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HOOFDSTUKK  II  Het social gospel in de 20*  eeuw 

n.11 Het social gospel in de USA tijdens en na Rauschenbusch 

n.1.11 Inleiding 

Inn 1.3 beschreven wij hoe het social gospel zich heeft ontwikkeld uit het social Christianity en hoe 
hett sociale christendom op zijn beurt niet los te zien is van de sociaal-ethische principes van het 17e 
eeuwsee puritanisme en die van het 18e- en 19*-eeuwse revivalisme, waaruit tevens de hoKness-
bewegingg en het evangelicalisme zijn voortgekomen. Tegelijk constateerden wij dat het Ameri-
kaansee sociale christendom en het social gospel diepgaand beïnvloed zijn door het sociaal-culturele 
patroonn van de 19e eeuw waarin de in de 18* eeuw ontstane Verlichting, de moderne, evolutio-
nistischee wetenschap, het liberalisme en het socialisme dominant waren. 

Naa verloop van tijd zijn er in het Amerikaanse sociale christendom drie stromingen te 
onderscheiden:: een conservatief-charitatieve, een radicale en een progressieve stroming. De eerst-
genoemdee stroming legde aQe nadruk op de puriteinse waarden, richtte zich rond de eeuwwisseling 
steedss meer naar binnen en distantieerde zich van de sociale activiteiten van andere christenen. De 
radicalee stroming verstond het evangelie van het Koninkrijk Gods 'politiek' en verbond zich actief 
mett het socialisme, terwijl de progressieve haar sociale activiteiten als kerkenwerk bleef zien. 

Uitt de progressieve en de radicale stroming ontwikkelde zich vervolgens het social gospel dat 
vanaff  die tijd het verzamelbegrip 'social Christianity' als zodanig vervangt. Binnen dat nieuwe 
verzamelbegripp spelen oudere en nieuwere tradities een rol, zoals blijkt uit de opvattingen van hen 
diee als voorlopers en voormannen van het social gospel gelden: bij Washington Gladden tradities uit 
dee liberale theologie, by Josiah Strong evangelicale tradities, bij Wüüam Bliss en George Herron 
socialistischee invloeden en bij Richard Ely de behoefte om zich wetenschappelijk te verantwoorden. 
Dee specifieke bijdrage van Walter Rauschenbusch hebben wij in 1.5 en 1.6 geschetst. 

Ondankss onderlinge verschillen waren de social gospelers één van zin ten aanzien van de sociaal-
politiekee betekenis van het Koninkrijk Gods: het door Jezus als nabijgekomen verkondigde Rijk van 
Godd had meer te bieden dan geestelijke verlossing; de boodschap van dat Rijk doelde op 'social 
salvation'' met als keerzijde de door Jezus onderwezen sociale ethiek. Dus zouden de kerkelijke 
prioriteitenn moeten worden verlegd: van het innerlijk naar de maatschappij, van de hemel naar de 
aarde. . 
Terwijll  het moeilijk bleek om deze gedachten bij alle medechristenen ingang te doen vinden, omdat 
dee meer traditioneel ingesteklen zich vooral hieven bezig houden met zelfvolmaking in de hoop op 
hemelsee zaligheid, daar ontdekten de social gospelers de socialisten en communisten als 
medestrijderss voor een betere wereld. Die werden dan ook verwelkomd als bondgenoten, in de 
hoopp dat ze - samen met de aanhangers van het social gospel - het geweld zouden afzweren en 
pacifistt (plus drankbestrijder) worden.... 

Eenn aantal initiatieven vanuit de social gospelbeweging werd geconsolideerd doordat de bij de 
Federall  Council of Churches aangesloten kerken in 1908/12 het Social Creed aanvaardden. Het 
bevatt het volgende sociaal program: 

11 J.C.C. Rupp, De sociaal-economische boodschap, p. 28. 



106 106 

-- de ets tot gelijke rechten en gerechtigheid voor allen 
-- bescherming van het gezin, regeling van vrouwenarbeid d 
-- afechaffing van kinderarbeid en ruimte voor hun ontwikkeling 
-rechtt op arbeid en rust voor de arbeider 
-- bescherming van gezondheid en veiligheid op het werk 
-- het recht tot het oprichten van vakbonden 
-- zorg voor ouderen en invaliden 
-- vaststelling van een minimum- én van een maximumloon 
-- bestrijding van de armoede 
-- billijke verdeling van winst en eigendom 
-- bestrijding van de drankhandel. 

Hett social gospel bleef binnen het Amerikaanse christendom geen geïsoleerd verschijnsel omdat de 
kerkenn bepaalde initiatieven overnamen. Kort na de eeuwwisseling was het, als voortzetting van 
voorall  het progressieve (en in mindere mate van het radicale) sociale christendom, zelfs populair 
geworden,, juist omdat de overheden in de 'Progressive Era*  de bovengenoemde wensen eveneens 
nastreefden.. Maar aangezien de social gospelbeweging meer wilde dan beperkte maatschappelijke 
hervormingen,, namelijk de verwerkelijking van het Godsrijk op aarde, bleef men verder zoeken. 
Daarbijj  raakte men intern verdeeld over doeleinden en middelen, waardoor de beweging zelf een 
zekeree stagnatie ondervond. 
Volgenss J. Neal Hughley betekende de aanvaarding van het Social Creed dat de beweging van nu 
aann werd gecontroleerd door kerkelijke instanties en daarmee werd lamgelegd. Daarmee overschat 
hijj  enerzijds de macht van de Federal Council en ziet hij anderzijds over het hoofd hoezeer dit 
lichaamm onder invloed heeft gestaan van het social gospel en zijn leiders, die er vaak de centrale 
positiess innamen (zie II . 1.2). Wel zou men kunnen stellen dat het Social Creed als een (dubbele) 
scheidslijnn heeft gefunctioneerd: enerzijds tussen hendiehetwélenhendiehetniet wilden 
aanvaarden,, anderzijds tussen degenen die het als een maximum en anderen, met name de social 
gospeters,, die het als een minimum beschouwden. 

Dee stagnatie die zich rond 1920 in de beweging voordeed, heeft diepere oorzaken dan de 
aanvaardingg van het Social Creed door de Federal Council of Churches. Daarbij zijn interne en 
externee zaken aan te wijzen. Een interne oorzaak was de verdeeldheid die er in de beweging was 
ontstaann rondom de vragen van doelen en middelen, van idealisme en realisme en betreffende het 
oorlogsvraagstuk.. Wat doelen en middelen betreft: sommigen zagen het Godsrijk vooral als een 
vernieuwdee sociale werkelijkheid, terwijl anderen hun prioriteit legden bij politieke hervormingen. 
Terwijll  de ene groep daarbij alles op de kaart van onderwijs en opvoeding zette, riep eenandere op 
tott revolutionaire actie. Hun hooggestemde verwachtingen ontmoetten de scepsis der realisten. 
Ookk scheidden zich de wegen tussen hen die in en vanuit de kerk wilden bhjven werken en anderen 
diee de kerk verheten. Bovendien drongen de vragen van oorlog en vrede zich aan de social 
gospeferss op. Van daaruit ontstond een discussie tussen mensen die meenden dat een rechtvaardige 
maat-schappijj  tot vrede zou leiden, en anderen die geloofden dat vrede een eerste voorwaarde was 
voorr gerechtigheid. 

11 Eerst in de editie 1932 van bet Social Creed wordt dit punt uitgebreid met een opmerking over samen-
werkingg tussen de rassen; zie J.C.C. Rupp, De sociaal-economische boodschap, p. 29. 

22 J.N. Hughley, Trends in Protestant Social Idealism, New York, 1948, pp. 7,14 en 15. 
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Watt  de uitwendige oorzaken betreft: rond 1920 was de 'Progressive Era' voorbij . De verhoopte 
nieuwee sociale orde kwam niet tot stand en de betekenis van de kleine stappen voorwaarts in 
sociaall  opzicht verminderde, tegelijk met het succes van wat de vooruitgang werd geheten. De 
welvaartsstijgingg was, gemeten aan de productie, weliswaar  aanzienlijk maar  zij  kwam vooral ten 
goedee aan de eigenaren van de productiemiddelen, nauwelijks aan de arbeidersklasse. Toch bleef 
menn vasthouden aan de gedachte dat de vrijhei d van ondernemen voor  alten heOzaam was en dat 
hett  op den duur  ook de arbeiders ten goede zou komen. Het zogenaamde trickle-down effect was 
echterr  trwnimaal Al waren de captains of industry persoonlijk soms wel gevoelig voor  het appèl van 
dee social gospelers, het kapitalistische systeem en de aanverwante machten waren dat niet. Het 
systeemm volgde zijn innerlijke , onstuitbare gang en mensen hadden zich maar  aan te passen. Slechts 
doorr  het schenken van grote bedragen aan sociale en culturele instellingen konden de rijkere n iets 
goedd maken van de aangerichte schade en verder  bleven zij  geloven in de mythe van de energieke 
persoonlijkheidd die zou slagen wanneer  hij  maar  wilde: van krantenjongen tot miljonair . 

Hett  social gospel had een andere maatschappijvisie en streefde naar  een rechtvaardige sociale orde 
viaa de weg van de uitbreidin g van de democratie tot op het economische terrein. Men slaagde er 
echterr  niet in de nodige macht te mobiliseren om deze doelstellingen te bereiken. Daartoe was de 
sociall  gospelbeweging te veel kerkelij k en te weinig politiek; ze steunde vooral op predikanten en 
hadd weinig greep op de samenleving; de aanhang onder  de arbeidersklasse was altij d al gering 
geweestt  en onder  de burgerij  verminderde die steeds meer. 

Omdatt  de optimistische verwachtingen ten aanzien van een alomvattende maatschappelijke 
evolutiee in de richtin g van vrede en gerechtigheid niet uitkwamen en de beweging zich ging 
toeleggenn op onderwerpen als de drooglegging (dw.z. een algeheel alcoholverbod), haakte de 
burgerijj  af, aldus Carter.1 Deze afbrokkeling van de aanhang werd nog sterker  toen de radicale 
stromingg in de social gospelbeweging - ongetwijfeld mede uit teleurstelling vanwege het mislukken 
vann de totale maatschapppiervonriing - de overhand begon te krijgen en radicale pacifisten en dito 
socialistenn het beeld van de beweging gingen bepalen. Deze kreeg daardoor  steeds meer  het 
karakterr  van een protestbeweging, waarin scherpe, profetische maatschappijkritiek en onbereikbare 
ideaalbeeldenn aan de burgers werden voorgehouden. 

Rauschenbusch**  tijdgenoot Shailer  Mathews probeerde nog wel via de kerkelijk e weg, name-
lij kk  als president van de Federal Council of Churches, en via de universiteit van Chicago het social 
gospell  aannemelijk te maken voor  burgers en intellectuelen, maar  jongeren, staande in de harde 
sociaal-politiekee praktijk , konden met de gematigde opstelling der  progressieven niet meer  vat de 
voetenn en haakten af of kozen voor  een radicaal socialisme en pacifisme. 

Terr  ühistratie van deze radicalisering laten wij  nu enkele vertegenwoordigers van het social gospel 
uitt  Rauschenbusch' tij d aan het woord en vervolgens vergelijken wij  hun visie kort met de zijne. 

11 PA. Carter, The decline and revival o/the social gospel, 1920-1940, New York, 1955, pp. 11 en3I. 
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II.1.2II.1.2 Enkele woordvoerders van de social gospelbeweging onder de tijdgenoten van 
Rauschenbusch h 

Eenn van de algemeen bekende vooraannen van de social gospelbeweging, de reeds genoemde 
ShaUerr Mathews (1863-1941), kan worden gekenschetst als voluit een liberaal theoloog. Hij was 
alss bijbelwetenschapper verbonden aan de universiteit van Chicago en, gebruik makend van de 
Duitsee historisch-kritische bijbelwetenschap, schreef hij The Social Teachings of Jesus (1897). 
Daarinn tekende hij Jezus als leraar en voorbeeld in zedelijk handelen voor wie de menselijke 
persoon,, aangelegd op broederschap, de hoogste waarde vertegenwoordigt. Vanwege haar notoire 
schendingg van deze waarde veroordeelde Mathews de kapitalistische maatschappelijke orde in 
Amerikaa als in strijd met Jezus' leer. 

Zijnn invloed nam toe toen hij een van de presidenten van de Federal Council of Churches 
(FedCü)) werd, de Raad die eerder het Social Creed had uitgegeven. Als medewerker aan het 
rapportt The Church and Industrial Reconstruction, uitgebracht door een commissie van de FedCil 
inn 1920 heeft Mathews zich kennelijk niet onbetuigd gelaten want, net als in zijn boek, werd het 
Amerikaansee economische systeem - met een negatief resultaat - gemeten aan Jezus' onderwijs 
aangaandee het Rijk Gods.1 Dat onderwijs van Jezus bevatte volgens het rapport drie kernpunten: 
-- eerbied voor de menselijke persoon als kind van God, 
-- de broederschap der mensen als de juiste onderlinge relatie en 
-- de dienst der liefde als dé regel voor sociaal gedrag. 

Opp basis daarvan wees het rapport het bestaande kapitalistische systeem af omdat het de menselijke 
waardigheidd geweld aandeed, de broederschap schond en in plaats van naastenliefde moordende 
concurrentiee bevorderde. Maar tegelijk werd de verwachting uitgesproken dat het verwerpelijke 
systeemm zonder geweld, door liefde veranderbaar zou zijn. Men bleef geloven in de kracht van de 
tott de liefde bekeerde persoonlijkheid en zo in de uiteindelijke doorbraak van het Godsrijk. Dat 
optimismee klinkt ook door in de definitie, die Mathews gaf van het social gospel, toen hij aldus 
formuleerde:: "It is the application of the teaching of Jesus and the total message of Christian 
salvationn to society, the economie life and social institutions such as the state, as well as to 
individuals". . 

Alss bijbelwetenschapper hield Mathews zich op de hoogte van de Europese bijbels-theologische 
ontwikkelingen,, waar het liberale Jezusbeeld radicaal werd afgebroken door mensen als Albert 
Schweitzerr en Johannes Weiss en vervangen door een apocalyptisch Jezusbeeld. Hij begreep dat 
de,, wat hij noemde, overaccentuering van de eschatologische elementen in Jezus' prediking diens 
ethiekk tot interim-ethiek zou kunnen bestempelen. Daartegenover bleef Mathews in zijn Jesus on 
Sociall  Institutions volhouden dat Jezus' ethiek wel degelijk een program bevatte voor een nieuwe 
socialee orde.3 Alleen wDde hij wel toegeven dat voor Jezus het Godsrijk nog iets meer kon hebben 
betekendd dan een op aarde gerealiseerde, religieus geïnspireerde maatschappij. 

11 DB. Meyer, The Protestant Search for Political Realism, 1919-1941, Berkeley and Los Angeles, 1960, 
pp.. 21-22. 

22 S. Mathews in A Dictionary of Religion and Ethics, New York, 1921, s.v. social gospel. 
33 S. Mathews, Jesus on Social Institutions, New York, 1928, geciteerd bij D.B. Meyer, Protestant Search, 
p.. 165. 
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Henryy Shane Coffin, verbonden aan Union Theological Seminary, noemde zichzelf 'Hberal-
evangeticaT.. Als theoloog hield hij zich bezig met de vraag van de kerstening van de maatschappij. 
Opp de conferentie van de Internationale Zendingsraad, in 1910 te Edinburgh, vertegenwoordigde 
bijj  de social gospelbeweging en noemde hij in een toespraak de volmaakte sociale orde van het Rijk 
Godss het doel van de kersteningsarbeid Deze sociaal-politieke prioriteitstelling in zijn visie op het 
Godsrijkk bracht hem tot de uitspraak: "We care not wether it be by our ministry or by some other, 
thatt His (Christ's) redemptive spirit touches the nations, provided only that the new social order 
comes".11 Deze relativering van het eigen uitgangspunt opende weliswaar deuren naar andere maat-
schappijhervormerss maar deed onder de eigen achterban de vraag rijzen naar de normativiteit van 
hett bijbels getuigenis aangaande het Koninkrijk Gods. Coffin antwoordde daarop met een geschrift 
waarinn hij aangaf dat zijn keuze voor een brede samenwerking bij de vernieuwing van de 
maatschappijj  was ingegeven door het besef van de weerbarstigheid van de structuren. De strijd 
tegenn het geïnstitutionaliseerde kwaad vereist een zo groot mogelijke inzet van alle beschikbare 
krachten. . 

