemd, waarna de groep 
diee de conferenties droeg vervolgens 'die religiös-soziale Bewegung' werd genoemd. 

Opp de bijeenkomst van april 1907 werd voorgesteld de rede van Ragaz van 1906 tot 
uitgangspuntt te nemen, maar hoewel men het profetische karakter daarvan algemeen waardeerde, 
haddenn sommigen toch moeite met dit voorstel Men had - ten onrechte - de indruk gekregen dat 
Ragazz de onvoorwaardelijke omhelzing van het socialisme, inclusief de klassenstrijd, had 
aanbevolen. . 

Hoewell  in de eerste fase vertegenwoordigers van aDe kerkelijke richtingen aanwezig waren, vond 
err op den duur toch een zekere schifting plaats. Ragaz betreurde dit zeer, daar hij van mening was 
datt hier geen groepsbelangen of theologische deelwaarheden aan de orde waren; de verkondiging 
vann het Koninkrijk Gods ging immers heel de kerk en heel de wereld aan. Daarbij ging het hem niet 
omm zoiets als een aanvulling van wat in de kerken en in het socialisme ook altijd al was gezegd en 
geloofd,, namelijk dat (religieuze) bezieling en sociale actie bij elkaar behoren. Voor Ragaz was de 
ontdekkingg van het Godsrijk als hart van het evangelie een ingrijpende revolutie van het christelijk 
gelooff  en daarmee van het christendom. Vandaar zijn oproep om terug te keren tot dit centrum. 

Sindss zijn ontmoeting met Christoph Btumbardt sprak Ragaz zelf liever van de revolutie van 
'diee Sache Christi' dan van het religieus-socialisme omdat deze benaming meer misverstanden 
opriepp dan dat zij duidelijkheid verschafte. En dat terwijl de zaak waarom het gaan moest, hemzelf 
steedss helderder was geworden. Zonder zijn eigen ontwikkeling en achtergrond te miskennen 
belijdtt Ragaz zeer nadrukkelijk zijn congenialiteit met en bewondering voor Bhimhardt Dat blijkt 
mett name in het boek dat hij later zal schrijven: Der Kampf um das Reich Gottes in Bhimhardt, 
Vaterr und Sohn - und weher! , opdragen aan 'dem verstorbenen und doch lebendigen Meister 
CHRISTOPHH BLUMHARDT, dem Sohne, in tiefer Dankbarkeit und Liebe'.3 In het voorwoord 
beschrijftt Ragaz hoe hij, sinds de ontmoeting met Bhimhardt in 1909, hem als een geestverwante 
leraarr beschouwt, die met grote eenvoud en helderheid zegt wat hij, Ragaz, met veel strijd en 
moeitee 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 
wortelss heeft. 

Opnieuww raakte Ragaz sterk betrokken bij de sociale problematiek, toen in 1912 in Zurich een 
algemenee staking uitbrak naar aanleiding van een conflict in de bouwwereld. Volgens hem verliep 
dee staking ordelijk, maar de overheid ging over tot militaire maatregelen. Ragaz veroordeelde in 
eenn fel artikel in Neue Wege dit overheidsingrijpen als een vorm van klassenstrijd van bovenaf 
Doorr 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 
liett hem tamelijk onverschillig. 

11 L. Ragaz, Mem Weg, Band L, p. 240 en Mein Weg, Band II, p. 97; zie ook L. Ragaz, Weltreich,Religion 
undund Gottes Herrschqft, Band I, Erlenbach-Zürich, 1922, p. 61,62, artikel 'Religiös und soziaT, 1914. 

22 L. Ragaz, Der Kampf um das Reich Gottes in Blumhardt, Vater und Sohn - und weiter!, 2e Auflage, 
1925,, (Ie Auflage 1922), verder geciteerd als Blumhardt. 

33 L. Ragaz, Blumhardt, p. 5. 
44 a.w., p. 285. 
55 L. Ragaz, 'Der Zürcher Generalstreik', in Neue Wege 1912, p. 291 e.v. 
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Pijnlijkerr trof hem de open brief die Hermann Kutter Ket opnemen in L'Essor, het orgaan van de 
christen-socialistenn in Franstalig Zwitserland Ragaz zou de zaak van het Rijk Gods hebben 
geschaadd door zkh te mengen in de partijpolitieke strijd- Daar niemand hem verdedigde, schreef 
Ragazz tenslotte zelf een brief aan L'Essor om zijn standpunt uiteen te zetten-
Inn de voorafgaande tien jaar was Ragaz' oorspronkelijke bewondering voor en vriendschap met 
Hermannn Kutter steeds meer veranderd in teleurstelling. Diens fundamentele kritiek op de 
burgerlijkheidd van de kerk en diens radicale verkondiging van de 'Revolution Gottes' uit de 
beginjaren,, bad Ragaz gedeeld, maar steeds duidelijker gingen zij vervolgens gescheiden wegen. 
Terwijll  Kutter zijn predikantschap gebruikte om te trachten de kerk te bekeren tot het socialisme, 
verkooss Ragaz de zijde van het proletariaat in de sociale conflicten van die dagen. De laatste werd 
lidd van de socialistische partij en verliet tenslotte de kerk, Kutter bleef in de kerk om daar de 
fundamenteel-theologischee vragen aan de orde te kunnen stellen. De zoon van Hermann Kutter, 
Hermannn Kutter Jr., meent dat hun visies complementair moeten worden geacht, maar Ragaz 
ervoerr de opstelling van Kutter Sr. als ondermijnend. 

Opp het eerste internationale congres van christen-socialisten, in 1910 gehouden te Besancon, 
sprakenn de vertegenwoordigers uit diverse landen vrijuit over sociale en politieke vraagstukken, 
maarr Kutter bepleitte tenighoudendheid. 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 
Godss tijd was om te handelen. Wel volgde het congres Ragaz, door het opstellen van een aantal 
resolutiess en richtlijnen voor praktiscb-politiek handelen maar de sfeer was bedorven. De tegen-
stellingg zou zich tot een conflict verscherpen rondom het oorlogsvraagstuk. 

Ragazz trachtte via de leiding van het Duitse 'EvangeKsch-Soziale Kongress' de christenheid te 
mobiliserenn 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. 
Toenn men tenslotte een compromis gevonden had, maakte het uitbreken van de oorlog het congres 
onmogelijk,, terwijl tegelijkk de eensgezindheid van voorheen ontbrak: ondanks verzoeningspogingen 
verstondenn Zwitsers van verschillende (taakgroepen elkaar ineens niet meer. Ragaz beweerde dat 
hett ging voor of tegen de Duitse afgod, die zijns inziens zowel Naumann als Kutter en vele anderen 
inn zgn ban had gekregen. 

