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HOOFDSTUKK  UI  Het social gospel in Amerikaanse optiek 

HL 11 Amerikaanse theologen over  het social gospel en over  Rauschenbusch 

ffl.1.1ffl.1.1 Inleidin g 

Hett  social gospel als historisch verschijnsel kan men niet verstaan zonder  acht te slaan op de 
Amerikaansee mentaliteit en cultuur , die allereerst gevormd is door  het onamankelgkheidsstreven en 
hett  optimisme van de uit Europa afkomstige pioniers en hun volhardend geloof in God en in de 
vooruitgang::  de maakbaarheid van een betere wereld. Uiteraard werkten verschillende Europese 
invloedenn in de houding der  immigranten na. Bevrijd van de Europese standen- en klassen-
maatschappijj  en van het autoritair e denken stonden zij  open voor  democratie en waren ze wars van 
politiekee en kerkelijk e heerszucht Velen stonden cultureel onder  de invloed van de Verlichtin g 
zoalss die zich in Engeland had ontwikkeld. Het rationalistische empirisme van Engelse filosofen die 
zichh baseerden op de Verlichting , bleek een goede voedingsbodem voor  het individualisme en de 
praktischee zin der  immigranten. Niet alleen liberale, ook orthodoxe theologen vertrouwden op het 
Commonn Sense Realism van Francis Bacon en John Locke: het geloof was naar  hun mening 
redelijkk  te verantwoorden. 

Heell  anders dan in Engeland en Amerika had de Verlichting zich m Duitsland ontwikkeld; daar  werd het 
rationalismee omgevormd tot idealisme. Het social gospel steunt niet op dit idealistisch denken en is dus 
vanuitt  de daarbij  aansluitende Duitse liberale theologie niet recht te verstaan.2 Evenmin volgde men in 
Amerikaa de nieuwe 'religie van de rede' waartoe de Franse Verbcbtingsbeweging was uitgegroeid; 
daarvoorr  was de invloed van de christelijke godsdienst in de vorm van puritanisme en revivalisme te 
sterk. . 

Err  is veel discussie geweest over  de vraag in hoeverre de culturele en maatschappelijke omstandig-
hedenn waaronder  het social gospel ontstond, voor  de ontwikkeling ervan van doorslaggevende 
betekeniss zijn geweest. Is het social gospel slechts een reactie op die omstandigheden óf volgt de 
(inn casu Arnerikaans-protestantse) godsdienst zijn eigen interne dynamische ontwikkelingsgang?3 

Hopkinss stelt: "Th e social gospel may be regarded as American Protestantism's response to the 
challengee of modem industrial society". Hij  wijst dan de liberale theologie van unitariër s en 
congregationalistenn aan als de eerste vorm van theologie om erop te reageren, daar  deze zich ten 
doell  stek, theologie-bij-de-tgd te zijn en in te gaan op de culturele en maatschappelijke ontwikke-
lingen.. H.F. May dacht oorspronkehjk eveneens in het chalk^e-response-modei en hij  beschreef 
dee Amerikaanse godsdienstige ontwikkelingen binnen dat schema. Later  kwam hij  daarop terug en 
sloott  hg zich aan bg de hierna te beschrijven visie van H.R. Niebuhr  en R.T. Handy.7 

11 G.M. Marsden, Fundamentalism, 1980, p. 55. 
22 Europese theologen als Visser  't Hooft zien het social gospel vooral in dat perspectief, zie daarover  IV. 1. 
33 zieRX. Whhe&  C.H. Hopkins, The Social Gospel, Introduction : 'What is the Social Gospel', p. xiiL 
44 C.H. Hopkins; Rise of the Social Gospel, p. 318. 
55 H.F. May, Protestant Churches and Industrial America, New York, 1*  druk 1949; Torchbook Edition, 
Neww York, 1967, Introduction , pp. vii-xv. 

66 Het chalknge-response-model is ontwikkeld door  de historicus en cultuurfilosoof Arthur  M. Schlesinger, in 
zijnn ̂  Critical Period in American Religion, 1875-1900, Philadelphia, 1931, repr. 1967. Hij  betoogt dat de 
geschiedeniss zich voltrekt in de afwisseling van piogressiefenccflservatiê bewegingen awdkaar  oproep 
Aann die golfbeweging is ook de godsdienst onderworpen. 