Dee methodist Harry F. Ward was vanaf 1919, net als Coffin, aan 'Union*  verbonden en wel als 
hoogleraarr christelijke ethiek. Deze academische functie combineerde hij met allerlei activiteiten 
waarmeee hij op het sociale terrein reeds eerder bezig was geweest. Daartoe behoorde het werk 
voorr The Methodist Federation for Social Service, een organisatie die Ward samen met anderen 
hadd opgericht in 1907. In 1912 werd hij er de 'executive secretary1 van en hij zou er levenslang aan 
verbondenn blijven. Onder zijn inspirerende feidmg werd de organisatie een belangrijk krachtcentrum 
binnenn de social gospelbeweging, maar ook buiten de kerkelijke kaders zocht hij bondgenoten voor 
zijnn sociale strijd In zichzelf verenigde hij de gedrevenheid van de utopist met de realiteitszin van 
dee wetenschapper, die het belang inzag van de maatschappijanalyse van de opkomende sociologie. 
Onderr zijn talrijke publicaties is het in 1919 verschenen profetisch genoemde manifest The New 
SocialSocial Order fundamenteel. Daarin beschreef Ward zijn tijd als het cruciale moment waarop de 
economischee en ideële krachten op elkaar botsen, waardoor het levenspatroon ingrijpend zal 
veranderen33 Hij besefte dat Amerika op het punt stond over te gaan naar een systeem dat de 
gerneenschappefijkee waarden zal opofferen aan het eigenbelang van enkelen. Tegelijk wist hij dat de 
geestt van het kapitalisme diep in de mens zelf zit. 
Zelff  stond Ward model als vertegenwoordiger van de ideële krachten in Amerika. Begonnen als een 
sociaall  bewogen dorpspredikant begaf hij zich later, in Boston en New York, in allerlei idealis-
tischee organisaties en werd bij de leider zowel van de American Civil Liberties Union als van de 
Americann League Against War and Fascism, later The League for Peace and Democracy geheten. 

Aann de laatstgenoemde organisatie deden ook communisten mee, hetgeen Ward verdacht 
maaktee in zijn kerk. De argwaan groeide toen Ward in het orgaan van de Methodist Federation, het 
Sociall  Service Bulletin, een goedkeurend woord schreef over de maatschappijbervorrningen in 
Ruslandd na de revolutie. Ward, die dit land meermalen bezocht, had de indruk gekregen dat de 
economiee daar dankzij het communisme gedemocratiseerd was en bij schreef: "This is rnanhesuy a 
Scripturall  aim".5 Daarmee was hij geen marxist geworden; hij verwierp nadrukkelgk de klassen-
strijdd Maar zijn bewondering voor Rusland werd hem door zijn kerk meer dan kwalijk genomen. 
Datzelfdee overkwam de activisten Sherwood Eddy en Kirby Page, die hierna besproken worden. 

11 H.S. Coffin, The practical aims o/a liberal evangelicalism, New York, 1915. 
22 H.S. Coffin, A More Christian Industrial Order, New York,, 1920. 
33 H.F. Ward, The New Social Order,-**™ York, 1919, p. V. 
44 H.F. Ward, a.w. p. 369, geciteerd bij D.B. Meyer, Protestant Search, p. 149. 
55 H.F. Ward, m Social Service Bulletin,prüfeb.\9\9. 
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Sherwoodd Eddy was, naast internationaal secretaris van de YMCA, de Young Men's Christian 
Association,, voorzitter van het nationaal comité van The Fellowship for a Christian Social Order 
(FCSO),, een organisatie die trachtte de activiteiten van de social gospelbeweging te sturen en in 
nieuwee banen te leiden. 

Dezee FCSO, opgericht in 1921, hield zich uiteraard primair berig nxl sociaal-ecooomische zaken, maar 
dee organisatie raakte betrokken in de vraagstukken van oorlog en vrede. Dit leidde tot toenadering tot 
Thee Fellowship of Reconciliation, de FOR. De van oorsprong Engelse, pacifistische FOR was van huis 
uitt geen social gospel-organisatie, maar in Amerika kwam er een verbinding tot stand die leidde tot 
samensmeltingg met de FCSO in 1928. 

Nett als Ward was Eddy geïïnponeerd door de Sowjet Unie en haar idealen. Hij kende Rusland van 
voorr en van na de revolutie en in The Challenge of Russia en in Russia Today beschreef hij het 
communistischee experiment.1 Hoewel hij het gevaar van het colkxtrvisme zag, bleek hij gefas-
cineerdd door de planmatige aanpak van de maatschappelijke hervormingen in het nieuwe Rusland. 
Lovendd schreef hij: 'They do not plan first to change human nature, but the social situation".2 

Daartegenoverr pretendeert het 'christelijke' westen de andere weg te volgen: eerst de harten 
bekerenn en dan de maatschappij hervormen. "(But) the West only poshed an ideal; in actual 
practicee it was not fulfillin g even that".3 Eddy stelde dus het Russische ideaal tegenover de 
Amerikaansee werkelijkheid, een methode van redeneren die niet tot een objectief oordeel leiden 
kan.. Zijn ver-heerlijking van Rusland en zijn harde marxistische kritiek op Amerika en op het 
kapitalismee kostte de social gospelbeweging veel goodwill. 

Kirfo yy Page was na zgn theologische studie zijn loopbaan begonnen in dienst van de YMCA ter 
onderöeuningg van Britse en Amerikaanse soldaten in de Eerste Wereldoorlog.4 Als pacifist 
teruggekeerdd in Amerika bet hij zich als predikant bevestigen in Brooklyn, maar na driejaar verliet 
hijj  het pastoraat om zich te gaan inzetten voor de social gospel-organisatie. Als activist in dienst 
vann deze organisatie schreef tal van pamfletten en in allerlei bladen. Hij zag het pacifisme als de 
kernn van het social gospel en tevens als een bruikbare strategie voor maatschappelijke 
veranderingen.. Tot de vreedzame middelen rekende hij onderwijs en opvoeding; zo hoopte hij de 
grotee massa te mobiliseren. 

Naastt de genoemde activiteiten trad hij op als secretaris van de FOR en als lid van het uit-
voerendd comité van de FCSO; vanaf 1926 was hij bovendien uitgever van het tijdschrift World 
Tomorrow.Tomorrow. In dat blad Het hij pacifisten en socialisten aan het woord, in de hoop dat zij eikaars 
werkk en idealen zouden versterken. 

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

Menn kan Page gebrek aan maatschappijanalyse verwijten, maar het is wel aan hem te danken dat 
anderee social gospelers zich (meer) van het oorlogsvraagstuk bewust werden. Kirby Page had 
namelijkk in Europa in 1916/1917 zelf 'the Kingdom of Evfl*  van nabij gezien en hij zag maar één 
remedie:: de absolute en onvoorwaardelijke navolging van de geweldloze Jezus. 

11 G.S. Eddy, The Challenge of Russia, New York,, 1931 eh Russia Today, New York,, 1934. 
22 DB. Meyer, Protestant Search, p. 189, geciteerd uit G.S. Eddy, Russia Today, p. 119. 
33 D.B. Meyer, a.w., p. 191. 
44 D.B. Meyer, a.w., pp. 153 e.v. 
Ja.w.,, p. 154. 
66 a.w., p. 154. 
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Bovengenoemdee woordvoerders van het social gospel, behorend tot de latere tijdgenoten van 
Rauschenbusch,, waren dus met name gefascineerd door  twee zaken: de Great War, de Eerste 
Wereldoorlogg én door  de Russische revolutie. Overigens had deze oorlog ook Rauschenbusch - en 
velenn met h e m- verbijsterd en allerwegen klonk de leuze: Nooit meer  oorlog! Er  werden daarom 
vredesconferentiess bepleit, maar  het was duidelijk dat daarmee de oorlog niet was uit te bannen. Er 
moestenn verder  reikende maatregelen worden genomen en oorzaken opgespoord. 

Dee social gospefers zagen een direct verband tussen allerlei maatschappelijke misstanden en 
hett  uitbreken van een oorlog. Uitbuitin g en onderdrukkin g kunnen leiden tot opstand, terwij l de 
bezitterss van rijkdo m en macht streven naar  wereldbeheersing, hetgeen eveneens oorlog kan 
betekenen.. Als verweer  daartegen was het dus noodzakelijk de maatschappij  radicaal te democra-
tiserenn en zou er  samenwerking moeten worden gezocht met mensen en landen die daarin verder 
gevorderdd waren dan Amerika. 

Leidendee figuren als Ward, Eddy en Page zagen in Rusland een staat waarin een samenleving 
wass gecreëerd waarin de menselijke waarden van democratische gelijkheid en vreedzame broeder-
schapp waren en werden gerealiseerd. Door  hun concentratie op de genoemde twee hoofdpunten, 
vredesactrviteitenn en bevordering van het internationale socialisme, boden deze voormannen bun 
aanhangg nieuwe mogelijkheden tot actie. Daarmee werdd een zekere verlamming doorbroken, die de 
bewegingg een tijdlan g had gekenmerkt toen was gebleken dat het ideaal van de realisering van bet 
Rijkk  Gods al te hoog gegrepen was. 

Dezee sociaal-politieke keuzes vertoonden overeenkomsten met die van de radicale stroming in het 
socialee christendom van weleer, hetgeen in sommige kerkelijk e kringen wantrouwen wekte. Men 
vreesdee dat het social gospel intussen was verworden tot een beweging van links-politieke aard, 
waarinn godsdienstige en kerkelijk e zaken niet meer  telden Daar  staat dan tegenover  dat de 
progressievee richtin g van het social gospel zich na 1920 juist weer  rneer  op de kerk ging oriënteren, 
hetgeenn vanaf de jaren dertig tot een zekere opbloei van nieuwe vormen van sociaal christendom 
leidde.. Dat blijk t allereerst uit de betrokkenheid van Amerikanen van de progressieve richting  bij  de 
oecumenischee beweging.1 Voor  de betekenis van hun deelname aan de oecumene zie Ü.2. 

Vervolgenss blijk t dat uit de ontwikkeling van de tekst van het Social Creed, die in 1932 
belangrijkk  uitgebreid werd ten opzichte van die van 1912.2 In de nieuwe tekst wordt controle van 
hett  economischh proces verlangd en er  worden, naast sociale, politieke en culturele rechten opgeëist; 
ookk is er  nu enige aandacht voor  de rassenkwestie. Daarnaast stelt het Social Creed-1932 dat 
geestelijkee opleving het eerst nodige is: alleen met huh) van de Geest van God kan de gemeenschap 
werkelij kk  worden vernieuwd. 

Hughkyss vrees dat de beweging door  kerkelijk e inkadering zou worden ingekapseld en lam-
gelegdd is duidelijk niet bewaarheid geworden.4 

Voorr  Rauschenbusch was de persoon van Jezus Christus, die in de geest der  oudtestamentische 
profetenn het Koninkrij k Gods verkondigd en beloofd had, beslissend geweest Telkens weer  had hij 
kerkk en wereld teruggeroepen tot geloof in en gehoorzaamheid aan Christus. Na Rauschenbusch' 
doodd namen echter  andere denkbeelden bij  vele social gospefers de overhand. 

11 P.A. Carter, Decline and revival, deel 3. 
22 J.C.C. Rupp, Sociaal-economische boodschap, pp. 28-30. 
33 a.w., p. 30. 
44 J.N. Hughfcy, Trends, pp. 7,14 en 15; zieD.l.1. 



112 112 

Hijj  had daarvoor al in 1892 gewaarschuwd toen hij schreef dat zijn medestanders het geloof niet 
moestenn inruilen voor sociale actie of het reduceren tot humanistisch moralisme en dat zij hun 
geestelijkee inspiratie niet moesten verliezen aan ongegrond optimisme. Elders benadrukt hij dat 
sociaalactievee mensen hun gebed en hun persoonlijk geloof niet zouden moeten verwaarlozen. 

Hett verdere verloop van de geschiedenis van de beweging toont aan, dat het doorgeven van de 
religieuzee inspiratie aan een volgende generatie steeds weer een moeilijke zaak is. Voor de spraak-
makendee opvolgers van Rauschenbusch speelde de evangelicale achtergrond, zo zij die al hadden, 
geenn doorslaggevende rol meer. Zij lieten zich veelal leiden door de restanten van de liberale denk-
beeldenn die vóór Rauschenbusch in de beweging dominant waren geweest. In godsdienstig opzicht 
meendee men genoeg te hebben aan het voorbeeld van de goede mens Jezus, die ons de weg naar 
zijnn Rijk heeft gewezen en dat door zijn geest ook nu doen zal Zoals uit het vervolg zal blijken 
wijstt de 'generatie-Niebuhr' dit af als én psychologisch én theologisch te weinig om mensen te 
inspireren. . 

Rauschenbuschh zelf had bij zijn spreken van 'social salvation' steeds beklemtoond dat het 
zowell  in het evangelie als bij hem begonnen was om een 'full salvation'. "Most Christians say: wait 
til ll  all men are converted, then a perfect social order will be possible. Most social reformers say: 
waitt till we have a perfect social order, then all men will be good. We say: go at both simul-
taneously;; neither is possible without the other".4 Door de maatschappij 'under the law of Christ' te 
brengen,55 dat wil zeggen: haar te laten reguleren door diens liefde en gerechtigheid zou kerstening 
vann de maatschappelijke orde mogelijk worden.6 Daarbij heeft hij gedacht aan vervanging van het 
kapitalistischee stelsel door een coöperatieve maatschappijstructuur. 

Beterr dan de radicalen heeft Rauschenbusch beseft dat het ideaal van het Godsrijk slechts bij 
benaderingg kon worden bereikt, gelet op de weerbarstigheid van de structuren. Dat weerhield hem 
err niet van, zich voor radicale rnaalscha^ijhera>rmingen in te zetten. "We make it a duty to seek 
whatt is unattainable. We shall never have a perfect social life, yet we must seek it with faith". 

Mett deze uitspraken benadert hij zowel het geloof als het realisme van een volgende generatie 
leiderss van het sociale christendom 

11 W. Rauschenbusch, 'Conceptions of Missions', in The Watchman, nov/dec.1892, geciteerd bij 
W.S.. Hudson, ed W. Rauschenbusch, Selected Writings, p. 30. 

22 W. Rauschenbusch, CSO, pp. 103 e.v. 
33 aldus A.C. McGiffert, 'Walter Rauschenbusch, Twenty Years After', in: Christendom, vol. m, nr 1,1938, 
pp.. 96-109. 

44 W. Rauschenbusch, 'Society and Ihe Individual', in: For the Right, 1890, geciteerd bij D.R. Sharpe, Walter 
RauschenbuschRauschenbusch p. 83. 

55 W. Rauschenbusch, Theology, p. 111. 
66 W. Rauschenbusch, CSO, p. 337, "(h means) the establishment of social justice by the abolition of unjust 
privilege". . 

77 W. Rauschenbusch, CSC, p. 420. 
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n.133 Een volgende generatie van leiders van het sociale christendom: de gebroeders 
Niebuhr,, J.C. Bennett en F.E. Johnson 

Dee leiders van het Amerikaanse sociale christendom in de volgende generatie kozen, mede onder 
invloedd van de dialectische theologie, over het algemeen tegen het liberale geloof dat zij achter het 
sociall  gospel ontwaarden. Om hun positie te kenschetsen spreekt J. Neal Hughley van neo-
protestantisme,ll H. Berkhof van neo-orthodoxie. 

Dezee liberale theologie heeft H. Richard Niebuhr  (1894-1962) aldus, spottend, gekarakteriseerd: 
"AA God without wrath brought men without sin into a Kingdom without judgement through the 
ministrationss of a Christ without a cross".3 Richard en zijn oudere broer Reinhold waren zonen van 
Gustavv Niebuhr, die op 18-jarige leeftijd uit Duitsland naar Amerika was gekomen, daar theologie 
hadd gestudeerd en predikant was geworden. Beide zoons wilden daarin hun vader navolgen en 
beidenn werden - na een kortdurend predikantschap - hoogleraar in de theologie. H. Richard 
Niebuhr,, sedert 1931 hoogleraar ethiek in Yale, heeft zich met social Christianity en social gospel 
voorall  bezig gehouden als historisch-sociologische verschijnselen. Zoals we in 1.3.1 zagen heeft hij 
hett Godsrijk het centrum van het Amerikaanse christendom genoemd en het profetische element in 
hett christelijk geloof voor doorslaggevend gehouden. Daarmee onttrok hij het aan de sociologische 
verklaringg van de religie als sanctionering van de macht. 

Karll  Paul Reinhold Niebuhr  (1892-1971) was vanaf 1928 hoogleraar aan Union Theological 
Seminaryy in New York, na voordien dertien jaar pastor te zijn geweest in Detroit. Daar had hij de 
machtt van het kapitalisme en zijn negatieve effecten met eigen ogen gezien. Het lag dan ook voor 
dee hand dat hij zich aansloot bij de FCSO, de Fellowship for a Christian Social Order, opgericht in 
1921.. In deze organisatie werkte hij samen met de eerder genoemden Sherwood Eddy en Kirby 
Page,, activisten in dienst van de social gospelbeweging. Via hen raakte hij vervolgens betrokken bij 
dee FOR, de Fellowship of Reconciliation. 

Inn 1931 richtte Niebuhr, samen met anderen, de FSC, de Fellowship of Socialist Christians op, 
eenn organisatie die radicaal de zijde van het proletariaat koos, inclusief een eventuele klassenstrijd 
Hierr ging men ervan uit dat de heersende klassen niet bereid zouden zijn hun machtspositie 
vrijwilli gg op te geven. Een tijdlang zag Niebuhr heil in het marxisme, want het was hem duidelijk 
gewordenn dat 'satonsocialisme' geen oplossing bood: er moest macht, dat wfl zeggen: tegenmacht, 
ontwikkeldd worden. Terwijl hij de marxistische utopie van een klassenloze maatschappij verwierp, 
aanvaarddee hij de marxistische kritiek op de economische machtsverhoudingen. In dat verband 
werdd het Niebuhr steeds duidelijker dat morele oproepen aan individuele mensen mogelijk succes 
kunnenn hebben maar dat de amorele (en zo: immorele) maatschappij, waar het groepsbelang heerst, 
alss zodanig ontoegankelijk is voor morele oproepen. Maatschappelijke veranderingen ontstaan 
doordatt mensen in actie komen, eventueel via revolutie. 