Directt na afloop van de oorlog die niemand meer had weten te verhinderen, nam Ragaz deel aan 
bijeenkomstenn van religieus-sociale vredescomités. Met een door Fritz Barth (de vader van Karl) 
opgesteldd ontwerp van een manifest dat de onverenigbaarheid van oorlog en evangelie vaststelt, 
gingenn Ragaz en de Franstalige Zwitsers akkoord, maar de meeste Dukstaligen wezen het af om de 
Duitsee ambtsbroeders niet te irriteren. Hermann Kutter, die tot dan gezwegen had, deed vervolgens 
eenn scherpe aanval op Leonhard Ragaz. In een brochure, getiteld Ich kaïm mir nicht hetfen bood hij 
dee Duitsers verontschuldigingen aan voor 'het schoolmeesterachtige geschrijf van sommige 
Zwitsers,, die hun farizeese ideeën de voorrang geven boven het rustig laten geschieden van Gods 
wü\\ Kutter beschuldigde Ragaz daarmee van 'Pharisaismus der Idee', een etiket dat in latere 
controversenn een fnuikende rol zal spelen. 

1L.. Ragaz, Briefe, Band L p. 306-308. 
22 H. Kutter Jr., Hermann Kutters Lebenswerk, Zurich, 1965. 
33 L. Ragaz, Mein Weg, Band H, p. 107. 
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InIn het opstel 'ReHgiös und sozial' uit 1914, opgenomen in de bundel Weïtreich, Religion und 
Gottesherrschaft,, beschrijft Ragaz zijn weg naar het socialisme als een geloofszaak. Het was hem al 
eerderr duidelijk geworden dat geloven niet alleen gaat over God en de ziel: "Zu Gott und der Seele 
muütee der Bruder kommen".1 Als het op aarde komende Godsrijk de omkering betekent van de 
aardsee wanverhoudingen, dan mag de sociale strijd zeker worden gezien in het perspectief van 
Godss revolutie. Op deze weg ontmoette en herkende Ragaz het socialisme als een beweging met 
hogee zedelijke idealen; zó ziet hij haar parallel lopen met de christelijke hoop op een nieuwe hemel 
enn aarde. In de gangbare theologie blijkt de hoop veelal een apocalyptisch off  verkerkelijkt karakter 
tee hebben gekregen of is het object ervan gereduceerd tot het hiernamaals. Daartegenover biedt het 
socialismee concrete modellen van verandering aan en wegen tot realisering van een nieuwe 
maatschappij.22 Ragaz geboft dat het komende Godsrijk reeds komende is. Men doet aan de 
levendee God tekort, wanneer men zijn Rijk slechts als toekomstig beschouwt; God is tevens de in 
hett heden werkzame schepper, zodat wij in de werkelijkheid van deze wereld mogen speuren naar 
dee werkelijkheid van God. "Wir erkannten im Sozialismus ein wunderbares Auftauchen der aken 
Gottesreiehsgedanken;; es war im tetzten Grimde der groBe Gott der uns im Sozialismus deutlich 
gewordenn war".4 Op deze manier kan het Godsrijk wereldwijd worden uitgebreid: "Es handelt sich 
urnn die Eroberung eines neuen Stückes Wirklichkeit för Gott". 

Ondankss deze theologisch gefundeerde, positieve waardering van het socialisme heeft Ragaz zijn 
kritischee zin niet verloren. In 1917 schrijft hij een nieuw, langer artikel: 'Das Reich Gottes und der 
Sozialismus'66 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, 
verbondenn met de verwachting en de realisering van het Godsrijk. "Einst war unser Weg, die 
Gottesreichswahrheitt in der Sozialdemokratie zu erkennen und zu vertreten und alles was an 
Fremdemm und Falschem daran hing zu ertragen und nntzunehmen; jetzt ist unser Weg, das 
Gottesreichh allein zu vertreten, das Gottesreieh für alle".7 Slechts een religieus en ethisch 
gemotiveerdd socialisme acht hij in overeenstemming met het oorspronkelijke ideaal; echte hoop 
voorr de proletariërs is er alleen door zó'n socialisme. Persoonlijk wilde Ragaz nog verder gaan 
doorr zijn Nachfolge Christi te vertalen in solidariteit met de verdrukten, een levenshouding die hij 
smartelijkk miste in kerk en samenleving.8 Immers, de kerkelijke christenen hebben veelal van het 
gelooff  een religie gemaakt, die nog slechts dient tot zelfhandhaving en zelfbevrediging, terwijl het 
partijsocialismee zich steeds meer verwijdert van de zedelijke impuls die door Christus in de wereld 
iss gekomen. "Bei den Christen war das Gottesreich zur Religion geworden, bei den Sozial-
demokratenn (gab es) ein Gottesreich ohne Religion". Ragaz hoopt dat hij nu aan iedereen duidelijk 
heeftt gemaakt, dat hij het socialisme werkelijk niet voor het reeds gekomen Godsrijk houdt. 

11 L. Ragaz, Weïtreich, Religion und Gottesherschqfi, Band II , p. 68. 
22 a.w., p. 66. 
a.w.,, p. 66. 

44 a.w., p. 67. 
55 a.w., p. 67. 
6a.w..,, pp. 7-61. 
77 a.w., p. 50. 
*a,w.,p.. 17. 
9a.w.,p.. 12. 
100 L. Ragaz aan L 'Essor, nov. 1912, in antwoord op het tegen hem gerichte schrijven van Hermann Kutter: 

"Personnee de nous n'a jamais presenté Ie socialisme comme étant déja Ie royaume de Dieu". Opgenomen in 
L.. Ragaz, Briefe, Band I, pp. 306-308, met commentaar van Hermann Kutter, pp. 309-310. 
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E.44 Overeenkomsten en verscholen tussen Ragaz*  reügieus-sociafisnie en Rauschenbusch' 
sociall  gospel 

a.. Het Koninkrijk Gods als kernthema 

Voorr Leonhard Ragaz was de ontdekking van het Koninkrijk Gods als 'Kern und Stern der Bibel 
undd der Sache Christi' de grootste ervaring van zijn leven. Hoewel de term Reich Gottes hem niet 
vreemdd geweest kan zijn, beschrijft hij zijn vondst als een wonder, een 'Erieben, unmittelbar von 
Gortt gekommen'.2 De nadere kennismaking met Christoph Bhnnhardt heeft dan bijgedragen aan de 
verhelderingg van het begrip, met name in zijn sociaal-politieke betekenis en in zijn antithese met het 
'Wertreich'.. Het toekomstige Godsrijk is voor Ragaz geen fata morgana, maar 'der neue Aeon der 
mhh Christus eingetreten ist'. "Dies und nichts Anderes ist der Sinn seiner Botschaft: Das Reich 
Gottess ist genaht".4 In deze christotogisch-eschatobgische zin verstaat hij de tekst uit Lucas 17:21: 
Hett Koninkrijk Gods staat temidden van u. 