77 HF. May, Protestant Churches, Introduction , p. vii. 
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H.. Richard Niebuhr had eerder het verschijnsel godsdienst benaderd op de wijze van de toenmalige 
sociologie,, waarin het heette dat godsdienst dient om de machtsverhoudingen te sanctioneren. 
Maarr in The Kingdom of God in America kwam hg tot de conclusie dat juist het profètisch-
kritischee element van de (Amerikaans-protestaiits-)cbjistelfflce godsdienst zo niet valt te verklaren. 
Zijnss inziens bestaat (de christelijke) godsdienst sui generis. 

Robertt T. Handy sloot zich daarbij aan en hield de eigen dynamiek van de godsdienst voor 
dominant,, al zag hij wel degelijk de relatie met de sociaal-cukurele omstandigheden. Ook C.H. 
Hopkinss is later, samen met R.C. White Jr.,4 steeds meer tot de overtuiging gekomen dat de 
godsdienstt geen resultante is van andere factoren en dus een eigen oorsprong heeft, maar wel door 
dee omgeving gestempeld wordt in zijn oriëntatie en vormgeving. Deze visie komt ons als juist voor. 
Dee prioriteiten van het - sociaal geëngageerde - christendom in Amerika zijn namelijk duidelijk 
doorr de maatschappelijke problemen en ontwikkelingen in dat land getekend. In hun pastorale 
praktijkk ontmoetten de predikanten mensen in een sociale noodsituatie die was veroorzaakt door 
industrialisatiee en urbanisatie. Deze situatie noodzaakte hen tot een heroriëntering van hun 
pastoralee activiteiten en vervolgens gaven zij als theologen hun visie op deze maatschappelijke 
veranderingen.. Zo heeft Josiah Strong in Our Country zijn sociologisch-theologische overwegingen 
publiekk gemaakt en geschreven dat de stad het zenuwcentrum is van onze beschaving, maar tegelijk 
hett storrncentrum.5 Later merkt hij op: "Paradise lost was a garden; paradise regained will be a 
city".66 White & Hopkins die deze en dergelijke uitspraken van Strong citeren, bespeuren in de 
eerste,, als 'doomsday rhetoric' gekwalificeerd, iets van de kleinsteedse angst van de 'provinciaal'. 

Juistt omdat het social gospel zich bezig hield met vragen van maatschappij en politiek, kon de 
gedachtee opkomen, dat het hier in feite ging om een sociaal-politieke beweging. Er werdd inderdaad 
weinigg aandacht besteed aan een theologische onderbouwing van de maatschappelijke keuzes en 
menn vertoonde een stevige afkeer van dogmatiek: het kon niet uitblijven dat de aanhangers van het 
sociall  gospel ervan werden beschuldigd godsdienst in te ruilen voor politiek vanuit een utopistisch 
humanisme.. En inderdaad verloren heel wat social gospelers zich in activisme, al waren veten van 
henn in een piëtistisch of evangelieaal milieu opgegroeid 

Volgenss Hopkins hebben evangelicalen zich pas later bij de social gospelbeweging gevoegd,8 

maarr deze mening doet geen recht aan de rol van het veel oudere, evangelkale sociale christendom 
Dee Amerikaanse historicus Richard Hofstatder heeft, vanwege deze evangelicale achtergrond, de 
socialee beweging van het progressieve tijdperk met veel meer recht getypeerd als 'a phase in history 
off  the Protestant conscience, a latter-day Protestant revival'.9 Zo'n verwantschap van het social 
gospell  met de revivalbeweging werd uiteraard ontkend door de fundamentalistische stroming, die 
intussenn in de evangelicale beweging de overhand gekregen had. Over de visie van deze fundamen-
talistischee evangelicalen handelt de volgende paragraaf 

11 H.R. Niebuhr, The Kingdom of God in America, 1935, repr.1959. 
22 idem, The Social Sources of Denominationalism, New York, 1929, repr.1957,1975. 
33 R.T. Handy, The Social Gospel in America, 1966, p. 4. 
44 R.C. White & C.H. Hopkins, 'What Is the Social Gospel?' Introduction in The Social Gospel, pp. xiii e.v. 
55 J. Strong, Our Country, New York, 1885, pg 128, geciteerd bij White & Hopkins, a.w. p. xv. 
66 J. Strong, Our World: The New World Life, Garden City, 1913, pp. 282-283. 
77 R.C. White & CM. Hopkins, 77K Social Gospel, p. 55-56. 
**  C.R Hopkins, Rise of the Social Gospel, Conclusions, p. 318. 
99 R. Hofstatder, The Age of Reform, New York, 1955, p. 152, geciteerd bij White & Hopkins, 77K Social 
Gospel,Gospel, p. xviii . 
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JB.12JB.12 Negatieve beoordeling van het social gospel: kritie k van de fundamentalisten 