Hett is duidelijk dat Reinhold Niebuhr in deze tijd kan worden gerekend tot de radicale 
linkervleugell  van de social gospelbeweging. 

'' J.N. Hughley, Trends, par. 7 en 8. 
22 H. Berkhof, 200Jahre Theologie, pp. 251 e.v. 
33 H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 193. 
44 R. Niebuhr, Moral Man and Immoral Society, New York, 1932, repr. 1960. 
55 FA. Carter, Decline, pp. 155-156. 
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Hoewell  men in Amerika onder de indruk was van Niebuhrs ernst en realisme was er, mede dankzg 
dee New Deal, geen enkele behoefte aan een marxistische sociale revolutie. Toch bleef Niebuhr, 
ookk toen hij zich later zelf van het marxisme had gedistantieerd, socialisatie van de productie-
middelenn mogelijk en noodzakelijk achten; de grote economische machten dienden zijns inziens 
onderr controle van de gemeenschap te worden gebracht. Later zag hij in dat een totale hervorming 
vann een corrupte maatschappij een illusie was en hij bepleitte voortaan een machtsevenwicht tussen 
arbeid,, kapitaal en overheid als de geleidelijke weg naar meer sociale gerechtigheid. 

Zijnn revolutionaire gezindheid combineerde Reinhold Niebuhr een tijdlang met een idealistisch-
pacifistischee overtuiging maar het uitbreken van de (eerste) wereldoorlog deed hem twijfelen. 
Moestt er niet gestreden worden voor recht en gerechtigheid? 'The war made me a chOd of the age 
off  disillusionment".2 De oorlogsgebeurtenissen versterkte hem tevens in de overtuiging dat het 
evangeliee iets anders bedoeh dan cuhuurprotestantisrne: "The war convinced me that religion can 
bee effective only if it resists the embraces of civilization".3 De relevantie van het evangelie hgt 
volgenss hem niet in zijn conformiteit met onze belangen, maar juist in zijn kritische distantie. 
Daarmeee bedoelde hij niet een houding van binnenkerkelijk pietisme of politiek isolationisme te 
bevorderen,, integendeel Het conservatieve piëtisme was blind geweest, zo meende hij, voor de 
noodzaakk sociale en politieke structuren te veranderen; het social gospel heeft de kerk van die 
misvattingg gered.4 Maar nu dreigde bet pacifisme tot passiviteit te leiden, terwijl het opkomend 
nationaal-socialismee alleen met geweld leek te kunnen worden weerstaan. 

Niebuhrss opstelling had grote gevolgen voor de vredesbeweging in Amerika want de FOR, de 
FeUowsrupp of Reconciliation viel in 1933 uiteen in totaal-pacifisten en marxistisch beïïivtoede 
realisten,, waaronder Niebuhr.5 Gelet op deze onoverbrugbare verdeeldheid van de meningen over 
hett te volgen beleid verliet hij de FOR. 

Dee social gospelbeweging, onder leiding van Ward, Eddy en Page sterk verweven met de vredes-
beweging,, kwam door de internationale politieke ontwikkelingen voor hetzelfde dilemma te staan. 
TheThe Christian Century, sinds 1910 de spreekbuis van de social gospelbeweging, hield het 
pacifistischee standpunt lang voL7 Het blad verkondigde dat oorlog er slechts was ten voordele van 
'thee merchants of death'. Maar aan de redactie werd voorgehouden dat dit pacifisme isolationisme 
betekendee en dat zou vrij spel bieden aan Hitter.' Niebuhr schreef dat men blijkbaar niet wist te 
onderscheidenn tussen capitulatie voor tirannie en de vrede van het Rijk Gods. 

Omm weerwerk te bieden richtte hij met John R. Mort, John C. Bennett, Henry P. van Dusen en 
anderenn in 1941 het (in 1993 opgeheven) blad Christianity and Crisis op, waardoor de onderlinge 
verdeeldheidd der christen-socialisten definitief leek. 

11 R. Niebuhr, The Second Focus of the Fellowship, 1949, geciteerd bij  M. Andjelic, Christlicher Glaube als 
prophetischeprophetische Religion, Frankfurt , 1998. 

22 R. Niebuhr, 'What the War Did to My Mind', in The Christian Century, dd 27-09-1928. 
33 Idem. 
44 R. Niebuhr, 'Christian Fahh and Social Action', in: J. Hutchison, Christum Faith and Social Action, 1953. 
55 ?JL Carter, Decline, p. 208 en p. 213. 
66 R. Niebuhr, 'Why I Leave the F.O.R.', in The Christian Century, 03-01-1934. 
77 D.B. Meyer, Protestant Search, pp. 51-53. 
88 geciteerd bij P.A. Carter, Decline, p. 162. 
Vw.,p.215. . 
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Niebuhrr besefte dat vertrouwen op een zich in de richting van het Godsrijk evoluerende maat-
schappijj  of in de goedheid van de mens geen basis kon zijn voor de strijd met de kwade machten. 
Dee liberale theologen, die meenden dat men zondaars kan opvoeden tot goede mensen, wisten zijns 
inzienss niet wat zonde werkelijk is. 

Opp zoek naar een betere theologische basis voor zijn kritische gezindheid tegenover de 
kapitalistischee maatschappij en haar ideologie, vond Niebuhr die in het orthodoxe zondebegrip. De 
zondee is zijns inziens ten diepste hoogmoed, waar de mens zichzelf gaat vergoddelijken, zichzelf tot 
hett centrum van het heelal maakt en de hem gezette grenzen overschrijdt. Des mensen trots en 
egoismee betekenen opstand tegen God en zullen leiden tot onderdrukking van en ongerechtigheid 
tegenoverr de medemens. En waar de zonde zich heeft vastgezet in collectiviteiten als ras, klasse en 
staat,, daar is zij vrijwel onaantastbaar geworden. 

Opp grond van deze beschouwingen is Niebuhr pessimisme verweten, hetgeen volgens Max 
Stackhousee in verband zou staan met zijn lutherse afkomst.1 Pessimisme was stellig niet zijn 
bedoeling;; bij poogt eerder, realistisch, de diepte en de breedte der zonde te peilen alvorens bij 
reddingsmiddelenn aanbiedt. En dan kan hij slechts naar Gods genade verwijzen. Met deze 'rechtse' 
theologiee heeft Niebuhr zeker niet gekozen voor een conservatieve orthodoxie. Integendeel, 
hiermeee fundeerde hij politieke opvattingen die in de lijn lagen van de links-radicale stroming binnen 
dee social gospelbeweging. Maar hij distantieerde zich van de ongefundeerd optimistische en utopis-
tischee stromingen in de social gospelbeweging. Deze afwijzing van het utopisme werd door o.a 
Johnn C. Bennett aangeduid als realistisch,2 een visie die hij graag met Niebuhr deelde. Dit realisme 
vondd eveneens gehoor bij F. Ernest Johnson, die overigens, net als Bennett, nooit zo radicaal werd 
alss Reinhold Niebuhr. 
Voorr Niebuhrs kritiek op het social gospel zie UI. 1.2. 

Johnn Coleman Bennett had voor de tussenweg tussen het 'optimisme.' van het social gospel en 
hett 'pessimisme* van de dialectische theologie reeds eerder de term 'Christian ReaHsm' gevonden. 
Veelall  is dit 'realisme' beschouwd als een tegenhanger van het social gospel, maar Bermett heeft 
laterr met nadruk verklaard dat het er de realisten niet om ging het social gospel de tanden uit te 
trekken,, maar juist om die aan te scherpen.4 De zonde (sin) is iets persoonlijks, iets individueels, 
maarr het kwaad (evü) zit in de collectieve sociale (wanverhoudingen. Wie het kwaad reduceert tot 
zonde,, heeft geen reële kijk op wereld en mens. Dat is het gebrek van een personalistische visie. 
Johnn Bennett ging in zijn realisme niet zover dat hij de 'superhuman forces of evü' voorstelde als 
krachtenn waartegen niet te vechten zou zijn. Een dergelijke visie maakt de mensheid machteloos, 
terwijll  er voldoende sociaal-psychologische en sociologische oorzaken van het kwaad zijn aan te 
wijzen.. Vandaar dat hij ervan overtuigd is dat het kwaad bestrijdbaar is. Bennett, voor wie 
'communityy (is) prior to the individual', gelooft dat in de gemeenschap de kracht ligt om zowel de 
zondee als het kwaad te bestrijden. 

11 M.L. Stackhouse, Eschatoiogy and Ethical Method: A Structural Analysis of Contemporary Christian 
SocialSocial Ethics with Reference to Walter Rauschenbusch and Reinhold Niebuhr, Harvard University, 1964, 
p.. 235. 

22 R. Veldhuis, Realism versus utopianism? Reinhold Niebuhrs Realism, Assen, 1975. 
33 J.C. Bennett, Christian Realism, New York,, 1941 (repr. 1947). 
44 J.C. Bennett ,'The Social Gospel Today', Essay als 'Conclusion*  opgenomen in: R.C. White and C.H. 
Hopkins,, The Social Gospel, Philadelphia, 1976, pp. 285-295, Lhb. pp. 291-292. 

55 J.C. Bennett, Christian Realism, p. 32. 
66 a.w., titel cap. IJJ. 
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F.. Ernest Johnson, functionaris bij de Federal Council of Churches, was steeds aanwezig op de 
jaarlijkss gehouden conferenties van The Fellowship for a Christian Social Order, waar vragen van 
economiee en industrialisatie, van internationale verhoudingen, van klasse, ras en gezin werden 
besproken.. Daar steunde hij de New Deal-polihek als vnjzinnigKierriocratisch model 

Inn zijn The Social Gospel and Personal Religion verdedigt hij de stelling dat 'personality itself 
iss social'. Daarom noemt Meyer hem 'the last defender of the liberal social gospel'.2 De keuze van 
Niebuhrr voor enerzijds het marxisme, anderzijds voor een orthodox theologisch standpunt kon 
Johnsonn niet delen. Hoewel hij met Niebuhr realist wilde zijn, zag hij weinig of geen heil in diens 
radicale,, als 'Europees' beschouwde crisistheotogie. 

Emestt Johnson behoorde tot de redactieraad van World Tomorrow, oorspronkelijk het blad 
vann de pacifisten, met Kirby Page en Reinhokl Niebuhr als vaste medewerkers. Maar toen Niebuhr 
anti-pacifistt was geworden, werd dit tijdschrift gedomineerd door marxistische realisten, hetgeen 
tott verdeeldheid en daarna tot de ondergang ervan leidde. 

Gelukkigg boden de oecumenische relaties nieuwe perspectieven: er was in de wereld in elk geval 
éénn lichaam dat niet ter wille van nationale of andere politieke belangen bestond: de kerk. Wel was 
volgenss Niebuhr 'Religion not in a robust state of health in modern civilisation', gelet op net 
wegkwijnenn van geloof en kerk. Maar deze secularisatieverschijnselen leken juist een antwoord te 
vindenn in de oecumenische beweging, die immers de eenheid van kerk én wereld in haar vaandel 
hadd geschreven. Duss moest deze beweging worden versterkt. 

Aanhangerss van het social gospel, die eerder hadden geloofd in de continuïteit tussen de 
Amerikaansee maatschappij en het Godsrijk, hoopten nu dat de kerk een kritische woord spreken 
zouu ten aanzien van de sociaal-politieke vraagstukken. Zij zagen in, dat alleen door oecumenische 
verbondenheidd internationale christelijke solidariteit gestalte zou kunnen krijgen; alleen zó kon de 
secularisatiee mogelijk worden gekeerd Daarom stemden zij in met de leus: 'Let the Church be the 
Church',, die werd aangeheven op de oecumenische conferentie in Oxford in 1937. 

Inn het voorwoord van de revisie uit 1946 van zijn Social Solvation schrijft Bennett: '1 suil 
beüevee that the Church has a most important role as an agent for social salvation". De belofte van 
hett komende Godsrijk richt ons op een nieuwe gemeenschap. Daarvoor moeten wij ons inzetten 
vanuitt de eschatologische hoop. Later citeert hij de in Amerika als vijand van het social gospel 
beschouwdee Karl Barth (in vertaling): "The Church must stand for social justice in the political 
sphere".. Als commentaar voegt Bennett daaraan toe: "One would not be surprised to find that 
passagee in the literature of the social gospel, for these words are close to the heart of its teaching".7 

Dee oecumenische ontwikkelingen boden een nieuwe kans om de ideeën van het social gospel 
wijderee bekendheid te geven en ze tegelijk te bevrijden van de vertekende beeldvorming waarmee 
zee belast waren geraakt. 

11 F.E. Johnson, Social Gospel and Personal Religion, New York, 1922, pp 20 en 22. 
22 D.B. Meyer, Protestant Search, p. 47. 
33 R. Niebuhr, Does civilization need religion ? New York, 1927, p. 1. 
44 Onder de thel 'The Christian Church in a secular age' sprak Niebuhr op de oecumenische conferentie in 

Oxfordd in 1937; geciteerd bij PA Carter, Decline, p. 190. 
55 J.C. Bennett, Social Salvation, New York, 1946 (ledr.!935X cap. V, pp. 141 cv. 
66 zie K. Barth, Christengemeinde vendBürgergememde, 1946, p. 27 "Die Christeogemeinde stent im poli-
ttschenn Raum als sofche und also notwendig im Einsatz imdKainpffurdiesoiriafeGerechngkeit". 

77 J.C. Bennett, 'The Social Gospel Today', concluderend slothoofdstuk in: R.C. White & C.H. Hopkins, 
TheThe Social Gospel, p. 294. 



117 117 

II. 22 De Amerikaanse inbreng in de oecumenische discussies: de social gospel-visie op het 
Koninkrij kk  Gods. 

n.2.11 Inleiding 

Naastt het piëtisme en de Verlichting hebben in Amerika theocratische en eschatologische gedachten 
tott oecumenische initiatieven geleid. Het willen redden van verloren zielen én de proclamatie van de 
eenheidd van het menselijke ras, de poging het Godsrijk op te richten op aarde én het besef van de 
eindigheidd van deze aardse werkelijkheid hebben mensen en kerken bijeen gebracht. Tegelijk kan 
hett streven naar eenheid van de kerken worden gezien als een weerspiegeling van de expansiedrift 
vann het westen, dat heel de wereld wil verenigen om haar te doen delen in zijn succesvolle verwor-
venhedenn zoals democratie en technologische vooruitgang. 

Hett verbaast dan ook niet dat de eerste oecumenische initiatieven uit Amerika kwamen, waar 
eenn succesvolle formule bij de inrichting van een moderne maatschappij leek te zijn gevonden. Het 
beseff  dat ook anderen behoorden te delen in de idealen en de vruchten van de vooruitgang, was een 
vann de impulsen van het Amerikaanse christelijk-cuhurele zendingswerk, waartoe kerken en 
christenenn zich gezamenlijk verplicht voelden. Aldus geladen zwermden vele jonge Amerikaanse 
zendelingenn uit. 

Hett Amerikaanse geloof in een wereldwijde broederschap kreeg echter een geduchte knauw 
toenn crises, stakingen, gewelddadigheden en een grote oorlog de wereld overspoelden. Voor 
sommige,, zich bijbelgetrouw noemende, Amerikanen waren dit signalen om de gelederen te sluiten 
omm zo aan de machten van liberalisme en secularisatie het hoofd te kunnen bieden. Voor anderen 
leekk het mondiaal aangaan van nauwere en meer gelijkwaardige relaties met andere christenen 
raadzaam.. Voor hen was de oecumenische beweging dé kans om langs die weg alsnog iets te 
reddenn van hun dromen. De eenheid der kerken was voor hen geen doel maar een middel, een 
instrumentt tot het realiseren van het Rijk Gods op aarde, dat is: een volmaakte sociale orde, in de 
gestaltenn van democratie en sociale gerechtigheid. Vervuld van deze sociaal-politieke opvatting van 
hett Godsrijk hoopten ze anderen mee te krijgen in hun denkbeelden en activiteiten om dat Rijk op 
aardee zoveel mogelijk te realiseren. 

Bijj  het leggen van oecumenische contacten bleek al spoedig dat de meerderheid van de Europese 
kerkleiderss een andere oecumenische agenda had: zij zagen niet de realisatie van het Koninkrijk 
Gods,, maar de eenheid van de kerken als het hoofdpunt van overleg. Hun visie was dat het 
eschatologischee Godsrijk niet door mensen te verwezenlijken is, maar dat het voluit een gave Gods 
is,, die zal worden gerealiseerd met Christus' wederkomst op aarde. Sommigen verbonden deze 
gedachtenn met het perspectief van een vernietigend Godsoordeel over deze wereld en een 
catastrofaal-apocalyptischee afloop als wereldeinde, anderen zagen het Rijk Gods in de voorlopige 
gestaltee van de kerk als een ecclesiotogiscne en missiologische grootheid: het Rijk Gods zal zich 
doorr kerkplanting uitbreiden over de gehele wereld. 