Elderss spreekt Ragaz van een 'zich telkens presenterend Pasen* als het begin van de grote 
revolutiee waarin het Koninkrijk Gods zich baan breekt, worstelend met 'das Reich des Bösen'. Het 
herscheppendee werk van de Heilige Geest is daarbij de inspirerende kracht. De zich in Christus 
manifesterendee heerschappij van God vraagt allereerst om persoonlijke gehoorzaamheid, te om-
schrijvenn als 'Nachfölge'. Deze navolgers vormen de ware gemeente van mensen die zich willen 
inzettenn voor de realisering van het Godsrijk. Omdat gerechtigheid het kernwoord van dat Rijk is, 
moett die betrokkenheid vervolgens leiden tot de formulering van een sociale ethiek en gericht 
wordenn op het bevorderen van een rechtvaardige maatschappij. 

Aann Walter  Rauschenbusch was het begrip 'Kingdom of God* langs twee wegen bekend Zijn 
vaderr had het meegebracht uit Duitsland, overgehouden uit zijn studietijd bij de pietist Neander, de 
vaderr van de 'pectorale', dat wil zeggen: op het innerlijk gerichte, theologie. Ondanks hun verschil 
inn kerkelijke partij waren Neander en zijn leermeester Schleiermacher eensgezind van mening 
geweestt dat het Godsrijk primair een 'regnum internum' was. Maar zij geloofden dat Gods 
genadigee wil van daaruit betrekking heeft op het totale menselijke bestaan. Met die visie had vader 
Rauschenbuschh geleefd en Waker had er zich als student als vanzelf bij aangesloten. Toch ervoer hij 
opp een ogenblik Christus*  Koninkrijksprediking als een nieuwe openbaring en zag hij de noodzaak, 
anderee accenten te leggen dan zyn vader. Want in plaats van het Godsrijk vooral te beschouwen als 
eenn innerlijke zaak, bracht Waher juist de maatschappelyk-politieke betekenis ervan naar voren. 

Dee tweede toegang tot het begrip Kingdom of God boden hem de Amerikaanse tradities van 
sociall  Christianity en social gospel, die het Godsrijk als maatschappelijke werkelijkheid op deze 
wereldd verwachtten, mede gelet op de evenzo verstane belofte van het millennium. Maar nadruk-
kelijkerr dan anderen wees Rauschenbusch op de strijdverhouding die er bestaat tussen het Godsrijk 
enn 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. 

Ragazz en Rauschenbusch blijken dus in hoge mate eensgezind te zyn ten aanzien van de positie en 
dee betekenis van het Rijk Gods. 

11 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, p. 230. 
2a.w,p.231. . 
33 L. Ragaz, Die Geschkhte der Sache Christi, Bera, 1945, p. 114. 
44 a.w., p. 114. 
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b.. De kerk(en) en het Godsrijk 

Ragazz zag de kerk van zijn dagen verworden tot een instituut dat religie koestert in plaats van zich 
inn te zetten voor het Godsrijk. "Aus der Verheissung und Forderung des Reiches Gottes und seiner 
Gerechtigkeitt wird auf der eine Seite die Kirche mh ihrem Kuhus, auf der andern das Dogma, die 
Lehre,, die in der Orthodoxie erstarrt". Deze kerk steh zich in de plaats van het Rijk, waardoor de 
hoopvollee verwachting verandert in aanpassing aan de wereld En waar het komende Rijk uit de 
aandachtt verdwijnt, daar verstaat men ook de oproep tot 'Nachfolge' niet meer. 'Die Gemeinde 
derr Reformation ist nicht TrSgerin des Reiches Gottes und seiner Gerechtigkeit, sondern ...des 
Dogmass und der Religion". Om die reden verwierp Ragaz de kerk als instituut. In plaats daarvan 
gingg hij op zoek naar 'die Gemeinde', die zou moeten bestaan uit sociaal bewogen, pacifistische en 
tegelijkk revolutionaire, gewetensvolle en wijze mensen. Door middel van deze gemeente zou de 
maatschappijj  - naar het communale ideaal dat Ragaz uit zijn jeugdherinneringen heeft over-
gehoudenn - moeten worden hervormd tot een samenleving van vrije mensen die, met respect en 
waarderingg voor elkaar, samenwerken. Via vormingswerk heeft Ragaz zich dan ingezet om deze 
gemeentee gestalte te geven, maar hij zag zich omringd door een kwaadwillende wereld waarin alles 
leekk samen te spannen om de humaniteit om te brengen. 

Rauschenbuschh heeft in Amerika vooral te maken gehad met kerken met een dissenter-
achtergrondd en hij was daarmee innerlijk verbonden. Anders dan veelal het geval was met de 
gevestigdee 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 
maatschappelijkee voorhoede, bezield door de idealen van broederschap en naastenliefde. Aldus 
gemotiveerdd zagen de dissenterkerken zichzelf als werktuigen en voorboden van het zich in de 
Amerikaansee maatschappij realiserende Rijk Gods. 

Rauschenbuschh zag geen enkele aanleiding om deze Amerikaanse visie in te ruilen voor wat hij 
hadd ervaren als de Europese. Hij stemt van harte in met het reformatorische protest tegen het 
machtsinstituutt waartoe de rooms-katholieke kerk was verworden en tegen de daarachter liggende 
pretentiee dat het Rijk Gods in feite gestalte had gekregen in de katholieke kerk. Maar voorzover de 
reformatorischee kerken dat Rijk tot een zaak van het hart hebben gemaakt, soms aangevuld met een 
opp de lange baan geschoven eschatologie als een soort pro memoriepost, doen zij volgens hem 
tekortt aan de sociaal-politieke realiteit van het aanbrekende Godsrijk en aan de opdracht dat Rijk in 
dezee wereld zichtbaar te maken. Hij verwijt dat vooral aan de lutherse kerk, die nog sterker op het 
innerlijkk gericht zou zijn dan de calvinistische. "Calvinism had a far wider sphere of influence on the 
Ufoo of the nations than Lutheranism, with the demand for political liberty and social justice".5 Zijn 
ervaringenn in Duitsland hebben hem er eens te meer van overtuigd dat een kerk die zich beperkt tot t 
hett innerlijk daarmee vrij spel geeft aan de machtspolitiek van de overheden, die dat opvatten als 
sanctioneringg van hun beleid. In Rauschenbusch' opvatting bedoelt het Godsrijk juist de sociaal-
politiekee hervorming van de maatschappij, die niet kan worden overgelaten aan de machthebbers, 
maarr door kritische kerken zou moeten worden gestimuleerd. 