Hett felst tegen het social gospel gekant waren de fundamentalisten onder de conservatieve evange-
licalen,, dat wil zeggen degenen die hun orthodoxe geloof met een premiüennianistische, pessimis-
tischee visie op de geschiedenis verbonden. Terwijl het social gospel bij de overgang van de 19e 
naarr de 20ste eeuw tijdelijke triomfen vierde, was de orthodoxie een tijdlang op de terugtocht. 
Onderr leiding van fanatieke fundamentalisten werd deze steeds meer een reactionaire beweging die 
hett eigen gelijk bevestigde en andere denkbeelden veroordeelde. Naar buiten toe bestonden de 
activiteitenn ervan dan ook voornamelijk uit pogingen, mensen te redden uit de greep van de liberale 
ideeën. . 

All  eerder had de nieuwe theologie van Horace Bushnell, waarin een poging was gedaan om 
evangelicalee met liberale elementen te verbinden, bij kerkelijk rechts argwaan gewekt. Met name 
zijnn idee dat de goddelijke incarnatie zich voortzette in de maatschappelijke vooruitgang, was voor 
dee orthodoxen onaanvaardbaar. Vervolgens werden hun bange vermoedens dat hun geloof aan-
getastt werd, bevestigd door de invloed die de Duitse bistorisch-kritische bijbelwetenschap in een 
volgendee fase op de progressieve theologen bleek te hebben gekregen. 

Daaropp riepen de fundamentalisten hun 'bijbelgetrouwe' geestverwanten op de gelederen te 
sluiten,, gekt op wat zij noemden het binnensluipen van gevaarlijke liberale denkbeelden. Hun 
alarmsignalenn hadden succes, hetgeen tot groepsvorming en verdeeldheid in de kerken leidde. Als 
medeverdachtee van het door hen gesignaleerde 'verraad aan de waarheid' werd het social gospel 
aangewezenn en fel aangevallen, vanwege de relatie daarvan met de liberale theologie. 

Hett social gospel voegde daaraan zijn keuze voor het socialisme nog toe. Dit wekte eens te 
meerr de toorn der fundamentalisten op, aangezien socialisme voor hen gelijk stond met atheïsme en 
humanisme,, dat wil zeggen: met een door goddelozen uitgevonden 'vals geloof in de mogelijk-
hedenn van de zondige mens.3 

Tenn gevolge van deze polarisatie werden sociale activiteiten, die oorspronkelijk deel uitmaak-
tenn van de evangelicale levensvisie, in orthodoxe kringen op den duur verdacht gemaakt als liberaal 
enn socialistisch, dat wil zeggen: behorende bij een vals geloof 

Samengevatt verweten de fundamentalisten aan het social gospel de volgende, met de liberale 
theologiee verwante, kenmerken: 
a.. een moderne = vrijzinnige lezing van de bijbel 
b.. moralisme en primaat van de ethiek 
c.. rationalisme 
d.. evohitionistisch vooruitgangsgeloof 
e.. optimisme ten aanzien van de mogelijkheid de zonde te overwinnen 
ff  geloof in God als immanente kracht. 
Daarbijj  kwam dan nog 
g.. de positieve relatie met het socialisme. 

Inn m.2.1. wordt deze kritiek geëvalueerd. 