Tussenn de Amerikanen en de Europeanen die zich voor de oecumene wilden inzetten bleef hun ver-
schillendee visie op het Godsrijk hun van meet af aan en voortdurend hinderlijk in de weg staan. De 
beidee visies werden door hun aanhangers zelfs met zoveel nadruk en exclusiviteit in alle beschikbare 
oecumenischee gremia aan de orde gesteld dat ze elkaar totaal leken uit te stuiten, hetgeen uiteraard 
niett tot wederzijds begrip leidde, eerder tot onbegrip. 

11 J.T. Witvliet, 'De moderne oecumenische beweging en haar historisch-maatschappeUjke context', in 
OecumeneOecumene als leerproces, p. 31. 
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Pogingenn tot verzoening van de standpunten stuitten op zoveel weerstand van beide partijen dat de 
leiderss van de oecumenische beweging meenden er goed aan te doen, te besluiten het thema 
Koninkrijkk van God niet op de agenda van de besprekingen te zetten. Bg twee van de drie 
bewegingenn waaruit later de Wereldraad van kerken is voorgekomen, namelijk bij de beweging 
voorr praktisch christendom (Life and Work) en bij de beweging voor geloof en kerkorde (Fahh and 
Order),, heeft men zich daaraan noodgedwongen gehouden. Alleen bij de derde, de internationale 
zendingsbeweging,, de latere Internationale Zendingsraad (IMC), Week ruimte voor een gesprek 
overr de betekenis van het Koninkrijk Gods voor mens en maatschappij. Dat was te danken aan de 
volgendee feiten: de veranderende samenstelling van de IMC, die steeds minder werd gedornineerd 
doorr de Europeanen met hun dogmatische benadering van het christendom, het veld winnen van de 
'comprehensivee approach*-rnethode in het zendingswerk' en de afspraak dat men in de Inter-
nationalee Zendingsraad geen theoretische discussies zou aangaan die bepaalde visies zouden 
uitsluiten.. Ook daarna, in de Wereldraad is het Godsrijk, als controversieel thema, zo lang mogelgk 
buitenn de discussies gehouden, terwijl het social gospel daar als zodanig geen serieus onderwerp 
vann gesprek is geweest. De deelnemende Europese theologen gebruikten de uitdrukking veelal in 
negatievee zin, namelijk om hun afkeuring uit te spreken over de Amerikaanse inbreng in de 
discussies.. De Amerikaanse stelling dat de boodschap van het Koninkrijk Gods een appèl tot 
socialee verantwoordelijkheid bevat, werd als activisme bestempeld, geassocieerd met de liberale 
theologiee en als 'social gospel' gediskwalificeerd 

Dezee patstelling werd later enigszins doorbroken toen de kerken uit de landen van de Derde 
wereldd voluit gingen meespreken. Zij maakten duidelijk hoezeer maatschappelijke omstandigheden 
bepalendd zijn voor de prioriteiten die men stelt, zodat politieke zaken niet buiten de kerkeujke 
discussiee konden blijven. Men voorzag wel dat het aan de orde stellen ervan in vele landen een 
socialee en culturele omwenteling - en weerstand - teweeg zou brengen, maar de ontmenselijkende 
omstandigheden,, de schrijnende armoede en de daaruit voortvloeiende onvrijheid konden in het 
hebtt van een boodschap van heil en bevrijding niet voortduren. Stellig hebben Europese en 
Amerikaansee zendingsarbeiders de door hen gestichte of geleide 'jonge kerken*  diepgaand 
bemvtoedd en vaak hebben zij zich genoodzaakt gezien, zich adviserend of ingrijpend bezig te 
houdenn met medische, sociale en culturele aangelegenheden. Volgens Hutchison en andere Ameri-
kaansee auteurs zou met name via Amerikaanse zendelingen - waarvan velen hun wortels hadden in 
hett sociale christendom - de visie van het social gospel in het kerkelijk leven in de zendingslanden 
zijnn binnengedrongen.2 Maar veel scherper dan de vreemdelingen zagen de autochtone christenen 
enn kerken dat het evangehe van gerechtigheid, verzoening, vrede en heelheid niet kan bestaan in 
woorden,, maar bedoeld is als een vernieuwende en omwentelende kracht, die moet worden 
ingewevenn in de totale structuur van het teven. En vervolgens werd aan de westerse kerken 
voorgehoudenn dat hun sociaal-culturele gebondenheid, als vanzelfsprekende context van het 
evangelie,, buiten Europa een belemmering is. Contextualiteit betekent ook: het gewaar worden van 
(eigen)) sociaal-culturele vooroordelen. 

Dee volgende paragrafen moeten duidelijk maken of en hoe visies op het Godsrijk die verwant 
zijnn met die van het social gospel, in de Wereldraad van kerken al of niet aan de orde kwamen. 
Aansluitendd komt de discussie over christelijk-sociale verantwoordehjkheid in evangehcale en 
anderee kringen (summier) ter sprake. Deze bespreking loopt uit op een drietal excursen. 

11 Onder 'comprehensive approach* in het zendingswerk wordt verstaan een aanbod van diensten, waarin 
evangelieverkondiging,, medische en sociale zorg en onderwijs zijn geMegreerd 

22 WJL Hutchison, Brand to the World: American Protestant Missionary Thought and Foreign A&sions, 
Chicago/Londonn 1987 en J.C. Bennett, 'The Social Gospel Today*  in R.C. White & C.H. Hopkins, The 
SocialSocial Gospel, pp. 285-295, Lh.b. p. 285. 
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IL2.22 Het Rijk Gods ab thema bij  de voorbereiding en oprichting van Lif e and Work 

11.2.2.111.2.2.1 Vredesinitiatieven als aanloop 

Dee twintigste eeuw is overschaduwd door twee wereldoorlogen; vanaf het begin der eeuw deed 
zichh de oorlogsdreiging gelden. Door de betrokken politici, die in 1907 zelf niet verder konden 
komenn dan tot arbitragevoorsteUen, werd een beroep gedaan op de kerken, hetgeen in 1910 leidde 
tott het Vriendencomité van Britse en Duitse christenen en kerken, dat morele steun ondervond van 
dee zijde van de Amerikaanse Federal Council of Churches (FedCil) en dat financieel werd gesteund 
doorr de miljonair Andrew Carnegie. 

Uitt dit initiatief ontstond in 1914 de World Alliance for Promoting International Friendship 
throughh the Churches, kortweg de Wereldbond genoemd, die als de eerste oecumenische vredes-
organisatiee mag gelden en die tot 1948 heeft bestaan.2 Daarnaast hadden de Zwitserse kerken al 
sindss 1905 opgeroepen tot vredeswerk en in 1913 voorgesteld, een kerkelijk vredescongres te 
houden.. De oorlog verhinderde vele kerkleiders aan het congres (Konstanz, 1914) deel te nemen, 
terwijll  de Duitse kerken niet wilden komen. Dat het daarbij om méér moest gaan dan pacifistische 
verklaringenn was iedereen duidelijk: vrede is een vrucht van de gerechtigheid. Voor de Amerikanen 
betekendee dit: aandringen op democratie en sociale gerechtigheid en in een later stadium adhesie 
aann de Volkenbond. Deze organisatie werd aan president Wilson zelfe aanbevolen als 'rather the 
expressionn of the Kingdom of God on earth'.3 Aan Engelse zijde vond de roep om vrede weerklank 
bijj  de anglicaan William Temple (1881-1944), die in The Challenge van 14.09.1917 schreef dat het, 
nuu de politici en de arbeidersbeweging hebben gefaald, de tijd is voor de kerk om vrede te maken. 
Zelfee aan Duitse zijde Het een enkeling zich door dit enthousiasme voor kerkelijke actie meeslepen; 
zoo verklaarde H. Kapler - die van 1925-1933 president was van de synode van de Deutsche Evan-
gelischee Kirche - : "Lehre trermt, Dienst eint". 

Inn 1919 werd op kasteel Oud-Wassenaer bij 's Gravenhage een bijeenkomst gehouden van de 
Wereldbond,, waar werd besloten tot verdergaande samenwerking met de kerken. Tevens werd 
beslotenn tot de oprichting van een beweging voor praktisch christendom ter oplossing van sociale 
enn politieke vraagstukken, waaronder het vraagstuk van oorlog en vrede. Nathan Söderblom 
(1866-1930),, Luthers aartsbisschop van Zweden, drong erop aan deze beweging tot een zaak van 
dee kerken zelf te maken. Daarop werd aan hem, aan Otto HerokL president van de Zwitserse 
kerkenbond,, en aan C Macfarland, vertegenwoordiger van de FedCil, opgedragen een inter-
kerkelijkee conferentie op te zetten. Deze bijeenkomst werd onder de naam Universal Christian Con-
ferenceference on Life and Work, meestal afgekort tot Life and Work, in 1925 te Stockholm gehouden. 

11 Gegevens voor deze paragrafen zijn ontleend aan: 
E.. Staehetin, Die Verkondiging des Reiches Gates in der Kirche Jesu Christi, Vüe Band, 1964; 
A.. Wind, Zending en Oecumene in de 20e eeuw, deel L Kampen, 1948; W. Weisse, Praktisches Chris-
tentimtoulReichtentimtoulReich Gottes, Die ökumenischeBewegung Life and Work 1919-1937, Gottingen, 1991 en 
L.A.. Hoedemaker e.a., Oecumene ab leerproces, Utrecht, 1995. 

22 H. Dam, De Wereldbond voor Vriendschcp door de Kerken, Kampen, 1996 
33 Telegram van FedCil aan president Wilson &A 13-01-1919, geciteerd bij W. Weisse, Praktisches 

Christentum,Christentum, p. 165. 
44 geciteerd bij W. Weisse, a.w., p. 81. 
ss geciteerd bij W. Weisse, a.w., p. 28. 
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112.2.2112.2.2 Life and Work 1925 

Bijj  de voorbereiding van de conferentie was reeds gebleken dat er onder de theologen grote 
onenigheidd bestond ten aanzien de betekenis van het Godsrijk- De drie organisatoren meenden er 
daaromm goed aan te doen, dit omstreden thema slechts te laten bespreken in regionale groepen. 
Dezee opzet had een averechts effect, daar menigeen doorzag dat juist bier de principiële vraag lag, 
verborgenn achter allerlei voorstellen tot actie. 

Dee Duitse theologen waren in meerderheid van mening dat het Rijk Gods een exclusief-
eschatologischee gave van God is en zij zagen de taak van de kerk beperkt tot Woordverkondiging. 
Sommigenn probeerden deze visie als laatste waarheid aan hun medecongresgangers op te dringen. 
Dee afgevaardigde E. Stange (1888-1972) kritiseerde openlijk de eerdere uitspraak van zijn collega 
H.. Kapler: "Lehre trennt, Dienst eint".2 Daartegenover stelde Stange dat de kerk zich bezig moest 
houdenn met 'de waarheid' en zich niet moest mengen in zaken die tot het wereldlijk regiment 
behoren;; daar regeert de 'Eigengesetzlichkeh der natürlichen Lebensordnungen'. 

Hett andere standpunt, het Godsrijk als goddelijke gave én opdracht aan mensen, werd behalve 
doorr Amerikaanse en Engelse afgevaardigden ook door Fransen als Wilfri d Monod (1867-1943) en 
Eliee Gounelle (1865-1950) verdedigd. Monod stelde dat de eenheid van het goddelijk en menselijk 
karakterr van het Godsrijk is slechts te vinden in de praktische imhatio Christi, en Gounelle beriep 
zichh bij zijn pleidooi voor de kerstening van de sociale orde op Rauschenbusch. Tevergeefs. 

Söderblomm probeerde de tegenstellingen te overbruggen met een uitspraak van Th. Kaftan: 
Hett Rijk Gods is bovenwerekUipc, maar heeft als binnenwerelds correlaat een Rijk van zedelijke 
gerechtigheid.. Zelf meende Söderblom het schema van Chalcedon op het Godsrijk te kunnen 
toepassen:: het is net zo goddelijk én menselijk als Christus-zelf Men vond elkaar echter niet en het 
themaa dreigde zelfs voorgoed als onbespreekbaar ter zijde gelaten te (moeten) worden 

Desondankss namen in 1927 enige Engelse en Duitse theologen het initiatief om de vraag van het 
Godsrijkk alsnog te bespreken. Deze conferentie, gehouden in Canterbury, bracht 12 personen 
bijeen,, die geen van allen hadden deelgenomen aan Stockholm. Dezelfde tegenstellingen als daar 
blekenn ook hier te bestaan, maar via het vanuit Canterbury opgerichte tijdschrift Stockholm bleef 
menn een tijdlang met elkaar in gesprek. 

Dee Bazelse theoloog Ernst Staehelin (1889-1980) had in een academische voordracht6 in 1925 
nogg hoopvol gezegd dat 'Stockholm' een keerpunt kan worden in de kerkgeschiedenis omdat het 
Godsrijkk eindelijk weer centraal gesteld is in de kerken. Maar rond 1930 was de animo tot het 
nulpuntt gezakt en op voorstel van dr. A.E. Garvie (1861-1945) besloten de oecumenici om de term 
'Rijkk Gods' voorlopig niet meer te gebruiken. 

11 W. Weisse, Praktisches Christentum, p. 227, noemt de naam van de afgevaardigde A.W. Schreiber. 
22 a.w., p. 249. 
33 a.w., p. 287; de geciteerde woorden zijn van bisschop Ludwig Ihmels (1858-1933). 
44 W. Monod, Un Message a la Chrétienté, Paris, 1926, p. 51. 
ss W. Weisse, Praktisches Christentum, p. 439. Eerder had Söderblom eraan herinnerd dat deze conferentie 
preciess 1600 jaar na het concilie van Nicea van325 werd gehouden. Life and Work-1925 wordt daarom 
well  aangeduid als 'a Nicea of ethics'. 

66 Gepubliceerd in het socialistisch weekblad DerAufbau, dd. 07-01-1926. 
77 W. Weisse, Praktisches Christentum, p. 436. Zie ook E. Staehelin, Die Verkondiging des Reiches Gottes, 

pp.. 563 en 567-568. 
**  W. Weisse, a.w., pp. 451-454, vgl. A.E. Garvie, The Christian Ideal for human society, London, 1930. 
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112.23112.23 Verder met de thematiek van Life and Work 

Dee International Missionary Council (IMC ) en Lif e and Work onderkenden de betekenis van 
socialee en economische aangelegenbeden en zij  richtten te Geneve onderzoeksinstituten op. 
Uiteraardd gingen deze samenwerken en er  werden contacten gelegd met andere kerkelijk e en 
wereldlijk ee instanties en instituten, zoals het International Labor  Office. Bestudeerd werden onder 
meerr  de economische crisis en het werkloosheidsvraagstuk. Tevens werd het initiatie f genomen tot 
dee oprichting van een Graduate School for Ecumenical Studies waaraan later  de bekende 
ecumenicall  seminars werden gehouden. 

Ookk politieke zaken trokken er  de aandacht, zoals het conflict in de Duitse kerken tussen de 
Bekennendee Kirch e en de aanhangers van een nationaal-socialistisch getint 'Duit s christendom*. 
Daaroverr  werd in het Deense Fano in 1934 een Lif e and Work-conferentie belegd, waarop men 
parti jj  koos voor  de Bekennende Kirche. Sommigen beseften toen al dat hier  geschiedenis werd 
gemaaktt  inde strij d tussen het Godsrijk en de machten. 

Inn aansluiting op deze problematiek werd voor  de grote Lif e and Work-conferentie van 1937 te 
Oxfordd als thema vastgesteld Church, Community and State, met daarin als een van de onderwer-
penn 'The Kingdom of God and History' . Voorzitter  van de themacommissie werd Joseph Oldham 
(1874-1969),, die een belangrijk discussiestuk geschreven had onder  de titel Church, Community 
andd State: A World Issue.3 Om de conferentie zo goed mogelijk voor  te bereiden werd het thema 
wereldwijdd aangekondigd4 en werd er  aan diverse experts om een voorstudie gevraagd. Tegelijk 
hieldd men een reeks ecumenical seminars over  het thema. De nogal sceptische Karl Barth werkte er 
tenslottee aan mee na daartoe te zijn overgehaald door  Willem Visser  't Hooft en Joseph Hromadka. 
Bovendienn werd het voorgestelde onderwerp op een speciale studieconferentie in 1934 te Parijs 
besproken.. Gezien het gewicht ervan werd besloten om een aantal deskundigen om hun commen-
taarr  te vragen. Tot de geraadpleegden behoorden de theologen R. Niebuhr, C R Dodd, M. 
DibeKus,, P. Barth, L. Ragaz en de historicus A Toynbee. 

Ondankss deze voorbereiding stond het thema 'Rij k Gods*  niet centraal op de conferentie van 
Oxford-1937.. De Banner  Thesen (1934) indachtig, legde met name Oldham de nadruk op de strij d 
opp leven en dood tussen het christelijk geloof en de heidense, demonische krachten en tendensen 
vann onze tij d Wanneer  de kerk haar  eigen opdracht temidden van ideologieën en volken trouw zou 
blijven,, zou het mogelijk zijn de koningsheerschappij  van Christus te ervaren. Daarom werd de leus 
aangeheven::  Let the Church be the Church!5 Daarbij  werd de Kerk gezien als de Una Sancta 
Ecclesiaa die de grenzen van naties, rassen en klassen overstijgt. 