Eensgezindd wezen Ragaz en Rauschenbusch de katholieke en Europees-protestantse tradities af 

''  L. Ragaz, Die Sache Christi, p. 75. 
2a.w.,, p. 61. 
3a.w.,p.. 155. 
44 L. Ragaz, Mein Weg, Band I, pp. 43-51: 'Die DorfgemeinschafV. 
55 W. Rauschenbusch, CSCt p. 334. 
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c.. Over de Radicale Reformatie 

Volgerss Ragaz hebben de wederdopers en hun geestverwanten bet echte, oorspronkelijke 
evangeliee verkondigd: de boodschap van het Koninkrijk Gods dat in Christus gekomen is en dat 
komenn zal om de gerechtigheid Gods op deze aarde te vestigen. De door hem gezochte ware 
gemeentee vindt hij dan ook terug in wat door anderen genoemd wordt de ketterbeweging: "Sie ist 
diee Gemeinschaft, welche die Sache Christi und damit die Sache Gottes trügt: das Gesetz und das 
Evangelium". . 

Inn 1925 schreef Ragaz in Neue Wege*2 een artikel onder de titel: 'Das Jahr 1525', waarin hij 
terugbliktt op de boerenopstand en de reactie van Luther daarop. Zonder Luther als mens te willen 
diskwalificerenn meent hij te kunnen stellen dat deze zijn evangelisch gezag verloren heeft door zich 
tegenn de revolutionaire acties van de boeren te keren. Luthers denkbeelden aangaande de twee 
regimentenn waarmee God de wereld regeert acht Ragaz - vooral vanwege de latere verwording tot 
dee 'luthers' geachte twee rijkenleer - levensgevaarlijk. Deze visie noemt hij niet alleen een bedrei-
gingg voor de toenmalige boeren, maar ook voor het evangelie. Want zo wordt, nota bene door 
degenee die zich eerst aan het pauselijk gezag had ontworsteld, de overheid tot 'paus' gemaakt. 

Reedss eerder had Ragaz zijn afkeer van de - zich op Luther beroepende - Duitse machts-
politiekk geuit toen hij, na de Duitse overgave in 1918, staande voor het standbeeld van ZwingH te 
Zurich,, zyn hoed afnam en zei: "Nun ist Luther besiegt! 

Rauschenbuschh beschrijft de wederdopers als de ware voortzetters van de kerk omdat zij het 
radicalee evangelie bewaard hebben. 'The Anabaptists took Jesus Christ as their leader and the Holy 
Spiritt as their inward light".4 Hij betreurt het dat de anabaptisten veelal worden beoordeeld vanuit 
hett sektarische optreden van Jan van Leiden te Munster 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 
Rauschenbuschh afgewezen. "Luther disavowed the cause of the lower classes".5 

Off  deze beoordeling billij k is, kan worden betwijfeld. Luthers visie was dat de bevoegde 
overhedenn de sociale hervormingen ter hand moesten nemen; een sociale revolutie 'van onderen' 
weess hij af Zelf probeerde Luther zijn doel: de hervorming van de kerk, buiten de sociale conflicten 
tee houden. Als sociologisch geschoold historicus wist Rauschenbusch echter dat 'religion is so 
connectedd with the total fabric of society, that no major religious shift can occur without an 
accompanyingg upheaval throughout the social structure'. 

Ragazz en Rauschenbusch wijken met hun positieve Irijk op dee 'radicale reformatie' dus duidelijk af 
vann de officiële kerkeojk-reformatorische visie daarop. Daar heet de radicale reformatie van ouds-
herr een gevaarlijke ketterij. Dat ondervond bijvoorbeeld de pietist Gottfried Arnold, die rond 1700 
z n̂n Unpartheyische Kirchen- und Ketzerhistorie schreef en beschuldigd werd van ketter-
sympathie. . 
Uitt hun positieve kipt op de radicale reformatie blijkt opnieuw de geestverwantschap tussen Ragaz 
enn Rauschenbusch. 

1L.. Ragaz, Die Sache Christi, p. 60. 
22 L. Ragaz, Neue Wege, 1925, pp. 383-403. 
33 M. Mattmutter, Leonhard Ragaz, Band II, p. 492. 
44 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 153. 
55 W. Rauschenbusch, CSC, p. 334. 
66 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 153. 
77 J. de Jongh, Verhalen over radicalen, Kampen, 1984, p. 7-8. 
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d.. Over eschatologie 

Ragaz:: "Das ganze Neue Testament lebt, wie Jesus selbst, in der Erwartung die daB die 
VoUendungg des Sieges des Reiches Gottes in der NShe sei, daB die völlige Wefcwende schon vor 
derr Türe stehe. Es (das N.T.) ist eschatologisch", d.h.: "Das Kommen des Reiches, das auch das 
Kommenn Christi ist, voözieht sich in einer ewigen Gegenwart". Nu in Jezus' verschijning de meest 
ingrijpendee van alle 'Entscheidungsstunden' in de wereld gekomen, is hebben wg ten overstaan van 
dhh eeuwig heden van het komende Rijk Gods onze keuzes en beslissingen te nemen. 

H.U.. J5ger concludeert terecht: Ragaz' theologie is 'von der Eschatologie her entworfen\ 
Daarbijj  is te bedenken dat eschatologie dan niet een statische 'teer der laatste dingen' betekent; zij 
beschrijftt niet het einde van de wereld maar haar dóeL Van daaruit biedt zg aan het menselijk 
handelenn het juiste perspectief In Ragaz' visie wordt de ethische vraag dus niet primair gezien als 
eenn morele maar als een teleologische: dient ons menselijk handelen het komen van het Godsrijk? 
Dee boodschap van het Godsrijk krijgt bij Ragaz zo een kritische functie en kan niet dienen om het 
burgerlijkk moralisme te ondersteunen. Dankzij deze eschatologische kwaliteit van het Godsrijk 
breektt het zich baan in de concrete realiteit en schept het kansen voor een nieuwe werkelijkheid. In 
allerleii  gebeurtenissen heeft Ragaz de telkens doorbrekende werkelijkheid van het Godsrijk gezien, 
gebeurtenissenn die hij benoemt als 'kairoi', beslissende momenten. Het gaat er hem dus niet om, het 
gebeurenn gelijk te stellen met Gods handelen, maar om het herkennen van door God aangeboden én 
gebodenn mogelijkheden om iets van het Rijk zichtbaar te maken. Hg noemt dan met name het 
(religieus)) socialisme van zijn dagen, Het diepste motief tot handelen in het perspectief van het 
Godsrijkk ziet Ragaz gegeven in de persoon en het werk van Jezus Christus. Gods liefde is in hem 
voorr de mensheid herkenbaar, Christus' liefde kent geen grenzen, maar wü de hele wereld 
omvatten.. Daarom is het Godsrijk meer dan zgn heerschappij in mensenharten; het is de 
overwinnendee macht van Gods liefde over alle mogelijke tegenstand en het schept een nieuwe 
maatschappelijkee orde, die gebaseerd is op gerechtigheid. 