11 Zie 1.3.3. De definitie van het fundamentalisme is van E.R.Sandeen, Roots, Introduction, pg XV. Zie daar-
overr 1323. 

22 Zie 1.5.3. 
3ZieL3.3,nootl. . 
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IH.133 Negatieve beoordeling van het social gospel door  de Niebuhrs en andere 'realisten' 

Dee liberale theologie met haar neiging tot aanpassing aan moderne filosofische denkbeelden als 
antimetafysieaa en evolutie werd steeds weer aangewezen als de bron van het social gospeL Voor-
enn tegenstanders gingen om die reden uiteen. In een poging de tegenstellingen te overbruggen had 
Rauschenbuschh in zijn dagen nog van de evangelisch-Hberale theologie van Bushnell gebruik 
kunnenn maken. Maar nadien verscherpten de tegenstellingen zich zozeer dat de meesten van de 
hemm opvolgende leiders van de social gospelbeweging haast onvermijdelijk in het liberale kamp 
terechtt kwamen. Daardoor zagen de gebroeders Niebuhr steeds minder heil in een social gospel 
zoalss het uit bovengenoemde ontwikkelingen was voortgekomen, hoewel zij een sociaal geënga-
geerdd christendom waren toegedaan. H. Richard Niebuhr was van mening dat de liberale theologie 
dee soevereiniteit Gods heeft opgegeven om de menselijke autonomie te redden; in dat spoor zag 
hijj  de social gospelbeweging meegegaan, enkele woordvoerders zoals Horace Bushnell en Waker 
Rauschenbuschh uitgezonderd.2 Reinhold Niebuhr was als jeugdig pastor een aanhanger van de 
radicalee stroming in de beweging geweest, maar hij had zich ervan gedistantieerd vanwege de 
connectiee met de liberale theologie. Naar zijn mening had deze theologie het echt-religieuze 
opgeofferd33 en zich daarmee geheel afhankelijk gemaakt van een geseculariseerde 'civil-religion'. 
Niebuhrr achtte het een dwaling, te menen dat wij dankzij opvoeding op weg zyn naar een Utopia. 
Alss men dat denkt, weet men niet van het collectieve egoisme in zijn brutale kracht en evenmin dat 
'powerr is a poison'.5 Dan begrijpt men niet dat zich juist in de democratie een nieuwe macht 
ontwikkelt,, namelijk de economische.6 Evenmin beseft men dat geen samenleving is te handhaven 
zonderr dwang.7 Volgens hem blijkt de liberale beweging, zowel in religieuze als in sociaal-
maatschap-pelijkee zin, onwetend te zijn ten aanzien van het fundamentele verschil tussen het 
zedelijkk besef van individuen en dat van coltectrvheiten, hetzij rassen, klassen of naties. 

Well  prees hij het social gospel als dat deel van de liberale beweging dat besef had van verant-
woordettjldieidd voor sociale rechtvaardigheid.9 Maar over de aanhangers zei Niebuhr generalise-
rend:: 'They did not believe in sin"10 en "They did not understand justice because (they) did not 
measuree adequately the power and persistence of men's self-concern, particularly of collective self-
concern".11 ' Ook beseffen zij niet dat het onmogelijk is een sociale ethiek te construeren vanuit het 
religieus-morelee inzicht van Jezus. 

Dezee kritiek kwam hard aan, juist omdat Niebuhr sprak vanuit de praktijk: zijn strijd met een 
asocialee maatschappij. Niebuhrs bezwaren tegen het social gospel waren zowel van sociaal-
politiekee als van theologische aard. Zijn theologische kritiek richtte zich in feite op de liberale 
theologie,, die hij afwees vanwege de volgende punten: 

11 H.R Niebuhr, Kingdom, p. 194. 
22 a.w., p. 196. 
33 R Niebuhr, An Interpretation of Christian Ethics, New York, 1934, (reprint New York, 1956), p. 14. 
44 a.w., p. 23. 
55 R Niebuhr, Moral man and immoral society, New York, 1932, (reprint New York,, 1960X p. 6. 
66 a.w., p. 14. 
77 a.w., p. 22. 
**  R Niebuhr, Moral man, Preface (in reprint I960), p. DC. 
99 R Niebuhr, Ethics, Preface, p. 8. 
100 R Niebuhr, 'W.Raiischenbusch in historical perspective', in Religion in Life, New York, 1958, geciteerd 

bijj  J.C. Cort, Christian Socialism, New York, 1988, p. 246. 
111 R Niebuhr, Intellectual Autobiography' in: R Niebuhr His religious, social and political thought, New 

York,, 1956, p. 13, geciteerd bij J.C. Cort, Christian Socialism, p. 246. 
122 RNiebuhr, Ethics, p. 52. 
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a)) de daarin aangehangen visie op zonde en verlossing en 
b)b) op de verhouding van liefde en gerechtigheid. 
Zijnn sociaal-politieke bezwaar betreft 
c)) de analyse van het maatschappelijke krachtenveld. 