Doorr  deze keuze groeide de eenheid tussen de bewegingen Lif e and Work en Faith and Order. 
Tegelijkk  formuleerde 'Oxford ' een aantal criteri a voor  het maatschappelijk handelen met het oog op 
eenn humane samenleving, dit om de kerkelijk e betrokkenheid op de problemen van deze wereld te 
concretiseren. . 

11 A Wind, Zending en Oecumene, deel I, p. 98. 
22 a.w., pp. 98-99. 
33 a.w., p. 99. 
44 W. Weisse, Praktisches Christentum, p. 496. 
55 A Wind, Zending en Oecumene, p. 101. 
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EL233 Het Rijk Gods ab thema bij Faith and Order 

Bisschopp Charles H. Brent (1862-1929), door Philip Potter genoemd 'the founder of the Fahh and 
Orderr Movement for the Unity of the Church,1 had in 1910 het visioen gekregen van een verenigde 
kerkk en dat omgezet in een appèl op de kerken.2 Daardoor gestimuleerd zetten R. Gardiner en 
W.T.. Manning, leidende figuren in de Amerikaanse Protestant Episcopal Church, zich vanaf 1910 
inn om een interkerkelijke wereldconferentie voor te bereiden 'for the consideration of questions 
touchingg Faith and Order*.3 Reeds in 1911 riepen 48 Amerikaanse protestantse kerken een 
commissiee in het leven om de eenheid van de kerken te stimuleren. Men zocht contact met rooms-
katholiekenn en orthodoxen en nodigde hen uh om aan een conferentie deel te nemen die dat doel 
zouu bevorderen. In de Europese kerken bestond enige argwaan tegen dit Amerikaanse 
eenhekisstreven,, terwijl de rooms-katholieken alleen eenheid wilden onder het gezag van Rome. 

Pass in 1914 gelukte het om met de Church of England goede contacten te leggen, nadat men 
eerstt de Free Churches van Schotland en Engeland bij de beweging had betrokken. Ook hier ver-
oorzaaktee de wereldoorlog nieuwe hindernissen, zodat pas in augustus 1920 een zogeheten voor-
conferentiee kon worden gehouden en wel in Geneve. Aan de Amerikanen werd gevraagd de 
agendaa voor te bereiden en men zou verwachten dat de theologische vraag naar het Godsrijk, zo 
niett centraal, dan toch op de agenda zou staan. Immers oecumene en Godsrijk waren voor vele 
Amerikanenn complementaire begrippen. Maar uit respect voor de gevoeligheden van de West-
Europeanenn en de oosters-orthodoxen vermeden zij dit onderwerp en zetten zij de volgende vijf 
onderwerpenn op de agenda: 
a.. The Church, its nature and functions; 
b.. The Catholic Creeds as the safeguards of the faith of the Church; 
c.. Grace and the Sacraments in general; 
d.. The ministry, its nature and functions; 
e.. Practical questions connected with the missionary etc. 

Overr de onderwerpen kerk en ambt wilden ook de Orthodoxen van harte meepraten en zij namen 
deell  aan de voorconferentie. Vervolgens bepaalden deze zelfde punten de agenda van de eerste 
officiëlee vergadering van Fahh and Order, Lausanne 1927, waar het dus bovenal over de kerk en 
haarr eenheid ging. Meer leek niet haalbaar en men vond dat al controversieel genoeg.5 Zo sprak 
bisschopp Brent in zijn openingsrede over Johannes 17:20 (...dat zij allen éénn zijn) en hij stelde, dat 
menn één grondslag had: de belijdenis van Jezus Christus als God en Heiland. Naast de Amerikaan 
Brentt waren als invloedrijke deelnemers aanwezig de bisschoppen N. Söderbtom (Zweden), O. 
Dïbefiuss (Duitsland) en de Britse A.E. Garvie, de man die na Stockholm had voorgesteld de term 
Rijkk Gods maar niet meer te gebruiken. Elie GouneDe waagde het evenwel nog in een toespraak te 
stellenn dat het Christus ging om het Godsrijk, niet om de kerk. En Adolf DeüJmarai wees op het 
belangg van het eschatologische Godsrijk voor de kerkelijke praktijk. Maar de meerderheid van de 
vergaderingg volgde de confessioneel-kerkelijke Kjn van Brent Het thema Rijk Gods bleef een 
onderbelichtt onderwerp en de visie van het social gospel kwam in het geheel niet aanbod. 

11 A.Wmd, Zending en Oecumene, p. 102, gecheerduft het rapporti de Wereklcoiü%rentieô 
enn evangelisatie te Melbourne, mei 1980, p. 17. (Ned. vertaling in Dossier 13 van Archief van de Kerken, 
Amersfoort,, 1981, p. 11.). 

2a.w.,p.. 102. 
3a.w,, p. 103. 
4a.w.,, p. 104. 
55 a.w., pp. 107-108. 
66 E. Staehelin, Die Verkondiging des Reiches Gottes, p. 573. 
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EL2.44 Het Rij k Gods ab thema bij  de voorbereiding en oprichting van de Internationale 
Zendingsraad d 

Dee derde oecumenische stroming die bepalend is geworden voor de totstandkoming en het beleid 
vann de Wereldraad van kerken in zgn eerste fase, is het wereldwijde zendingswerk, vooral toen het 
gebundeldd werd in de Internationale Zendingsraad. De belangrijkste aanzet daartoe werd gegeven 
opp de werekizendingsconièrentk in Edinburgh in 1910, die op haar beurt haar voorlopers had in de 
zeuiingsconfèrentiess van de World Evangelical Alliance, die gehouden werden tussen 1854 en 
1900. . 

Doorr een internationale comité van voorbereiding werd, onder begeleiding van Joseph Oldham 
alss secretaris, een achttal thema's voorgesteld, die betrekking hadden op de relatie tussen de 
(westerse)) kerken en de zending. Daar het hier een vergadering betrof van (westerse) zendings-
organisatiess en kerken, waren in Edinburgh nog weinig afgevaardigden van de 'jonge kerken' 
aanwezig.. Tot voorzitter van de conferentie werd gekozen de uit de YMCA voortgekomen 
Amerikaann John R. Mott (1865-1955) en tot secretaris de Schot Joseph H. Oldham. 

Alss doel van het zendingswerk werd geformuleerd de uitbreiding van het Rijk Gods met alle 
legalee middelen, door kerkplanting en individuele bekering. De door sommigen bepleite kerstening 
vann de structuren zou daaruit vanzelf volgen. Voor de meeste deelnemers stond het overigens vast 
datt het christelijke westen, via de ware godsdienst, vrede en beschaving aan de wereld had 
gebrachtt Velen noemden dat uitbreiding van het Rijk Gods. 

Henryy Sloane Coffin, ter conferentie aanwezig als vertegenwoordiger van de Social Gospel 
Movement,, gaf aan deze westerse kersteningsdrang een eigen bijdrage in zijn referaat 'Christianity, 
thee final and universal religion as an ethical idea'.1 Daarin beschreef hij het Godsrijk als een ethisch 
ideaall  en stelde hij het gelijk met een verloste, volmaakte sociale orde. Dat Rijk moest door kerk 
enn zending op de wereld worden gevestigd Deze vermaatschappelijking en politisering van het 
Godsrijkk werd door velen als te radicaal ervaren. Deels als reactie daarop ontstond ter conferentie 
hett inzicht, dat het westers kolonialisme wellicht allerlei problemen en conflicten had veroorzaakt 
enn nog veroorzaakte. In die situatie zag men voor zending en kerk de roeping om eensgezind als 
vredestichterss op te treden. 

Hett inzicht dat de kerk zelf deel van het probleem uitmaakte) drong pas later door, met name 
dankzijj  de toen nog jeugdige * steward'*  WDliam Temple, die eerder op een conferentie over sociale 
problemenn in Engeland verklaard had: 'We are the problem'; daarbij doelde hij op de bevoorrechte 
klassee waartoe hij behoorde. Men zou in kerk en oecumene nog meer van Temple horen. 

Vann oecumenisch belang is het besluit om een permanent orgaan voor internationale 
samenwerkingg in de zending te creëren, het Continuation Committee, dat in 1921 zou worden 
omgevormdd tot de International Missionary Council, de IMC. Deze raad stimuleerde, vooral 
dankzijj  Charles Brent, de oprichting van Faith and Order, maar zou zich zelf niet bezig houden met 
theologischee vragen. Tot de eigen taken rekende de IMC het samenbundelen van christelijke 
krachtenn in de wereld die zoeken naar gerechtigheid in internationale en interraciale verhoudingen. 
Datt leidde tot de noodzaak van taakverdeling en samenwerking met Life and Work. 

11 A Wind, Zending en Oecumene, p. 31. 
22 Ph. Potter,  Van Edinburgh tot Melbourne', rede gehouden op de Werekkxnferentie over Zending en 
Evangelisatiee te Melbourne, 1980. Zie p. 9 vtm het verslagibcdc in Nederlandse vertaling, uitgegeven als 
DossierDossier 13 van Archief van de kerken, Amersfoort, 1981. 

33 A. Wind, a.w., p. 30. 
44 stewards is de benaming van medewerkers aan de organisatie van de assemblees van de Wereldraad 
55 A Wind a.w., pp. 50 cv. 
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Opp de conferentie van de Internationale Zendingsraad in 1928 in Jeruzalem was het percentage 
vertegenwoordigerss van de zogeheten jonge kerken aanzienlijk toegenomen. In deze omgeving lag 
hett voor de hand, betere relaties aan te knopen met de orthodoxe kerken in het Midden-Oosten die 
temiddenn van andere godsdiensten leefden. Een speciale relatie tot het jodendom kwam in 
Jeruzalemm niet ter sprake; wel werd iets gerapporteerd over 'jodenzending', naar aanleiding van een 
conferentiee in 1927.' Hoofdthema's op de conferentie waren: de relatie tussen de oudere en de 
jongeree kerken, de theologie van de godsdiensten, het secularisme in de westerse wereld en sociale 
problemen.. Uit de bespreking van sociale vraagstukken als veranderingen in de landbouw, gevolgen 
vann industrialisatie, het feit van rassendiscriminatie e.d. volgde het besluit tot oprichting van een 
IMC-Departmentt of Social and Economie Research te Genève. Deze instelling ging ver-volgens 
uiteraardd samenwerken met het International Christian Social Institute dat (ook in 1928) tot stand 
wass gekomen op initiatief van Life and Work. 

Overigenss was deze sociale betrokkenheid van 'Jeruzalem' niet onaangevochten. Duitse 
afgevaardigdenn protesteerden tegen wat zij 'social gospel-theobgie' noemden, een theologie die zij 
verwerpelijkk achtten vanwege de haar toegeschreven uitsluitend 'diessertige' en 'immanente' 
opvattingg van het Rijk Gods. Ditmaal begrepen de meeste anderen dat het in het evangelie gaat - en 
duss in de zending gaan moét - om wat later is gaan heten de 'comprehensive approach'. Dat wil 
zeggemm de boodschap gaat niet alleen individuele zielen aan, maar moet betrokken worden op de 
culturele,, politieke, sociale en medische situatie van de aangesproken mensen. Het Godsrijk betreft 
niett alleen de kerk maar evenzeer 'the world of social organizations and economie relations'. 

Opp de vergadering van de Internationale Zendingsraad in 1938 in Tambaran, in het toenmalige 
Brits-Indtë,, waren de afgevaardigden uit de 'jonge kerken' in de meerderheid, zodat hun situatie als 
minderheidd in een hindoeïstisch en islamitisch land niet buiten de discussie kon blijven. De vertegen-
woordigerss van de Aziatische kerken namen veelal een verzoenend standpunt in ten aanzien van de 
anderee religies, die sommigen zagen als bondgenoten tegen het secularisme. Maar de daarachter 
doorr Hendrik Kraemer vermoede gedachte van de Amerikaan W.E. Hocking aan één wereldreligie3 

bestreedd hij  heftig in zijn The Christian Message in a non-Christian world. De pro- en anti-
syncretistischee stellingname van deze geschriften en de visie van Barthiaanse theologen ten aanzien 
vann het 'aanknopingspunt' domineerden vervolgens de discussies. 

Medee dank zij het Research Instituut kwamen ook sociaal-ethische vraagstukken aan de orde 
enn men poneerde zelfs dat de bestaande economische orde het mensen vrijwel onmogelijk maakt, 
mett elkaar in broederschap te leven.5 De christen 'looks for nothing less than God's order: the 
Kingdomm of God'.6 Dit Godsrijk veroordeelt onze wanorde, maar inspireert ook tot vernieuwing. 
Menn sprak letterlijk uit: "Christ is revolutionary". Deze revolutie van de bestaande sociale orde 
bedoeldee echter niet een uitsluitend politiek programma te zijn, maar werd in nauwe samenhang 
gezienn met persoonlijke bekering. "We cannot sustain a new social order or bring it into being 
withoutt new men".8 Deze uitspraken benaderen hetgeen verscheidene social gospeters voor ogen 
stond,, zeker degenen die de visie van Rauschenbusch deelden. 

1AA Wind, Zendingen Oecumene, p. 81. 
22 a.w., p. 77. 
33 W.E. Hocking, ed, Rethinking Missions, A Laymen 's Inquiry after One Hundred Years, New York, 1933. 
44 H. Kraemer, The Christian Message in a non-Christian world, London-New York, 1938. 
JJ A Wind, a.w., p. 153. 
*a.w.,p.. 153. 
7a.w.,p.. 143. 
8a.w.,, p. 153. 
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YL2JSYL2JS Het Rijk Gods ab thema op de Eerste Assemblee van de Wereldraad van Kerken te 
Amsterdam,, 1948 

Dee Eerste Assemblee van de Wereldraad van Kerken volgde op de oprichtingsvergadering op 
maandagg 23 augustus 1948 te Amsterdam. Als hoofdthema voor deze eerste assemblee had het 
voorbereidendd comité vastgesteld 'Man's Disorder and God's Design'. Aan Karl Barth was 
verzochtt het hoofdthema met een referaat in te leiden en deze riep in zijn rede de kerken op tot 
fundamentelee vernieuwing: "Die Erhaltung und Errettung der Kirche geschieht - und kann nur 
geschehenn - durch die Erneuerung ihres Seins als 'Ereignis' und also durch die Emeuenmg ihrere 
Versammhmgg als Gemeinde".' De kerk heeft te getuigen van het in Christus aangebroken Godsrijk; 
zijj  moet zich niet verbeelden de Atlasrol te moeten spelen. 

Omm de drie constituerende bewegingen, Faith and Order, International Missionary Council 
(IMC)) en Life and Work, elk afzonderlijk de gelegenheid te geven zich over het hoofdthema uit te 
spreken,, werd vergaderd in daarvoor bestemde secties. Een vierde sectie werd toegevoegd voor de 
Churches'' Commission on International Aflairs (CCIA), het gezamenlijke orgaan van de drie, dat 
zkhh bezig zou houden met studie en getuigenis op het gebied van internationale zaken. Op basis 
vann deze secties zou de Wereldraad vervolgens zijn departementen instellen. 

Inn sectie 1 (Faith and Order) wilde men, met Barth, uitgaan van de in Christus gegeven eenheid van 
dee kerk, om van daaruit de overeenkomsten en verschillen tussen de kerken te bezien.2 Maar dat 
leiddee niet tot een eenheidsvisie, wél tot de constatering dat er minstens twee duidelijk te 
onderscheidenn kerktypen bestonden: het katholieke en het protestantse. De Amerikaanse congrega-
tionaüsttionaüst Douglas Horton bepleitte het benoemen van een derde kerktype, dat van de vrije kerken,3 

maarr dit voorstel vond net geen meerderheid. De meerderheid, die op zoek was naar de eenheid, 
hadd er geen behoefte aan om méér onderscheidingen aan te brengen dan strikt nood-zakelijk was. 
Gevolgg was wel, dat de kritische bijdragen vanuit de vrije keiken niet of nauwelijks werden 
gehoord. . 

Inn sectie 2 (TMQ verzette Barth zich bij de besprekingen over de secularisatie tegen wat hij 
noemdee het gejammer over het teloor gaan van het corpus christianum. Immers, zo stelde hij, toen 
enn doordat de kerk een onderdeel van de wereld was geworden, heeft het evangelie aan kritische 
betekeniss en profetische kracht ingeboet De secularisatie betekent in elk geval voor de kerk óók 
bevrijding.. Let the Church be the Church! Maar dan wel een vernieuwde, kritische kerk.5 

Eenn kritische bijdrage kwam vervolgens van J.C. Hoekendijk, de secretaris van de Nederlandse 
Zendingsraad,, die werd benoemd tot eerste secretaris van het Department of studies on World 
Missionn and Evangelism. In die kwaliteit stelde hij vast dat het tijdperk van de zendings-
genootschappenn voorbij was: zending is een gemeenschappelijke taak van de gezamenlijke kerken. 
Overigenss werd de zendingsbeweging pas in 1961 in de Wereldraad geïntegreerd. 