Rauschenbuschh heeft bezwaren tegen een 'apocalyptische lezing' van het Nieuwe Testament, 
omdatt bij dat een foutief verstaan acht van wat de bijbelse eschatologie inhoudt. Maar wél wfl hij 
diee eschatologie in verband brengen met een duizendjarig Rijk, dat als voorbode van de eind-
overwinningg van God en het goede aan mensen is toevertrouwd. Hij aarzelt niet om de ver-
wachtingg van het millennium te actualiseren: in de Amerikaanse democratische gezindheid en in de 
doorwerkingg van een sociaal gericht christendom herkent hij het werk van de Geest van God. Hij 
gelooftt dat deze wereld Gods werkplaats is: "God is in history, He has the initiative". Besef van 
geschiedeniss is inherent aan het christelijk geloof, want de God van de bijbel maakt vanaf de 
scheppingg tot aan de voleinding geschiedenis en mensen mogen in dat perspectief leven. 

Ragazz en Rauschenbusch waren dus eensgezind van mening dat slechts een recht verstane escha-
tologiee de kerken uit het burgerlijke slop zou kunnen halen en ze maken tot wat zij behoren te zgn: 
instrumentenn in dienst van het aanbrekende Godsrijk. Beiden verstonden de tekst uit Lucas 17:21 
als:: 'Het Godsrijk is in uw midden verschenen'. Daarmee kozen zg tegen zowel de piëtistische als 
dee liberale opvatting van de tekst, als zou die betekenen 'Het Rijk Gods is in u\ Rauschenbusch en 
Ragazz beseften dat die laatste visie op het Godsrijk de ware bijbelse eschatologie had verlamd. 

11 L. Ragaz, Die Sache Christi, pp. 112-113. 
22 H.U. }&gx,Ethikund Eschatologie bei Leonhard Ragaz, Zurich 1971, p. 6. 
33 W. Rauschenbusch, CSC, p. 106. 
44 W. Rauschenbusch, Theology, p. 223. 
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e.. Over Godsrijk en theocratie 

Ragazz voelde wel voor een gezond patriottisme maar de verheerlijking van volk en staat, zoals hij 
diee in Duitsland opmerkte, was hem als Zwitser vreemd en als christen onmogelgk. Hg voorzag 
directt dat een 'chTistelijk, nationaaJ-socialisme in de trant van Stöcker en Naumann moest uitlopen 
opp een gevaarlijk soort theocratie, waarbij de paternalistische keizer voor God zou gaan spelen en 
eventuelee sociale maatregelen allereerst en vooral het staatsbelang zouden moeten dienen. In Zwit-
serlandd kreeg StÖckers staatsideologie overigens van vrijwel niemand enige bijval 

Ragazz en vele anderen met hem zochten naar een maatschappijvorm die een weerspiegeling 
vann het Godsrijk kon zgn. Daarbij stond Ragaz geen theocratie in de trant van 'Carvgn-in-Genève' 
voorr ogen. Zijns inziens zou een calvinistische kerkstaat in even ernstige fouten vervallen als een 
luthersee staatskerk en snel verworden tot een 'christelijke' dictatuur. Maar een beperking van Gods 
heerschappijj  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 
evangeliënn bekende menslievende, humane Jezus van Nazareth, wiens goddelijk koningschap 
gerichtt was op de opstanding en verheffing van mensen. Zó heeft Jezus het door hem verkondigde 
Godsrijkk gestalte gegeven. Daarom kan Ragaz het 'regnum Dei' gelijk stellen met het 'regnum 
Christi'.. Dat Rijk van Christus noemt hy net zo reëel als aardse koninkrijken, maar het is tegelijk 
hunn tegendeel. "(Es ist) ein neues Reich, ein Reich das nicht mehr das Zeichen des Tieres gut, 
sondernn 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 
Mensenn 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 ' Wehrekh'. Positief 
betekentt het Godsrijk een maatschappelijke ordening waarin de waarde van de menselijke persoon 
wordtt erkend binnen de sociale samenhang van een verantwoordelijke maatschappij. 

Rauschenbuschh kan onbekommerd spreken over de 'theocracy of the Kingdom* zonder dat 
iemandd hem ervan verdenkt dat hy in Amerika een soort christelijke dictatuur zou willen vestigen. 
Integendeel,, democratie is in potiocis voor hem het hoogste goed en hij beijvert zich om aan te 
tonenn dat democratie de ware vertaling is van de bijbelse visie op theocratie. Daarin krijgt bij steun 
vann H. Richard Niebuhr, die heeft betoogd dat de Amerikaanse democratie haar wortels vindt inde 
puriteinsee denkbeelden over theocratie, waar men van meet aan heeft gepleit voor begrenzing en 
delingg van de macht en zeker niet het ideaal van de kerkstaat heeft nagestreefd. Het Godsrijk, ge-
zienn als Kingdom of Christ, betekent daarom coöperatie, recht voor allen, bedr^democratie e.d. 

Rauschenbuschh 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 
uitt een bondgenootschap van zelfstandige kantons, waarin kerk en geloof particuliere aangelegen-
hedenn zgn. In andere Europese landen moest de scheiding van kerk en staat echter bevochten 
wordenn op een langdurige afhankefijkheidsrelatie tussen beide instituties. Deze relatie was door ker-
kenn gesanctioneerd doordat zy de staat tot een instrument in Gods hand verklaarden, een situatie 
waarvann de staten dankbaar gebruik én misbruik hebben gemaakt. Ragaz en Rauschenbusch hebben 
beidenn deze symbiose verworpen en de kerkelijke ideologisering van de staat gezien als afgoderij. 