a.. Niebuhr wees de liberale visie a£ die de individuele mens erop aanziet zichzelf en de wereld te 
kunnenn verlossen.1 Hij is van mening dat de mensheid weliswaar weet van haar hoge bestemming, 
maarr tegelijk van meet af aan in de zonde gevangen is en niet bij machte zich daarvan te bevrijden. 
Dezee situatie mag niet als een absoluut noodlot worden opgevat, maar moet als schuld worden 
gezien.. En waar de mens boven zijn tekort wil uitkomen door zijn schuld te ontkennen, maakt hij 
diee nog groter. De gedachte dat de mens zijn beperkingen te boven kan komen en deel kan krijgen 
aann de universele geest, betekent volgens hem een infectie met de zonde der hoogmoed. 

Dee liberale theologie wikte van zonde en schuld in religieuze zin niet weten. De positie lijkt te 
zijnn dat wie nog tobt met schuld, zich zou moeten melden bij de psychiater. Om zijn hoger doel te 
bereikenn kan de mens eventueel 'cure' nodig hebben, maar 'redemption' is overbodig. 

Niebuhrr daarentegen neemt zonde en schuld ernstig en hij herkent daarin zelfs een tweevoudig 
karakter:: naast de persoonlijke is er de sociale zonde. Bekte trekken ziet hij voortkomen uit de 
menselijkee neiging tot trots en zelfzucht, bekte vormen acht hij schuldige opstand tegen God, waar-
bijj  de mens zijn creatuurlijke vrijheid misbruikt en zijn opdracht tot naastenliefde verzuimt. 
Niebuhrss visie op de zonde klinkt als die der orthodoxen, maar juist vanwege de daér ontbrekende 
nadrukk op de sociale zonde verzette hij zich tegen de eenzijdigheid van de orthodoxe, zuiver 
religieuzee interpretatie van de zonde.4 Voor hem zijn 'social sin' en 'social salvation' even urgent 
alss de individuele zonde en de verlossing daarvan 

b.. Niebuhr bestreed het optimisme van hen die menen dat wij op weg zijn naar een op liefde 
gebaseerdee maatschappij. Dat miskent de kracht der ongerechtigheid, die slechts in bedwang 
gehoudenn kan worden door dwang én door verzet tegen dwang. In de maatschappij kan slechts 
eenn relatieve gerechtigheid worden bereikt door de handhaving van wetten en rechten. De liefde is 
eenn te hoge waarde dan dat deze door ons kan worden verwerkelijkt in een boze wereld. 
Weliswaarr bestaat er de natuurlijke, broederlijke liefde (phflia), maar die gaal uit van weder-
kerigheid.. Slechts Christus bezat de volmaakte liefde der agapè, een liefde die zich belangeloos 
opoffert,, zich desnoods prijsgeeft voor kwaadwilligen. Met deze agapè houdt Jezus ons een ideaal 
voor,, dat als gerechtigheid moet worden vertaald. Deze gerechtigheid komt niet verder dan een 
beperktee realisering van de wet der liefde; de volmaakte liefde is in deze wereld onbereikbaar. 
Niebuhrr is ervan overtuigd dat elke illusie betreffende een wereld van volmaakte liefde, die geen 
rekeningg houdt met de onvolmaaktheid van de beperkte gerechtigheid van deze wereld, tenslotte 
zall  uitdraaien op een nachtmerrie van tirannie en onrechtvaardigheid. Hij stelt daarom dat wij niet 
verderr kunnen komen dan een relatieve gerechtigheid, een gerechtigheid die ontstaat uit een 
'balancee of power'. 