Hoekendijkss denkbeelden evolueerden tot de stelling dat de kerk er is ter wOle van de zending, 
terwijll  die ten doel heeft de proclamatie en de demonstratie van de 'shalom' van het Rijk Gods. Hij 
uittee deze revolutionair geachte opvatting ten aanzien van de verhouding van kerk en Godsrijk op 
dee conferentie te Wflüngen, over het thema The missionary obligation of the church. Zie daarover 
verderr H.2.6. 

A.. Wind, Zending en Oecumene, p. 194. 
Vw.,p.. 192. 
33 Zie daarover de Excursen 2 en 3, pp. 135-136. 
A.Wind,, Zending en Oecumene, p. 193. 

5a.w.,p.. 196. 
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Inn sectie 3 (Life and Work), waar men sprak over de kerk en de wanorde in de maatschappij, 
brachtt J.H. Oldham de term 'the responsible society' in. Deze term zou snel weerklank vinden en 
eenn kernbegrip worden in de oecumenische discussies over maatschappelijke vragen. De betekenis 
daarvann blijkt uit de 'Message of the Amsterdam Assembly', de verklaring die aan het einde van de 
assembleee door de gezamenlijke kerken tot de wereld werd gericht: "A responsible society is one 
wheree freedom is the freedom of men who acknowlegde responsibility to justice and public order, 
andd where those who hold political authority or economic power are responsible for its excercise to 
Godd and the people whose welfare is affected by it". 

Menn wilde aldus een tussenweg wijzen tussen het cornmunisme en het laissez-faire kapitalisme, 
zonderr zich te identificeren met enig politiek of maatschappelijk stelseL John C. Bermen, voorzitter 
vann sectie 3, waarschuwde enerzijds tegen kerkelijke afzijdigheid van maatschappelijke en politieke 
problemen,, anderzijds wees hij erop dat 'responsibility' snel 'involvement' wordt, waarbij identi-
ficatieficatie dreigt.3 Het zou de kerken moeten gaan om het zoeken van de gerechtigheid van het Rijk 
Godss in en voor deze wereld. 

Inn sectie 4 (Churches' Commission on International Affairs) kwam men tot de verklaring dat 
oorlogg in strijd is met de wü van God. Sommige afgevaardigden legden dat in princqrieel-
pacifistischee zin uit, anderen meenden dat er groter kwaad dan oorlog zou kunnen bestaan, waar-
tegenn gewapende strijd onvermijdelijk is. Allen waren het er over eens dat oorlog veroorzaakt 
wordtt door politieke en sociale conflicten die langs andere wegen dienen te worden opgelost. M.M. 
Thomass (1916-1996) sloot daarbij aan en wees er namens de afgevaardigden uit de Derde-
wereldlandenn op, dat het neokoloniale economische imperialisme in hun landen honger en armoede 
veroorzaakte. . 

Dee Boodschap van Amsterdam eindigde met de zin; "We intend to stay together". Wel wetende 
vann de verdeeldheid in de wereld, bleef het eerste doel van de oecumene de eenheid der kerken, 
waaraann de drie stromingen hun bijdragen zouden leveren. De zes/zevenjaarlijkse assemblees 
hebbenn dan ook steeds veel aandacht besteed aan het kerkelijk eenheidsstreven. Tegelijk kregen de 
departementenn de vrijheid én de opdracht om hun eigen thematiek nader uit te werken en aan de 
ordee te stellen. In de volgende assemblees van de Wereldraad zou men de resultaten vernemen van 
dee ontwikkelingen die de departementen doormaakten en men zou trachten deze te verwerken. 

Inn deze departementen signaleren wij een aantal ontwikkelingen. Om te beginnen bleek de slogan: 
Dee leer verdeelt, maar de dienst verenigt, die bij Life and Work eerder opgeld gedaan had, niet te 
kloppen.. Men kon bij hier de vraag naar de inspiratie niet langer ontwijken, wilde men niet afglijden 
naarr fouter activisme. Tegelijk moest men bij Faith and Order constateren dat de zogeheten niet-
theologischee (= sociologische en politieke) factoren de eenheid betemmeren. Deze constatering was 
all  eerder gedaan door Life and Work en werd vooral aangedragen door de IMC, die immers te 
makenn had met grote verschillen in welvaart en cultuur in de diverse landen en werelddelen. Aan de 
CCIA,, de Churches' Commission on International Affairs, werd de opdracht gegeven, deze feiten 
naderr te onderzoeken en voorstellen te doen voor een oecumenisch beleid ter zake. Het daartoe 
opgerichtee Committee on Church and Society heeft zich van deze taak gekweten en de belangrijke 
conferentiee van Genève, gehouden in 1966, voorbereid. Zie daarover II.2.7. 

11 W.G. Muekfcr, Foundations of the Responsible Society, New York-Nashville, 1959, p. 19. 
22 Over J.C. Bermett zie II. 1.2. 
33 A. Wind, Zending en Oecumene, p. 201. 
4a.w.,p.. 189. 
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ü.2.66 Het Rijk Gods ab thema in WilBngen en Evanston 

Hett Department World Mission and Evangelism organiseerde in 1952 te Willingen een Wereld-
zendingsconferentiee over bet thema The missionary obligation of the Church. Op deze conferentie 
werdd de gedachte ontwikkeld, dat de eigenlijke 'auctor missionis' God zelf is; de kerken mogen in 
dee zending deelnemen aan de Missk) Del 

Nogg verder ging J.C. Hoekendijk, die uit de Missk) Dei afleidde dat 'kerk' een functie is van 
hett apostolaat; zij vindt de zin van haar bestaan in het op de wereld gerichte apostolaat van God. 
Datt Rijk en de wereld behoren bijeen; deze aarde is het object van Gods heilshandelen. Daarom 
heeftt oecumene niet als einddoel de eenheid van de kerk, maar de eenheidd van de wereld die Gods 
oflcumenèè is. De kerk is geroepen daaraan bij te dragen door koinoonia (gemeenschap) en diakonia 
(dienstbetoon). . 

Dezee gedachten van haar secretaris gingen de vergadering te ver en Hoekendijk vertrok om 
hoogleraarr missiologie te worden te Utrecht. Bij die gelegenheid noemde hij de kerk vehikel van 
hett Godsrijk, in dienst aan de wereld. Door het Godsrijk weer centraal te stellen verwoordde 
Hoekendijkk in feite de Amerikaanse inbreng in de oecumenische discussies. 

Karll  Hartenstein, verontrust door deze ideeën, erkende toch dat hier nieuwe vragen voor-
lagen:: "Weim eine wirkliche Theologie des Reiches Gottes wieder in der Missionsweh zum Durch-
bruchh kommt ist es sehr begrifflkh dafi eine Reihe ungelöster Fragen zurück bleibt. Dieser 
umfassendee Begriff (das Reich Gottes) ist zu lange aus der Theologie von Mission und Kirche 
verschwundenn gewesen, als dafi sein Wiederauftauchen nicht eine FüUe von Fragen aufwerfen 
worde,, die zu lösen wir noch keine Vollmacht haben". 

Vervolgenss nam de assemblee te Evanston (1954) de uitdaging aan, formuleerde als thema 
'Christus,, de hoop der wereld' en confereerde uitvoerig over de betekenis van het Koninkrijk Gods. 
Dee commissie van advies had gesproken van het Godsrijk dat is en van het Rijk dat komt. Daarbij 
steldee men Jezus Christus centraal: in hem hébben wij Gods beloften en door hem zullen Gods 
beloftenn worden vervuld. Omdat Jezus Christus niet alleen de koning der kerk is maar ook de Heer 
derr wereld, biedt de christelijke hoop meer zekerheid dan profane verwachtingen die zich baseren 
opp humanisme, democratie, techniek, marxisme of nationalisme. Deze hoop biedt met name 
perspectieff  aan mensen die nergens meer op hopen: aan de slachtoffers van onrecht en onmense-
lijkheidd én aan de atheïsten uit desillusie. 

Dee adviescommissie kwam tot de slotsom dat de kerk gezien en geleefd moet worden als de 
broederschapp van hen die de komende koning herkennen in de minsten der mensen, zoals is 
beschrevenn in Matth. 25: 31-40. Dankbaar voor dit advies besprak de assemblee het thema in zes 
secties,, waarvan er vier handelden over de rol en taak van geloof en kerk, terwijl twee secties 
sprakenn over de praktische consequenties op sociaal en politiek terrein vanuit het begrip 
'responsiblee society'. 

11 J.C. Hoekendijk, 'The Call to Evangelism', in International Review ofMissions, nr 39,1950, pp. 170-171. 
22 J.C. Hoekendijk, Getemperd ongeduld, Inaugurele rede gehouden te Utrecht, uitgegeven te Nijkerk, 1953. 
33 K. Hartenstein, 'Theologische Besinnung', in Waker Freytag, Mission zwischen Gestern und Morgen, 
Stuttgart,, 1952, p. 71. Deze en de voorgaande twee voetnoten zijn geciteerd uit A. Wmd, Zending en 
Oecumene,Oecumene, pp. 222-223 en 226. 

44 Evanston-J 954, Rapporten van de tweede assemblee van de Wereldraad van Kerken, Nederlandse vertaling, 
Denn Haag, zj., p. 78, p. 116. 
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11.2.77 Het Rijk Gods ab thema in New Delhi, 1961 en Genève, 1966 

Dee assemblee in de Indiase hoofdstad New Delhi was de eerste in een Derde-wereldland, een land 
waarinn de kerk zich temidden van een veelheid van aanhangers van andere godsdiensten moet zien 
tee handhaven. De toenmalige Indiase president, de hindoe-filosoof Radhakrishnan, sprak bij de 
openingg van de assemblee een welkomstwoord en bij zei: Christenen zijn gewone mensen, met 
buitengewonee pretenties. Hij doelde daarbij mede op het motto waaronder de assemblee bijeen 
was:: Jezus Christus, het Licht der wereld. 

'Neww Delhi-196T zou dat thema gaan uitwerken onder drieerlei gezichtspunt: getuigenis, 
eenheidd en dienst De uitkomst van de besprekingen werd mede bepaald door de op deze assemblee 
toetredendee en integrerende kerken en bewegingen. Ten eerste betrof dat de IMC, die weliswaar 
steedss had meegewerkt maar nu volledig toetrad en opging in de Wereldraad. Dit onderstreepte de 
onlosmakelijkee band tussen kerk en zending en legde de verbindingsschakel tussen eenheid en 
getuigenis.. Vanuit de éne kerk gaat de boodschap uit naar de wereld. Ten tweede waren het de 
orthodoxee kerken die in New Delhi in groten getale tot de Wereldraad toetraden en de assemblee 
bepaaldenn bij het eigene van de kerk, door de orthodoxen aangewezen in de liturgie en de aloude 
belijdenissen. . 

Omm deze tweevoudige nieuwe inbreng ruimte te bieden stelde het centraal Comité voor, de 
basisformulee van de Wereldraad als volgt uit te breiden: "De Wereldraad van kerken is een 
gemeenschapp van kerken die de Heer Jezus Christus naar de Schriften als God en Heiland belijden 
enn op grond daarvan tezamen hun gemeenschappelijke roeping trachten te vervullen tot eer van de 
énee God, Vader, Zoon en Heilige Geest". 

Tott deze gemeenschappelijke roeping behoort stellig de dienst aan de samenleving. Daarom 
kreegg het Committee on Church and Society toestemming, een conferentie voor te bereiden over 
dee sociale, politieke en morele problemen van de geïndustrialiseerde samenlevingen. Deze 
conferentiee zou binnen enkele jaren moeten plaats vinden; het werd 1966. 

Dee econoom prof dr. E. de Vries, rector van het International Institute of Social Studies te 
Denn Haag, tot voorzitter benoemd van het Department Church and Society van de Wereldraad, 
schrijftt in 1963 dat reeds in New Delhi de vraag opkwam of de term 'responsible society' wel 
voldoendee met de dynamiek van het sociaal-economisch-politieke leven rekening houdt. Onze 
samenlevingg is een 'open-end-society', we zgn in beweging maar we weten niet waarheen. De 
bekendee utopieën en futuristische toekomstbeelden, of ze nu positief of negatief van karakter zijn, 
zijnn te zeer verbonden met een werkelijkheid die verleden is geworden om inspirerend te kunnen 
werken.. Dat geldt ook van de theocratische idealen. Met wat er voor in de plaats is gekomen, 
verheerlijkingg van de eigen vrije en democratische samenleving als 'Kingdom of God' of van de 
bevrijdingsstrydd met als resultaat the political kingdom', kunnen wij ons evenmin tevreden stellen. 
Dee kerken zullen de bewegingen van hun eigen tijd hebben te toetsen aan het komende en reeds 
presentee Koninkrijk der hemelen.3 

Hett thema Rijk Gods speelde overigens in New Delhi in bet algemeen een geringe rol, hetgeen 
verklaarbaarr is uit de samenstelling en de situatie van deze assemblee. Des te meer zal in de 
komende,, de vierde assemblee (Uppsala, 1968) het Rijk Gods en zgn gerechtigheid de aandacht 
vragen,, mede dankzij de voorbereidingen die in Genève-1966 zgn getroffen in de conferentie over 
Churchh and Society, waaraan De Vries mede leiding gaf 

11 H.M. de Lange, De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij, Amsterdam, 1966, p. 51. 
33 H. Battels, red, Sociale stroomversnellingen in Nederland Een studie samengesteld door de Commissie 
voorvoor Sociale Zaken van de Oecumenische Raad van kerken in Nederland, Amsterdam, 1963, Deel L p. 11. 

3a.w.,p.. 10-11. 
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Naa Oxford-1937 was er geen vergadering meer geweest van Life and Work. Wel hadden de daarop 
volgendee assemblees in toenemende mate aandacht besteed aan diverse thema's op het gebied van 
godsdienstt en maatschappij, maar een zelfstandige, eigen bijeenkomst werd pas 29 jaar later 
gehouden. . 

Dee World Conference on Church and Society te Geneve in 1966, bracht onder de formule: 
'Christianss in the technical and social revolutions of our time' niet alleen theologen bijeen, maar in 
meerderheidd mensen die deskundig konden worden geacht op het maatschappelijk terrein, hoewel 
zijj  in het kerkelijk jargon 'leken' werden genoemd. Aan deze deskundigen is het te danken dat men 
nuu tot concrete actievoorstellen kwam, voorstellen die verder werden uitgewerkt door commissies 
enn in programma's. Voorbeelden daarvan zijn de activiteiten van de CCPD, de Commission on the 
Churches'' Participation in Development die zich vanaf 1970 inzette voor ontwikkelingshulp en 
ontwikkelingssamenwerkingg én het PCR, het 'Program to Combat Racism'. 

Dezee concretiseringen leidden echter wel tot verscherping van tegenstellingen. Dit bracht 
Elisabethh Adler tot de uitspraak: 'doctrine unites, service divides', met een toespeling op de 40 jaar 
eerderr beleden overtuiging: 'Lehre trennt, Dienst eint'. Inderdaad kon men het over dogmatische 
thema'ss in theorie nog wel eens worden, maar praktisch-politieke keuzes dreven mensen uiteen. 
Controversieell  was bijvoorbeeld de gedachte van Genève-1966 om de sociaal-economische 
problematiekk van de arme landen te zien als een moreel probleem van de rijken: ontwikkelingshulp 
komtt pas dan in het juiste kader te staan, wanneer wij inzien dat de arme landen arm gemaakt en 
machtelooss gehouden worden. De kerken in de Derde-wereldlanden mogen van de kerken in het 
christelijkee westen verlangen, dat zij zich thuis tot voorvechters van de armen maken en hun eigen 
systeemm aanklagen. Herinnerd werd aan de uitspraak dat ons eigen brood een materiële kwestie is, 
maarr het brood van de naaste een geestelijke zaak. 

Dee vraag naar de legitimiteit van de revolutie werd hier direct mee verbonden. Ook hierover sprak 
Genève-19666 zich uit: "There are situations where Christians may become involved in violence. 
Wheneverr it is used, however, it must be seen as an 'ultimate recourse' which is justified only in 
extremee situations. The use of violence requires a rigorous definition of the ends for which it is 
usedd and a clear recognition of the evils which are inherent in it and it should always be tempered 
byy mercy". Ten vervolge op de traditionele leer van de rechtvaardige oorlog werd hier gezocht 
naarr een formule voor een rechtvaardige revolutie. 

Watt betreft het thema Koninkrijk Gods werd geformuleerd: "The Kingdom of God broke into 
humann history with the coming of Christ and will extend over all men and over the whole of 
creation.. In the war between the risen Lord and the demonic powers the latter cannot be 
victorious".. Met deze boodschap richtte Genève-1966 zich tot de kerken, die zich vervolgens in 
19688 in Uppsala in dezelfde geest uitspraken. 

11 E. Adler, A Small Beginning, Geneva 1974, geciteerd bij H.M. de Lange, Werkelijkheid en hoop, Nieuwe 
dimensiesdimensies van een verantwoordelijke wereldmaatschappij, Baarn, 1975, p. 44. 