11 M. Mattmüller, Leonhard Ragaz, Band I, p. 38. 
22 L. Ragaz, Weltreich, Band I, p. 49. 
33 H.R. Niebuhr, Kingdom, pp. 49 en 75. 
*a.w.,, p.160. 
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££ De revolutie van het Godsrijk en het democratisch socialisme 

Voorr Ragaz behoorde de strijd voor structurele maatschappelijke hervormingen tot de inhoud van 
hett evangelie van het Koninkrijk Gods, zodat hij zich daarvoor volledig wilde inzetten en niet 
aarzeldee om daartoe bondgenoten te zoeken buiten de kerk. Toen hg voor het socialisme koos, 
kondenn conflicten met een kerk die voornamelijk steunde op de burgerij en die haar belangen en 
opiniess deelde, niet uitblijven. Ragaz onderstreepte wél, dat het hem niet ging om de sociaal-
democratischee partij als zodanig.1 Deze instelling maakte hem tot een kritisch lid partijlid, hetgeen 
hijj  in contacten met socialistische leiders liet merken. Tegenover de orthodoxe marxisten bepleitte 
hijj  een religieus en idealistisch getint socialisme. 

Vanwegee zijn keuze voor een coöperatieve maatschappij sympathiseerde Ragaz zelfs een tijd-
langg 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 
handenn kwam van de bolsjewiki, die Lenins geweldsideobgie aanvaardden. Voor religieus-socia-
listenn zoals Ragaz was het duidelijk dat deze verloochening van de democratie tevens de ondergang 
zouu betekenen van het ware socialisme. Hij sloot zich dan ook aan bij de oppositie in de party en na 
hett afstemmen van een resolutie tegen het militarisme zegde hij zijn lidmaatschap in 1935 op. . 

Rauschenbuschh vat het eerste deel van zijn Christianity and the Social Crisis aldus samen: The 
essentiall  purpose of Christianity was to transform human society into the Kingdom of God by 
regeneratingregenerating all human relations and reconstituting them in accordance with the will of God".4 Het 
christendomm is volgens hem begonnen als een revolutionaire beweging die gericht was op een 
nieuwee maatschappij, naar profetische normen ingericht. Toch is het er kennelijk niet in geslaagd, 
hett sociale kwaad uit te bannen; de christenheid heeft de arbeid van de sociale reconstructie veelal 
latenn liggen. Daarom is een bondgenootschap met het democratisch socialisme noodzakelijk. 

Zowell  Ragaz als Rauschenbusch bestempelen hun visie als revolutionair, omdat beiden het Rijk 
Godss beschouwen als veruit de grootste omwenteling die in de wereld op gang is gebracht. Het 
oorspronkelijkee christendom, gezien als de uit het jodendom voortgekomen Messiaanse beweging 
rondomm Jezus van Nazareth, die aBe grenzen doorbrak, is volgens beiden daarvan de eerste vrucht. 
Zijj  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 
begintt de herschapen wereld, een aarde waarop gerechtigheid woont. 

Hett vertalen van de sociaal-politieke betekenis van Gods Rijk op aarde door de gerechtigheid tot 
doelstellingg en criterium van de maatschappij te maken, is een revolutionair program dat Ragaz en 
Rauschenbuschh beiden, samen met het socialisme, ter hand willen nemen, zo is ons gebleken. 

11 L. Ragaz, Mem Weg, Band I, p. 314. 
22 L. Ragaz, a.w., Band II, pp. 59 e.v. 
33 L. Ragaz, a.w., Band n, p. 182. 
44 W. Rauschenbusch, CSC, Introduction, p. Xm in de editie-1964; p. XXXVH in de editie-1991. 
55 W. Rauschenbusch, a.w., p. 143. 
66 W. Rauschenbusch, a.w.; het opschrift van cap. IV, p. 143, luidt zdfs: "Why has Christianity never 

undertakenn the work of social reconstruction?" 
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g.. Het Rijk Gods en de Machten 

Volgenss Ragaz krijgt het komende Godsrijk nu reeds gestahe in deze wereld, bijvoorbeeld in een 
gezuiverdd socialisme. Maar er is ook een wereldrijk aanwezig dat zich openbaart in 'Kampt Selbst-
sucht,, Machttrieb'.1 Wij hebben mee te strijden met die God die de overwinnaar van het kwade is.2 

Daarbijj  moet niet alleen strijd worden gevoerd tegen onmenselijke sociale, economische en 
politiekee verhoudingen, maar evenzeer tegen de 'Geister und Machte, die nur um so starker sind, 
weill  sie nicht materieller Art sind'.3 Ragaz vindt dit allereerst terug in de evangelieverhalen over de 
uitdrijvingg der demonen door Jezus.4 De apostel Pauhis, die net als Jezus het Koninkrijk Gods 
verkondigt,55 getuigt van de totale overwinning door Jezus Christus van 'das Reich des Bösen' 
waardoorr alle machten zijn verslagen die Gods goede schepping dreig(d)en teniet te doen. Vanuit 
diee overtuiging spoort hij de christenen aan, de strijd aan te binden met de overheden, de machten, 
dee wereldbeheersers dezer duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten (Ef. 6,12). Ragaz 
duidtt 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 
betoogtt dat de apostel Pauhis bij zijn 'exousiai'-theologie (theologie van de machten) heeft terug-
gegrepenn op allerlei oudtestamentisch erfgoed Met name in de eerste hoofdstukken van Genesis, 
voorall  in Genesis 1: 1-3, heeft hij de kosmische strijd van de schepper en bondgenoot van de 
mensenn met de machten der duisternis herkend. 

Bijj  Rauschenbusch keft een sterk besef van de macht van het kwaad: er is een 'Kingdom of Evfl' 
datt zich opstek tegenover 'the Kingdom of God'. Dit kwaad is groter dan de individuele zonde; 
daaromm is een theologische zondeleer van individualistische snit ook niet bij machte de werkelijke 
betekeniss van het Koninkrijk Gods aan het licht te brengen. Dat Koninkrijk bedoeh de totale 
bevrijdingg 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 
nieuww leven gebracht toen het de sociale en collectieve dimensies ervan aanwees als tegenweer 
tegenn de bovenpersoonHjke machten van het kwaad: 'The social gospel realizes the importance and 
powerr of the superpersonal forces in the community". Waar dat besef ontbreekt, kan de theologie 
geenn adequate bijdrage geven aan de verlossing. Zo'n theologie 'will be unrelated to some of the 
mostt important works of salvation which the coming generations will have to do'. 

Opnieuww blijkt de congenialheit van Rauschenbusch en Ragaz. 