'' R. Niebuhr, 'Our Secularized Civilization', in The Christian Century, dd 22-04-1926. 
22 R. Niebuhr, Human Nature, parti ofThe Nature and Destiny ofMan,HewY<xk, 1941, p. 178. 
33 P.A. Carter, Decline, p. 111. 
44 R. Niebuhr, Moral man, p. 76. 
55 R. Niebuhr, Christianity and Power Politics, New York, 1940, p. 14. 
66 R. Niebuhr, 'Love and Justice', in D.B. Robertson, Justice and Lave, Philadelphia, 1957, p. 29. 
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c.. Veel social gospelers verwachtten een Godsrijk op aarde als vrucht van bekering en goede wil, 
maarr Niebuhrs pastorale ervaringen deden hem de macht van de maatschappelijke tegenkrachten 
ontdekken.. In plaats van de samenleving idealistisch en evohitionistisch te bezien kreeg hij oog 
voorr de realiteit van het kwade, dat zich niet alleen in de individuele mens maar ook in de instituties 
heeftt genesteld. De individuele mens kan zich bekeren, maar een maatschappelijk systeem is daar-
voorr ontoegankelijk. Sociale gerechtigheid zal moeten worden afgedwongen, zoals ook het recht 
doorr overheden en rechterlijke macht met dwang wordt gehandhaafd. Omdat ook deze machten 
toegankelijkk zijn voor corruptie, is in plaats van optimisme grote waakzaamheid en strijd geboden. 
Niebuhrr bepleitte een realistische visie op de maatschappij, waarbij de huh? moest worden inge-
roepenn van de sociologische wetenschap, zoals de social gospel-voorman R.T. Ely dat in zijn tijd 
eveneenss had bepleit Maar toen de hoofdstroom der social gospelers de liefde als maatschappelijk 
geneesmiddell  predikten, verliet Niebuhr dit in zijn ogen onrealistische gezelschap. 

Ookk realistisch gezind, maar gematigder in hun opvattingen waren FJE. Johnson en J.C. Bennett. 
Ernestt Johnson kon noch Niebuhrs eerdere radicale keuze voor het socialisme noch de latere voor 
dee neo-orthodoxie meemaken. Geheel in de lijn van het oudere social gospel bleef hij hopen op 
geleidelijkee veranderingen, dankzij de inzet van sociaal bewogen mensen. Wel nam hij afstand van 
utopistischee denkbeelden uh de begintijd van deze beweging, omdat hij overtuigd geraakt was van 
dee harde weerstand der instituties. Maar hij achtte de social gospel-opvatting van het Godsrijk 'as a 
projectt within the historical process, which is motivated by reference to a goal never reached but 
alwayss envisaged, the most effectual way to implement the Christian ethical imperative in our day'. 

Johnn C. Bennett zag in dat het reduceren van het sociale kwaad tot de persoonlijke sfeer van 
dee zonde en het doen van een beroep op 'de heide' de negatieve krachten van de bovenpersoonlijke 
machtenn buiten beschouwing zou laten. Het oude social gospel was bepaald te optimistisch geweest 
mm zgn verwachtingen ten aanzien van de verandertjaarhekl van de maatschappij. Toch zegt Bennett 
dertigg jaar later dat het social gospel de oorzaak is van tal van maatschappelijke verworvenheden en 
eenn blijvende bron van sociaalbetrokken theologie.4 

Ookk Niebuhr moest toegeven dat het social gospel goed werk heeft gedaan en de kerk gered heeft 
vann een piëtistisch individualisme, omdat het de principes van sociale rechtvaardigheid, zoals die 
doorr de profeten waren gepredikt, had herontdekt. Desniettemin ging hij door met scherpe aan-
vallenn op de beweging, haar bestrijdend vanwege haar - intussen algemeen onderkende - zwakke 
puntenn Toch meent Richard W. Fox over de latere Niebuhr te kunnen zeggen: "Niebuhr found 
himselff  pushed to a defense of the same liberal social gospel he had been repudiating for decades".9 

'' Zie over hen H. 1.3. 
22 F.E. Johnson, The social gospel reexamined, New York, 1940, p. 71. 
33 J.C. Bennett, Christian Realism, 1941 (reprint 1947). 
44 J.C. Bennett, 'The Social Gospel Today', in R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, p. 288. 
55 R. Niebuhr, 'Christian Faith and Social Action', in Christian Faith and Social Action, cd. Jüutchison, 

NewYork,1953,p.225. . 
66 R. Niebuhr, 'Some Things I Have Learned', in The Saturday Review, nov. 1965, pp. 21-22. 
77 Chr. Lasch, The True and Only Heaven. Progress and its Critics, New Yale/London, 1991, p. 379-381. 
"Niebuhrr ridiculed liberals for their trust in human nature and the power ofgoodintentkms" (p. 379X 
"bee challenged the whole ideology ofprogress, the most dubious legacy cfthe social gospel" (p. 381), 
"byy ignoring Rauschenbusch, Niebuhr invited the suspicion that his position was developed in opposition 
too a caricature of the social gospeL" (p. 380). 