22 A.H. van den Heuvel, Een Nieuw Zendingstijdperk ?, Kampen 1972, p. 20. 
33 Uitspraak van N. Berdjajew, geciteerd bij H.M. de Lange, Werkelijkheiden hoop, p. 22. 
**  World Conference on Church and Society, Official WCC Report, Geneva, 1967, p. 116. 
5a.w.,p.201. . 
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n.2.88 Het Rijk Gods ab thema in Uppsala, 1968 en Boston, 1979 

Dee assemblee, die in 1968 te Uppsala vergaderde onder de zinspreuk 'Alle dingen nieuw', deed 
opnieuww een boodschap van hoop uitgaan in de overtuiging dat God alle dingen nieuw maakt Men 
formuleerde:: "Luisterend naar de schreeuw om gerechtigheid die van deze aarde opklinkt zullen 
wij ,, die door Christus zijn vrijgemaakt van de zonde, ons voor anderen inzetten Zo mogen wij 
vooruitgrijpenn op Gods Koninkrijk om iets te laten zien van de nieuwe schepping, die Christus zal 
voltooien".11 "Christenen - die geloven in het komende Rgk van God en die zijn gerechtigheid 
zoekenn - zullen zich gedrongen voeten, deel te nemen aan de strgd van miljoenen mensen voor 
groterr sociale gerechtigheid en voor wereldontwikkeling''.2 De inmiddels als secretaris-generaal van 
dee Wereldraad teruggetreden Willem Visser 't Hooft hield een gedenkwaardige toespraak, waarin 
hijj  onder meer zei: "Het moet duidelijk zijn dat leden van kerken die praktisch hun verantwoor-
delijkheidd voor de behoefbgen, waar ook ter wereld, verloochenen, zich net zo schuldig maken aan 
ketterijj  als zij die een of ander artikel van het geloof verwerpen". 

'Uppsala'' stelde voor dat de rijke landen 1 è 2% van hun nationale inkomen beschikbaar 
zoudenn stellen voor de arme landen; aan de kerken werd gevraagd 2% van hun totale budget ter 
beschikkingg te stellen van de CCPD, de Commissie voor ontwikkeling van de Wereldraad. Dit 
verzoekk werkte als een meervoudige testcase voor kerken en gemeenten. Enerzijds bleek uit het 
geringee aantal reacties - waarvan 25% positief- dat er sprake was van een wijde informatiekloof 
tenn aanzien van de activiteiten van de Wereldraad. Anderzijds waren de negatieve antwoorden 
onthullendd in hun eensluidendheid. Toch gaat het hier om de 'transformatie van christelijke religie 
tott christelijk geloof, aldus H.M. de Lange,4 die daarbij de godsdienstsocioloog Vrijhof citeert. 

Naa Uppsala kregen de kerken steeds meer zicht op de technische revolutie, die naast maar niet los 
vann de sociale is ontstaan. Om hier greep op te krijgen startte het Departement Kerk en Samen-
levingg een project, waarvoor in 1970 een eerste consultatie werd gehouden. Voor deze consultatie 
wass in Genève een honderdtal mannen en vrouwen, waaronder vele natuurwetenschappelijk 
geschoolden,, bijeen voor een eerste beraad rondom vragen van geloof wetenschap en toekomst 
Eenn veelheid van globale en regionale conferenties volgde, waarbij aan de eerdere onder-werpen 
ecologischee en vredesvraagstukken werden toegevoegd. 

Dee grote conferentie werd in 1979 gehoudenn te Cambridge, bij Boston, op de campus van 
hett Massachusetts Institute of Technology (MIT), waar 350 deelnemers zich onder het motto 
'Sciencee for Peace' bezig hielden met de vragen van technologie en ecologie met het oog op een 
rechtvaardige,, democratische en duurzame maatschappij. Sindsdien wordt niet meer gesproken van 
dee 'responsible society' maar van JPSS:'a just, participatory and sustainable society'. 

11 A. van Es, red, Uppsala 1968, Rapporten en enkele andere docwnerten van de vierde vergadering van 
dede vierde vergadering van de Wereldraad van kerken in Nederlandse vertaling, Kampen, zj., p. 9. 

22 a.w., p. 59. 
33 a.w., p. 25. 
44 H.M. de Lange, Werkelijkheiden hoop, Baam, 1975, p. 30. 
55 P.H. Vrijhaf 'Sekubrisane in sociologisch perspectief, in Rondom het Woord, 16*  jrg. no.1, feb.1974, 
Hilversum,, 1974. 

**  Boston, Gdoof en wetenschap in een oorecbrvaaniige vvoskl Verelag van te 
raadd van kerken over geloof, wetenschap en toekomst, uitgegeven als Dossier 11 van Arcfüef van de kerken, 
Amersfoort,, zj. 
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IL2.99 Het Rijk Gods ab thema in Bangkok, 1972/73 en Nairobi, 1975 

Rondd de jaarwisseling van 1972/73 kwam in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, een volgende 
Wereldconferentiee voor zending en evangelisatie bijeen, onder het thema 'The good news of 
salvationn today', ter voortzetting van de conferentie die te Mexico in 1963 was gehouden onder 
dee titel: 'Witness to six continents'. De conferentie te Bangkok werkte de inhoud van dat getuige-
niss nader uit door het te specificeren als 'heil', dat wü zeggen: verlossing, redding, bevrijding. 

Dee meest opmerkelijke rede werd er gehouden door MM . Thomas,1 vertegenwoordiger van 
dee Mar Thoma Syrische kerk in India. Hij tegde de nadruk op de bevrijding tot spirituele huma-
niteit,, die de Heilige Geest bewerkt door de ontmoeting met de levende Christus. Deze humaniteit 
neemtt concrete gestalten aan in de samenleving, want hoe dieper ons geloofde creatieve processen 
opentt naar de verlossende rol van Christus en de Heilige Geest, hoe meer de bevrijding immanent 
wordtt in de geschiedenis, zo stelde hij.2 De verlossing in Christus is abmvattend en richt zich op de 
mensenn in hun sociale context. Een tegenstelling tussen individuele en sociale verlossing creëren is 
zinloos;; individueel bewustzijn is een laatkomer in de sociale geschiedenis, aldus MM. Thomas. 
Weliswaarr kon hij zich niet voorstellen dat het eschatologische en het historische ooit continu 
zullenn zijn, maar hij zag wel de mogelijkheid, dat iets van het eschatologische (Godsrijk) historische 
enn zeMs politieke werkelijkheid wordt.4 Dit als verlossend ervaren woord bepaalde de sfeer van de 
conferentie,, die in drie secties het thema van de goede boodschap van de bevrijding uitwerkte. 

Sectiee II handelde over bevrgding en sociale gerechtigheid. De opstellers van het sectierapport 
wildenn de politieke en sociale dimensie van het begrip 'salvation' niet losmaken van de per-
soonlijkee dimensie, maar zij wilden nog minder alles in de persoonlijke dimensie laten opgaan. 
'Salvation'' is een veelzijdig begrip, dat ook betrekking heeft op de strijd van mensen tegen econo-
mischee uitbuiting en politieke onderdrukking en voor solidariteit en gerechtigheid. 

Eenn belangrijke bijdrage aan het opstellen van het rapport van sectie II gaf Jürgen Moltmann. 
Zijnn Theologie der Hqffhung had al een rol gespeeld bij de overwegingen van Genève-1966 en 
Uppsala-1968,, met name waar het de betekenis van de eschatologie voor de sociaal-ethische 
reflectiee betreft.6 Latyns-Amerikaanse bevrijdingstheologen en theologen van de revolutie sloten in 
hunn visie hierbij aan. Intussen had Moltmann een nieuw boek geschreven: Der gekreuzigte Gott, 
waarinn hij duidelijk maakt dat de keerzijde van de hoop het kruis is: God is een God van de 
lijdenden.. Met deze visie kwam hij de ervaringen van de christenen in de Derde wereld zeer nabij. 

Dee volgende assemblee van de Wereldraad, in 1975 in Nairobi, de hoofdstad van Kenia, sloot met 
haarr thema 'Jezus Christus bevrijdt en verenigt' direct bij 'Bangkok' aan. Voorzitter M M Thomas 
sprakk van een 'spirituality of combat' om eensgezind de strijd met de kwade machten aan te kunnen 
gaan.. Helaas meenden evangeliealen in reactie op 'Bangkok' en de daarachter vermoede politieke 
theologiee een eigen beweging te moeten oprichten, die in 1974 in Lausanne een alternatieve 
wereldzendings-- en evangelisatieconferentie hield. 

11 M.M. Thomas' rede is, vertaald, opgenomen in J. Verkuyl, Jezus Christus, de Bevrijder en de voortgaande 
bevrijdingenbevrijdingen van mensen en samenlevingen, Baara, 1973, pp. 37-50. 

22 J. Verkuyl, Jezus Christus, de Bevrijder, p. 47. 
33 a.w., p. 45. 
44 a.w., p. 47. 
55 J.T. Witvliet: 'Bevrijding en sociale gerechtigheid', in J. Verkuyl, Jezus Christus, de Bevrijder, pp. 63-73, 
handelendd over sectie II van 'Bangkok'. 

66 J. Moltmann, Theologie der Hqffhung, Mönchen, 1984. 
77 J. Moltmann, Der gekreuzigte Gott, München, 1972 
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IL2.100 Het Rij k Gods ab thema in Melbourne, 1980 

Hett thema van de wereMzendmgscooferentie te MeIboume-1980 hiidde 'Thy Kingdom come*, de 
tweedee bede van het Onze Vader. Daarmee werd een directe verbinding gelegd tussen de op de 
agendaa staande maatschappijbetrokken thema's én het besef; dat het Godsrijk het door God 
beloofdee en door mensen biddend te verwachten Rijk van God is. De altijd aanwezige spanning en 
soms:: tegenstelling tussen een op God betrokken godsdienst en de keuze voor een humanitaire 
politiekk werd zo niet alleen in theorie maar ook feitelijk overwonnen, want de religieuze dimensie 
bleekk de deelnemers niet af te houden van praktisch-politieke consequenties. 

Sectiee I vergaderde onder de zinspreuk 'Gods Rijk, goed nieuws voor de armen', sectie II sprak 
overr 'Het Godsrijk en de strijd van de mensen', sectie Dl over 'De kerk getuigt van het Koninkrijk' 
enn sectie IV over 'Christus - gekruisigd en opgestaan - daagt de menselijke macht uit'. Uit de 
rapportenn blijkt de wil om elkaar vanuit verschillende tradities te verstaan; een enkele criticus sprak 
vann 'verzamehheologie\2 Maar in elk geval heeft men gezamenlijk gezocht naar echte contextu-
aliteitt voor de 'holistic mission' van de kerk, gebaseerd op de verwachting van Gods Koninkrijk. 

Eenn van de inleiders in Melbourne was Ernst Kasemann, die sprak over de eschatologische 
koningsheerschappijj  van God. Daarbij benadrukte bij dat Christus door de machten is gekruisigd en 
riepriep hij de vergadering op, zich in te spannen om de demonen te verjagen die in de wereld nog zijn 
overgebleven. . 

Ukk de Melbourne rapporten spreekt dezelfde teneur: het goede nieuws voor de armen (= 
onderdrukten)) is Gods belofte hun bondgenoot te zullen zijn in hun strijd om bevrijding van en 
ontworstelingg aan de machten. Met name in Jezus Christus is God deze strijd met de machten 
aangegaann om zijn schepping te bevrijden. De schijnbare nederlaag van het kruis was het moment 
waaropp de mensvijandige machten in hun schandelijke gewelddadigheid werden onthuld. Christus' 
opstandingg betekent de publieke nederlaag der machten, zijn opwekking de rechtvaardiging door 
Godd van zijn prediking en van zijn lijden en sterven. Hier wordt het Rijk Gods openbaar en gaat de 
kerkk spreken van gerechtigheid, vrede en verzoening als waarden die tegenover discriminatie, 
geweldd en uitbuiting moeten worden hooggehouden. Zij veroordeelt militarisme, nationalisme en 
economischee kolonisatie als mensvijandige machten. Samen met andere kritisch gezinden hebben de 
kerkenn te protesteren tegen de (wan)orde van deze wereld; de kerken doen dit vanuit de 
verwachtingg van het komende Godsrijk. Op deze manier vertolkte de conferentie van Melbourne 
hett evangelie van Gods Koninkrijk, tegen de achtergrond van en betrokken óp de 'apocalyptische' 
situatiee van onze wereld. 

Dee Wereklzendingsconfërentie van de evangeBcalen die kort daarna in Pattaya werd gehouden, 
legdee aDe nadruk op de persoonlijke relatie tot God die door de verzoening in Jezus Christus tot 
standd komt. Mensen die deelnamen aan beide conferenties, kwamen voor de vraag te staan of er 
tochh zou moeten worden gekozen, zoals te Pattaya werd gesuggereerd. 

11 Rapport over Melbourne-1980, Ned. vert, in Dossier 13 \cm ArcMef der kerken, Accaa^ocxi, 1981, p. 1. 
22 a.w., Voorwoord door RJ. van der Veen, p. 2. 
a.w.,, p. 3. 

4a.w.,pp.. 18-22. 
55 AJ. Bronkhorst, 'Van Nairobi naar Vancouver', in Gerechtigheid, eenheid en wede, onder redactie van 
A.. Houtepen, Amersfoort, 1982, p. 27. 

66 a.w., p. 26-27. 
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IL2.111 De visie van social gespelen en evangeticalen op het Rijk Gods; een samenvatting 
vann de oecumenische discussies 

Terwijll  de ene helft van de christenheid rooms-katholiek is en daarin haar eenheid vindt, is de 
anderee helft verdeeld over verschillende groepen orthodoxen en protestanten. Onder de protestan-
tenn vindt men dopersen en lutheranen van allerlei aard, en gereformeerden alias hervormden, waar-
binnenn dan weer is te onderscheiden in rechts en links, behoudend of progressief, evangelicaal of 
oecumenisch.. De evangeliealen hadden zich reeds in 1846, in Schotland, verbonden in evangelische 
alliantiess en hun krachten verder verenigd in de World Evangelical Feüowsh,̂ de WEF, opgericht 
inn 1951. Het oorspronkelijke enthousiasme voor een centrale plaats in hun geloofsbeleving voor het 
Godsrijkk was binnen de evangelicale beweging in Amerika rond de eeuwwisseling verdwenen en er 
wass een individualistische, pessimistische stroming ontstaan, die zich onder invloed van het pre-
millennianismee ontwikkelde in fundamentalistische richting. Vervolgens werden sociale activiteiten 
geassocieerdd met een liberaal social gospel-geloof en als zodanig verdacht gemaakt. De term 'hori-
zontalisme'' viel, waartegenover de fundamentalistische evangelicalen 'verticalisten' genoemd wer-
den.. Waar de Wereldraad juist steeds vaker en dringender werd uitgedaagd, zijn polhiek-sociale 
betrokkenheidd te betonen, is het te begrijpen dat mensen die afkomstig waren uit de evangelicale 
bewegingg daar zelf- en zeker in eigen kring - moeite mee kregen. 

Maarr ook in de Wereldraad zelf bestonden van meet af aan bezwaren tegen een politieke theo-
logie.. Dat hing samen met tegenstellingen die er vanaf het begin in de oecumenische beweging 
warenn aangaande de betekenis van het Rijk Gods én van de oecumene zelf Men stond voor de 
vragenn als: is dat Rijk een ecclesk>k>gisch-teleok)gische grootheid of primair een polhiek-sociale? 
Waaropp heeft de oecumene zich te richten? Gaat het om op eenheid gerichte communicatie van 
kerkenn of om oikoumenè in de betekenis van bewoonbare wereld? 

Voorall  de Duitse afgevaardigden zagen als primaire oecumenische opgave het zoeken naar 
kerkelijkee eenheid en dat op basis van confessionele overeenstemming. Zij stelden dat het Godsrijk 
vanuitt de kerk groeit en eens door God zelf zal worden voltooid; vragen van politiek en maat-
schappijj  behoren niet op de kerkelijke agenda, want deze zaken zijn niet constitutief voor dat Rijk. 
Oecumenischh gezinde Amerikanen daarentegen bepleitten als doel van de oecumene een op de 
socialee en politieke praktijk gerichte kerkelijke samenwerking, vooral op het gebied van internatio-
nalee vredesactiviteiten. Zij legden een direct verband tussen het Godsrijk en de verantwoordelijk-
heidd van (christenmensen voor politiek-maatschappelijke vragen en spraken de kerken daarop aan. 

Vanwegee de uit deze tegenstellingen voortkomende conflictstof trachtte de leiding van de oecume-
nischee beweging het thema 'Koninkrijk Gods' voorzichtig buiten de agenda te houden. Dat gelukte 
nogg het beste bij Faith and Order, waar men zich vooral richtte op kerkelijke eenheid. Bij Life and 
Workk kostte het meer moeite, gezien de oriëntatie van deze beweging en de besprekingen op de 
conferentiess die aan de grote bijeenkomst van Oxford-193 7 voorafgingen. Maar tenslotte stemde 
menn in met de kritisch opgevatte leus: Let the Church be the Church! 

Dee IMC kwam, mede op advies van het door hem opgerichte sociaal-economisch onderzoeks-
instituut,, tot fundamentele kritiek op de bestaande economische orde en tot de uitspraak dat het 
Koninkrijkk van God onze wanorde veroordeelt, maar tegelijk inspireert tot radicale vernieuwing. 
Hett verloop van de geschiedenis van de kerkelijke oecumene vertoont dus een verschuiving in de 
richtingg van de Amerikaanse opvattingen zoals die met name door het social gospel werden 
verwoord.. De invloed van de 'jonge kerken1 op deze verschuiving is, zeker op den duur, groter ge-
weestt dan die van de notoire social gospelers. 