11 L. Ragaz, Predigten, Band I, p. 59. 
22 L. Ragaz, Die Botschaft vom Reiche Gottes, Bern, 1941, p. 323. 
33 H.U. Jager, Ethik und Eschatologie, p. 49; het betreft citaten uit de colleges ethiek van prof. Ragaz, 

aangeduidd met E: (E I, E VH-VIIa, etc.). 
44 L. Ragaz, Die Bïbel, eine Deutung, Band V, 'Jesus', 1949, p. 71. 
JJ a.w., Band VI, 'Die Apostel', p. 85. 
66 a.w., Band I, 'Urgeschichte*, pp. 56 e.v. 
77 W. Rauschenbusch, Theology, p. 75. 
11 a.w., p. 76. 
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h.. Mars en Mammon als machten 

Bijj  Ragaz bad de kennismaking met het werk van Tolstoi, behalve begrip voor het anarchisme, 
sympathiee wakker geroepen voor het pacifisme. Daarin sprak hem vooral aan het voor hem 
onontwijkbaree appèl tot navolging van Christus, de vredevorst Daarom: welke belangen er ook op 
hett spel staan, het onmenselijke middel van de oorlog kan daarmee nooit worden gerechtvaardigd. 
Hijj  ziet de 'kairos', het beslissende moment, aangebroken om nu 'mit leidenschaftücher Entschlos-
senheitt das eine Ziel zu ergreifèn: Friede! Wir wollen den Krieg bestegen, er soil nicht mehr sein1.1 

Tegelijkk 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 
vanzelff  sterker: wat vanzelf komt is de oorlog. De maatschappij in haar kapitalistische structuur, de 
economischee wanverhoudingen, het nationalisme, dat aDes tezamen als vormgeving van het mense-
lijkk egoïsme, leidt onherroepelijk tot oorlog,2 ja, 'unser ganzes Zusammenleben ist ja eigenthch 
Krieg'.3 3 

Nogg verder gaat Ragaz wanneer hij de nood van de wereld peilt als geestelijke leegte, die slechts 
zinvoll  kan worden gevuld door de aanwezigheid van God zelf Hij roept daarom op tot verzoening 
mett God. Pas dan immers is er hoop op vrede, wanneer wij Gods verzoening aanvaarden en die 
vertalenn in verandering. 

Tott verbijstering van Rauschenbusch raakten zijn landgenoten steeds meer besmet door een 
oorlogszuchtigee geest. Hij constateerde met bitterheid: "it was hard enough to combine Christianity 
andd capitalistic business. Now we are asked to combine Christianity and war". Het evolutionistisch 
optimismee dat vertrouwt op de zedelijke waarde van hetgeen als rationeel wordt voorgesteld, blijkt 
eenn leugen. Ten eerste blijkt de mens niet rationeel van aard en evenmin is hij geëvolueerd tot een 
zedelijkk wezen. Aan zijn zoon Hflmar schreef hg: "The old superstition that man is a reasonable 
beingg is dropped from my creed".6 Hij ziet steeds duidelijker dat er krachten aan het werk zijn, 
'superpersonall  forces of evil',7 die voortkomen uit the Kingdom of Evü' en die mensen meeslepen. 
Hijj  verwijst daarbij naar de b^ls-apc»caryptische literatuur, waarin met beelden de politieke 
realiteitt en de daarin heersende ideologieën worden aangeduid. Daarin spelen machten als Mars en 
Mammonn (oorlog en geld), die behoren tot het antihumane pantheon dat door Christus aan de kaak 
iss gesteld en overwonnen, een grote roL Rauschenbusch verzette zich daarom tegen een Ameri-
kaansee deelname aan de oorlog en hij verklaarde: "The nation has become a workshop of death". 
Doorr zijn pacifisme raakte hij een tijdlang in een isolement, maar hij vond geestverwanten en 
nieuwee mogelijkheden in de Fellowship of Reconciliation. 

Wijj  zien dus dat zowel Rauschenbusch als Ragaz Mars en Mammon hebben herkend en bestreden. 

11 L. Ragaz, Weltrekh, Band 1, artikel: 'Der Weg zum Frieden', 1914, p. 137. 
a.w.,p.. 141. 
a.w.,, p. 143. 

44 a.w., p. 145. 
55 PJvt. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 182. 
66 a.w., p. 180. 
77 W. Rauschenbusch, Theology, p. 69, titel chapter VIII . 
a.w.,, p. 88. 

99 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, pp. 181-182. 
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LL De Imitatkrae Christi 

Voorr Ragaz heeft de 'Nachfblge' een grote plaats ingenomen, juist omdat hij naar een existentiële 
vertalingg ervan zocht. In zijn colleges ethiek heeft hg zich sterk verzet tegen een intellectualistische 
opvattingg van het christelijk geloof? "Die Veriegung des rehgkJsen Schwerpunktes in den Kopf hat 
diee Kraft der Religion vom Wollen abgetenkt".2 Slechts als wij gehoor geven aan de boodschap van 
dee Christus der Schriften, teren we hem en zijn God in het heden kermen. Dat kennen van God in 
Christuss geschiedt in en blijkt uit de navolging.3 Savonarola citerend zegt Ragaz: "Ein Jeder weiB 
nurr soviel als er auch tut!" Deze praktische Godskennis brengt Ragaz er tenslotte zelfe toekom, in 
eenn daad van navolging van Christus, zyn ambten neer te leggen en tot de 'Ebionim' te gaan. 

Tegenoverr de kerkelijke san^nering van het bezit in de burgerlijk-kaphalistische maat-
schappijj  plaatst hij de vrijwillig e armoede5, want: 'der Besitz trennt von Gott'. Hij meent dat Jezus 
inn de Bergrede de armen zalig geprezen heeft omdat zij vrij zijn van de bezitsdemon, de Mammon. 
Daaromm staan zij open voor Christus' Rijk. 

Tegelijkk beseft Ragaz dat deze 'Revolution der Armut*  pas geheel tot haar recht komt wan-
neerr ze uit liefde wordt ondernomen "Die Armut bfldet das Vorzeichen des ganzen Evangeüums, 
diee Uebe aber seinen Inhah".7 Hij verwijst dan naar Christus, die niet uit ascetische overwegingen 
dee vrijwillig e armoede op zich heeft genomen, maar uit Heine, namelijk uit beftie tot de armen. 
Gehoorzaamheidd aan deze armoede om Christus*  wil herkent Ragaz in het monnikendom, bij de 
Broederss des gemenen levens en bovenal in het teven van Franciscus van Assisi, bij wie het niet 
slechtss een protest is tegen een rijke en dus verwereldlijkte kerk, maar de openbaring van een teven 
mett God, in de omarming van de armoede als bruid. 