'Ziee 1.3.3. 
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Dezee verandering begint in 1948 met het lanceren van de term 'responsible society', 25 jaar later 
gevolgdd door het meer omvattende concept JPSS: a just, participatory and sustainable society, 
thanss JPIC: justice, peace and integrety of creation. Steeds staat de gerechtigheid vooraan en 
voorop,, als eerste criterium voor het kerkelijk denken over en optreden in de maatschappij. Deze 
visiee shift aan bij die van het social gospel aangaande het Godsrijk, waarvan het kernwoord even-
eenss gerechtigheid is. 

Ernstt Staehelin had reeds in 1925 het Koninkrijk Gods als centraal thema zien oplichten, maar 
Karll  Hartenstein, die reageerde op de arx>stolaatstheok>gie van Hoekendijk, had (in 1952) gelijk: 
voorr een theologie van het Godsrijk als alomvattend eenheidsconcept was de tijd nog niet rijp. 
Intussenn weten wij dat het Rijk Gods nooit als thema gekozen is voor een assemblee; slechts de 
wereldzendingsconferentiee van Melbourne in 1980 maakt die keuze. Op die conferentie (en op de 
assembleee van 1975 te Nairobi) werd overigens zowel op het horizontale als op het verticale aspect 
vann het geloof sterke nadruk gelegd. Maar het hanteren van deze polariteit bleef een moeilijk punt. 
Samenn met deze polariteit kwam steeds aan de orde de theologische vraag naar de prioriteit in het 
koningschapp van Christus: is hij vooral koning der kerk of bovenal koning der wereld ? Sommigen 
kozenn voor het laatste en zagen dat als een motief tot steun aan de revolutie der onderdrukten, 
anderenn wilden het geloof vrij houden van zo'n politieke stellingname. 

Omm de tegenstellingen te overbruggen kreeg de Vancouver-assemblee van 1983 als thema 
'Jezuss Christus, het leven der wereld'. Dit thema stekte de centrale betekenis van Christus nog eens 
nadrukkelijkk vast: in Hem rust alle heil voor mens en wereld. De op deze assemblee aanwezige 
evangelicalenn reageerden positief en zij richtten zich in een open brief, niet zonder zelfkritiek, tot de 
vergadering.. De tekst van deze brief luidt - vertaald en verkort - aldus: Omdat wij het teken 
hebbenn gezien dat God hier aan het werk is groeit onder ons de overtuiging dat wij, evangelicalen, 
onss te gemakkelijk isoleren, hetgeen nodeloze verdeeldheid veroorzaakt. 

Overigenss hadden de evangelicalen zich, eerder in 1983, op het congres van de WEF te 
Wheaton,, al uitgesproken voor een maatschappijbetrokken opstelling, nadat in 1982 een 
'Consultationn on the Relationship between Evangelism and Social Responsibility' was gehouden. 
Enn tijdens een internationale vredesconferentie in hetzeHae jaar hadden zij het meest radicaal gepleit 
voorr afschaffing van alle kernwapens.2 H. Berkhof schreef in reactie daarop: "Halen de evange-
lischenn de Wereldraad links in7'. 

Omdatt het vrije kerktype in Amsterdam in 1948 geen eigen stem kreeg laten wij hierna twee 
excursenn uit die hoek volgen. In de eerste daarvan komt Howard A. Snyder, een woordvoerder van 
dee progressieve stroming onder de evangelicalen, aan het woord, in de tweede wordt de mennoniet 
Johnn Howard Yoder geciteerd. 

Dee daarop volgende excurs is van andere aard. De veelomvattende, brede relatie tussen de 
Wereldraadd van kerken en het Vaticaan komt hier uitsluitend ter sprake voorzover het de kort-
stondige,, gezamenlijke visies en activiteiten op het maatschappelijk terrein betreft. De commentaren 
vann Jeurissen en Van Munster op de visie van de Wereldraad hebben overigens tegelijk betrekking 
opp het social gospel, zo blijkt. 

11 H.A.M. Fiolet, Vanuit Vancouver, Amersfoort, 1983. 
22 E.W. van der Poll, Sociaal Reveil, pp. 10-12. 
33 citaat uit Hervormd Nederland, d.d 30-04-1983. 
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Excurss 2: The community of the King 

Howardd A- Snyder, voormalig decaan van The Free Methodist Seminary in Sao Paolo, in Brazilië 
enn een belangrijk spreker op het (evangelicale) International Congress on World Evangelization in 
19744 in Lausanne, beschrijft in zijn The Community of the King1 de Kerk als 'the agent of the 
Kingdomm of God'.2 Hij kritiseert de traditionele evangelicale desinteresse voor de kerk en haar een-
heid,, een houding die hij in verband brengt met een onbijbels individualisme als keerzijde van het 
oprechtee verlangen zielen te redden voor de Heer. Hij stelt dat de kerk, gedefinieerd als het lichaam 
vann Christus, meer is dan een groep gelovigen. Zij is lichaam onder het ene hoofd, Christus, en der-
halvee bestemd om zijn handen en voeten etc. te zgn. Door Christus is de kerk een functionele een-
heidd in verscheidenheid, waarin de 'koinoonia' (gemeenschap), de relaties bepaalt Zij is Commu-
nityy of the King, geroepen om te helpen vervullen wat God als doel heeft gesteld voor de kosmos: 
alless met zichzelf te verzoenen en onder één hoofd te brengen: Christus (Ef 1-3). Snyder spreekt in 
datt verband van Gods Masterplan.3 Deze opdracht kan de kerk slechts vervullen door de gaven van 
dee Geest: de kerk is per definitie een charismatische gemeenschap, waarvan structuur en organisatie 
secundairr zgn ten opzichte van het charismatisch leiderschap in de charismatische gemeenschap van 
dee discipelkring.4 Dit actieve discipelschap wordt in zwakheid volbracht want de navolging van 
Christuss brengt lijden met zich mee; de kerk is van meet af aan en tot op beden een gemeente onder 
hett kruis. Zij moet geen aanzien of succes zoeken, zoals telkens weer in de kerkgeschiedenis door 
hervormingsbewegingenn is betoogd.5 Een succesvolle kerk verloochent immers het lijden en 
daarmeee haar Heer. Zij moet daarom steeds naar zgn weg en werk worden teruggeroepen. 

Inn dat verband wijst Snyder de volkskerkgedachte af en bij beroept zich daarbij op de ana-
baptistenn die een duidelijk onderscheid hebben gemaakt tussen kerk en volk.6 Dit kan echter niet 
betekenenn dat de kerk zich uit de wereld terugtrekt of alleen interesse heeft voor de individuele 
mens.. Hij constateert in dat opzicht belangrijke veranderingen in de evangelicale beweging, waar 
menn lange tijd de nadruk gelegd hebben op evangelisatie gericht op indrviduefe personen; na 1960 is 
echterr het sociale karakter van het evangelie door de evangeticalen herontdekt. Het boek van T.L. 
Smith:: Revivalism and Social Reform7 heeft daarbg een belangrgke rol gespeeld. 

.. Voor Snyder betekent deze herontdekking het mogelijke einde van het conflict tussen evan-
gelicalenn en 'modernen', dat gewoed heeft van 1900 tot 1950; zgn geestverwant D. Bbesch 
spreektt in dat verband van Evangelical Renaissance. De herontdekking van het sociale karakter 
vann het evangelie heeft geleid tot gewetensvorming en sociale actie, waarbij hij o.a. de onder leiding 
vann J. Wallis staande Sojourners noemt. En om te voorkomen dat het individuele en het sociale 
tóchh uiteen breken bepleh Snyder de integratie daarvan tot een 'Kingdom Consciousness'.10 

11 HA Snyder, The Community of the King, Illinois, 1977. 
11 a.w., p. 12. 
a.w.,, p. 45. 

11 a.w.,p. 81. 
a.w.,, p. 11. 

ii a-w., p. 35, met een verwijzing naar W.R. Estep, The Anabaptist Story, Grand Rapids, 1975. 
''  TX. Smith, Revivalism and Social Reform in Mid-Nineteenth-Century, Nashville, 1957. 
1RA.. Snyder, a.w., p. 21. 
'' Een invloedrijke groep sociaal-progressieve evangeticalen in Washington D.C. 
100 H.A. Snyder, a.w., pp. 24-25. 
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Excurss 3: The Politics of Jesus 

Hoewell  Snyder The Politics of Jesus1 van John Howard Yoder enkele maten met instemming 
citeert,, is diens visie toch op een aantal punten geheel anders dan die van Snyder. De kerk speelt 
voorr Yoder een veel geringere rol omdat hij Jezus' optreden rechtstreeks betrekt op de maatschap-
pij.. Het gaat hem om een politiek-sociale, 'Messiaanse' ethiek, die voortvloeit uit het Messiaanse, 
uniekee koningschap van Jezus.3 Hij plaatst het optreden van Jezus tegen de achtergrond van het 
Jubeljaarr - beschreven én voorgeschreven in Leviticus 25 - dat in het jaar 26 is gevierd of gevierd 
hadd moeten worden. Hij steunt daarbij op het werk van André Trocmé. 

Yoderr releveert dat het Jubeljaar sociale voorschriften behelst: de schulden moeten worden 
kwijtgescholden,, de slaven vrijgelaten en ieder krijgt zijn voorvaderlijk erfdeel terug. Hij herkent 
daarinn de nieuwe orde die Jezus in Lucas 4: 18 e.v. heeft aankondigd als aangebroken en die bij in 
dee berg- en vekirede heeft geactualiseerd. Met de verschijning van Jezus als de Messias breekt een 
nieuwee tijd aan, de beloofde nieuwe eeuw waarin het Godsrijk zichtbaar wordt. Terecht zien de 
overhedenn in Jezus een politieke figuur en dan wel één van het gevaarlijkste soort: zijn geweldloze 
optredenn is superieur aan hun methoden. In die zin kiest Jezus vrijwilli g voor het kruis als zijn 
koninklijkee weg, die uitgaat boven rebellie en berusting. Yoder stelt dat het kruis meermalen is 
misverstaann als een teken van deemoed of berusting, een zich schikken in de bestaande machts-
verhoudingen,, soms met een beroep op Gods wfl. Met name deze religieuze duiding van het kruis 
achtt hij verwerpelijk. 

Yoderr kiest dus voor een politieke lezing van het evangelie, omdat hij van mening is dat Jezus' 
messianheitt allereerst politiek-sociale betekenis heeft. Maar hij is er zich terdege van bewust dat bij 
hett kiezen van deze terminologie weer een ander gevaar dreigt: dat van de 'revolutionaire' Jezus, 
diee vanuit het gezichtspunt van het Romeinse overheid terecht tussen twee opstandelingen wordt 
geplaatst.. Yoder bedoelt met 'politiek' iets anders dan macht en geweld. Het gaat hem om 
hervormingg van de samenleving naar de norm van gerechtigheid en befde. Hij stek dat Jezus, in zijn 
aanvaardenn van het kruis, zowel de berusting als de gewelddadige revolutie afwijst Zijn Rijk 
berustt niet op de krachten van deze wereld, zijn 'politiek' is politiek op een andere manier. Jezus 
waagdee het met de kracht van offer en liefde en zo overwon hij de machten van schuld en dood 
doorr de machten en overheden aan het kruis te ontwapenen en als machteloos ten toon te stellen 
(KoLL 2:15). De kerk heeft, als met Christus verbonden gemeenschap, de opdracht de sociale 
structurenn te humaniseren, niet door machtsuitoefening maar door als geweten en als dienstknecht 
inn de samenleving te opereren. In de navolging van Christus komt het dus aan op deze concrete 
socialee betekenis van het kruis, tegenover vijandschap en macht. 

Vervolgenss gaat Yoder in op de betekenis van de machten, waarbij hij zich baseert op 
Berkhofss Christus en de machten. 

11 J.H. Yoder, The Politics ofJesus, Grand Rapids, 1972; Ned. vert. De Politiek van het Kruis, Baam, 1974. 
22 a.w. in de Nederlandse vertaling pp. 9 en 21. 
33 A. Trocmé, Jésus-Christ et la revolution non-violente, cap.3, pp. 43 e.v. 
44 J.H. Yoder, De Politiek van het Kruis, p. 29. 
55 a.w., p. 66. 
66 a.w., p. 75. 
77 a.w., pp. 108-109. 
"a.w.,p.91. . 
99 H. Berkhof, Christus en de machten, Nijkerk, 1952. 
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Excunn 4: Overleg met het Vaticaan over  sociale gerechtigheid 

Inn 1960 heeft paus Joannes XXII I  het Secretariaat tot bevordering van de eenheid der  christenen 
ingesteld,, gevolgd door  de oprichting in 1965 van de Joint Workin g Group (JWG), die zich ten 
doell  stelde de positieve rol van de kerken in de samenleving te bevorderen. Het hoogtepunt van 
dezee samenwerking werd bereikt in de oprichting van Sodepax, de commissie voor  'Society, 
Developmentt  and Peace' in 1968, op initiatie f van de pauselijke commissie Justitia et Pax. Sodepax 
zagg kans om allerlei wissels om te zetten en stimuleerde dat er  in plaats van over  ontwikkeling, 
voortaann over  onderdrukkin g en bevrijdin g werd gesproken. Deze maatschappijkritische houding 
vann Sodepax viel echter  slecht bij  het Vaticaan, dat het harmoniemodel bleef hanteren. 

Dee Wereldraad daarentegen, die steeds sterker  gedomineerd werd door  kerken uit de Derde-
wereldlanden,, gaf er  - onder  andere via de CCPD, The Commission Churches' Participation in 
Developmentt  - Wijk van, in hetzelfde spoor  als Sodepax te willen gaan. Waar  de conferentie 
Churchh and Society nog theoretisch had gesproken over  revolutie en technologie, daar  ging CCPD 
dee nadruk leggen op actie. Om tegenwicht te bieden tegen de macht van de multinationals werd een 
netwerkk van lokale partnergroepen opgezet, dat moest uitlopen op een 'international movement of 
thee poor'. De eerste stap daartoe was het stimuleren van de politieke bewustwording van de armen, 
dee zogeheten consciëntisatje. De oprichting van het PCR-programma is een duidelijk teken, dat de 
Wereldraadd het niet bij  woorden wÖde laten. 

Jeurissenn wijst het verschil tussen de Vaticaanse positie en die van de Wereldraad aan aan de hand 
vann twee onderwerpen: het politieke geweld, gelegitimeerd als bet recht van opstand, en de 
ideologie.11 Vaticaanse kringen baseren zich op de femDia Dei-gedachte; men zoekt naar  een 
evenwichtt  tussen de individu met zijn rechten en de gemeenschap met haar  eisen van algemeen 
welzijn.. Van daaruit doet men een beroep op redelijkheid en zedelijkheid binnen een samenleving, 
getypeerdd als gezin, en men tracht geweld uit te sluiten. Men ziet niets in 'klassentheologie' en men 
waarschuwtt  sterk tegen 'de marxistische' invloeden, herkend in veel van de bevrijc-ingstheologiefin. 

Jeurissenn kan dan ook goed begrijpen dat men zich heeft teruggetrokken uit Sodepax. Gevolg 
wass wel dat men het experiment moest opheffen. Jeurissen spreekt van een 'dualistische theologie 
vann de machten', die in de Wereldraad opgang zou hebben gemaakt. Hij  ziet deze theologie al 
opduikenn in de theoretische beschouwingen van de conferentie van Geneve3 een visie die hij  mis-
prijzendd aanduidt als 'apocaryph^h-dualistisch\ Deze visie associeert hij  met alles wat hem 
onwelgevalligg is: het social gospel, de dialectische theologie, het calvinisme en theocratische 
gedachtenn over  heiliging van de samenleving è la Berkhof3 Van Munster  op zgn beurt herkent in de 
theologiee van de Wereldraad niet alleen een andere toonzetting dan de katholieke, maar  evenzeer 
eenn afwijkin g van het gedachtegoed van de reformatie. Hg spreekt van doperse, (bedoeld is: 
anabaptistische)) geluiden, die de hervorming hebben geradicaliseerd en die het christelijk leven 
beschrijvenn als een strij d tegen kwade machten. Van Munster  kan zich hier  niet in vinden. 

11 R. Jeurissen, Gods kinderen en de machten Het Vaticaan en de Wereldraad van kerken over inter-
nationalenationale economische verhoudingen, ontwikkeling en bevrijding 1965-1985, Utrecht-Leiden, 1986. 

22 R. Jeurissen, a.w., p. 167. 
33 a.w., pp. 61-62, citaat uit Official Report World Conference on Church and Society, Geneva 1966, 
p.. 201:"  ..the Christian lives in thee world by the hope of the final vktayofChrist over  the rxwers 
off  this age". 

44 R. Jeurissen, a.w., p. 61. 
5a.w,, p. 171. 
66 H. van Munster  OFM, Een steen in de viper, Vrede en gerechtigheid na 'de dood van Marx', 

Kampen,, 1993, p. 65. 
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