Rauschenbusch,, die - ook later - aDe ruimte wilde houden voor personal religion, voelde zich al 
jongg geroepen tot de navolging van Jezus. Als student schreef bij aan een vriend: "Who begins to 
livee a Christlike life will find that, tho' there is no cross to be nailed to, he will die piecemeal by 
selfeacrificee just as Christ did even before his crucifixion".9 Deze gedachten, die hadden kunnen 
leidenn tot verheerlijking van lijden en armoede, heeft Rauschenbusch in zijn pastorale praktijk leren 
vertalenn in dienstbetoon en sociale actie. 

Nadrukkelijkk hebben Ragaz en Rauschenbusch zich beiden ingezet voor de bestrijding van de maat-
schappelijkee oorzaken van onvrijwillige armoede, maar ten aanzien van de vrijwillig e armoede 
oordeeltt Rauschenbusch anders dan Ragaz. 

11 H.U. Jager, Ethik und Eschatologie, p. 283, die citeert uit Ragaz' collegedictaat Ethik I, p. 459 
22 a.w.f p. 283. 
33 a.w., p. 258. 
44 a.w., p. 61 en p. 235. Met het Hebreeuwse woord 'ebionim', letterlijk: 'armen, bedelaars', duidt Ragaz 
hett proletariaat, de uitgebuite arbeidersklasse van zijn dagen aan. 

JJ Th. de Vries, Ketters, Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht, Amsterdam, 1973/1982. 
Opp pp. 267 en 319/320 meldt hij dat Paus Joannes XXII in 1255 verklaard heeft aat & veraiderstekte 
armoedee van Christus en zijn apostelen als een ketterse gedac^nicrtwcfden beschouwd: Judas had een 
beurs!!  In 1323 werd deze pauselijke uitspraak officieel bevestigd. 

66 L. Ragaz, Die Sache Christi, p. 64. 
77 L. Ragaz, a.ŵ  p. 71. 
1W.. Rauschenbusch, CSO, pp. 103-122. 
99 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 47. 
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E.55 Samenvatting 

Inn het voorafgaande hebben wij  de vergaande verwantschap van de visies van Leonhard Ragaz en 
Walterr  Rauschenbusch aangetoond. Allereerst hebben beiden het Godsrijk in zijn revolutionaire 
sociaal-politiekee betekenis (herontdekt, het herkend als het hart van de bijbelse verkondiging en 
dezee ontdekking als een bijzondere openbaring beleefd. Zij  hebben hun ontdekking gezien als een 
bevrijdin gg van kerk en geloof uit de piftistiscb-mdrvidualistische verenging die met name het 
protestants-christelijkk  geloof in de voorafgaande periode had ondergaan. Zij  verwierpen de identi-
ficatiee van het Godsrijk met de kerk en waren van mening dat een recht verstane eschatologie de 
kerkk uit het slop van de burgerlijk e religie zou kunnen verlossen en haar  doen inzien dat zg er  is ter 
will ee van het Rijk . Verder  spraken beiden van de in de wereld aangebroken en op sociale gerech-
tigheidd gerichte revolutie Gods, waarin mensen betrokken moeten worden. Zij  zagen in de 16* 
eeuwsee Radicale reformatie, die zich inzettee voor  de hervorming van kerk en maatschappij, de ware 
gestaltee van de kerk en zij  betreurden het geweld waarin deze bewegingen ten onder  waren gegaan. 
Bovendienn zagen Ragaz én Rauschenbusch in het democratisch socialisme een bondgenoot in de 
strij dd om de bevrijdin g van mens en maatschappij  uit de klauwen van het kapitalisme, maar  beiden 
behieldenn daarbij  een kritische distantie ten opzichte van partijdiscipline , marxistische dogmatiek, 
aanvaardingg van geweid en een materialistische ideologie. Zij  zagen het kwaad niet alleen in de 
menss zelf, maar  - samen met het socialisme - vooral overmachtig aanwezig in de maatschappelijke 
enn politieke structuren. Tenslotte bepleitte Ragaz welbewust een religieus gefundeerd socialisme, 
maarr  religieus-socialisme als een soort partij-ideologie verwierp hij ; voortaan sprak hij  van 'die 
Sachee ChristT . Rauschenbusch benoemde zijn visie ombekommerd 'christelij k socialisme', hetgeen 
voorr  hem gelijk stond met zowel praktisch socialisme als praktisch christendom.. 

Naastt  overeenkomsten zijn er  evenwel ook markante verschillen tussen beide theologen. Die 
betreffenn allereerst hun karakter  en hun afkomst, zowel genetisch als kerkelij k en cuhureeL Maar 
ookk de positie die zij  in het kerkelij k en maatschappelijk leven innamen was verschillend, vooral 
omdatt  de respons die zij  op de sociale boodschap van het Godsrijk kregen, aanzienlijk verschilde. 
Ragazz zag telkens beslissende momenten (kairoi ) waarop Gods aanwezigheid zichtbaar  worden 
konn in de wereld, wanneer  mensen gehoor  zouden geven aan Zij n stem. Maar  steeds weer  het men, 
tott  wanhoop van Ragaz, het kardinale ogenblik passeren en vervolgde men de doodlopende weg. 
Rauschenbusch11 versie van het social gospel daarentegen viel m Amerika m toebereide aarde en het 
werdd in brede lagen van kerk en maatschappij  een tijdlang  toegejuicht. Waar  hij  sprak van het in 
Amerik aa weldra aanbrekende Godsrijk, was dat direct herkenbaar  want die boodschap behoorde 
daarr  tot de geestelijke erfenis van onder  meer  de opwelddngsbewegingea 

Err  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 
hgg zag dat als 'imftati o ChrisrJ' . Onbegrepen verhet hg de conservatieve en verdeelde kerk, in de 
hoopp elders een echte Gemeinde te vinden, maar  tenslotte trok hg zich terug op vormingswerk 
onderr  arbeiders. Rauschenbusch' optimistische toekomstverwachting had daarentegen niet te hjden 
onderr  het realisme waarmee hij  nadrukkelij k het structurele kwaad m de maatschappij  aan de kaak 
stelde.. Hij  werd daarin gedragen door  een mentaliteit die bereid was tot praktische maatregelen om 
dee problemen op te lossen in de zekerheid dat daarmee het kwaad te bedwingen valt 

Dee kerk waarvan hij  üd was en btee£ hermnerde hij  steeds weer  aan haar  herkomst vanuit 
anabaptistenn en andere dissenters, die vanwege de verwachting van het weldra aanbrekende 
Godsrijkk  door  de tijden heen kritisch waren gebleven ten opzichte van de macht van kerk en staat. 
Eenn kerk die aan deze oproep gehoor  wilde geven bleef hij  trouw. 