88 R.W. Fox, ReinhoU Niebuhr, A Biography, New York, 1985, p. 266. 
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EQ.1.44 ReinhoW Niebuhr  en Walter  Rauschenbusch 

Dee uitbraak van Richard Fox waarmee de vorige paragraaf besloot, namelijk dat Reinhold Niebuhr 
tenn slotte een verdediger  werd van het liberale social gospel dat hij  eerst verworpen had, is slechts 
inn zoverre juist dat Niebuhr, mét het social gospel, het evangelie steeds heeft willen betrekken op 
menss én maatschappij. In zijn jonge jaren was hij  geïmponeerd door  de visie van Sherwood Eddy, 
diee behoorde tot de radicaalste stroming in de social gospelbeweging en heil zag in het Russisch 
communismee en desnoods in een gewelddadige revolutie. Later  doorzag Niebuhr  de ideologische 
verblindingg van deze 'communistische' social gospelers, maar  de passie voor  gerechtigheid die hen 
hadd gekenmerkt, bleef ook hem bezielen 
Onjuistt  in de uitspraak van Fox is echter  het woord 'liberal '  aangezien Niebuhr  het liberale in het 
sociall  gospel nu juist is gaan bestrijden en is blijven bestreden. Het optimisme en moralisme in de 
visiee van de traditionele social gospelers achtte hij  onrealistisch, want wie gelooft dat ongerech-
tigheidd kan worden genezen door  de maatschappij  over  te haten haar  relaties te laten bepalen door 
hett  liefdesideaal,2 miskent de mechanismen van de bovenpersoonlijke machten. 

Niebuhr,, die zich zo ver  mogelijk van de social gospelers van zijn tij d distantieerde, heeft in 
Religionn in Lif e Rauschenbusch herdacht als een figuur  van grote maar  vooral van historische 
betekenis.33 Elders noemde hij  hem de 'most brillian t and generally satisfying exponent'4 van de 
bewegingg en later, nog wat terughoudender, 'the most celebrated exponent'. Wel heeft hij 
Rauschenbuschh het verwij t gemaakt6 als zou deze - net als andere social gospelers - menen, de 
verstoordee verhoudingen tussen de klassen te kunnen oplossen door  morele oproepen en onderwijs 
enn als zou bij  de klassenstrijd als zodanig diskwalificeren. Deze verwijten zijn zeker  onterecht. 
Immers,, Rauschenbusch schreef: "....for  a definite historical victory, a given trut h must depend on 
thee class which makes that trut h its own and fights for it" . En: "Th e Christian idealists must not 
makee the mistake of tryin g to hold the working class down to the use of moral suasion only" . Juist 
Rauschenbuschh heeft er  blij k van gegeven te beseffen dat het structurele kwaad dieper  zit dan de 
persoonlijkee zonden. Vandaar  dat hij  onderscheid maakte tussen de menselijke zonde en het 
Dovenpersoonlijkee kwaad. De zonde (sin) betreft de persoonlijke relatie tot God én de medemens 
enn is als zodanig existentieel én microsociaal; het kwaad (evil) is bovenpersoonlijk, historisch 
gegroeidd en macrosociaal van aard. 

Niebuhrr  lijk t daarentegen alle kwaad tenslotte terug te voeren tot de zonde in religieuze zin. 
Hijj  signaleert weliswaar  het structurele kwaad en hij  wijst de eng-reHgieuze visie van de orthodoxie 
opp de zonde af, maar  voor  hem is de zonde toch ten diepste en bovenal een gestoorde relatie met 
God,, verticaal-existentieel van aard, los van alle historische omstandigheden. Hij  voerde de 
pretentiee een realist te zijn, maar  Rauschenbusch, die de historiscb-sociologische wortels van het 
kwaadd benadrukte, is in dat opzicht zeker  niet minder  realistisch. 

11 R Niebuhr, 'The Problem of a Protestant Social Ethic', in Union Seminar Quarterly 15, nov. 1959, p. 11. 
22 R. Niebuhr, Christian Faith and Social Actum, p. 226. 
33 R Niebuhr, 'Walter  Rauschenbusch in Historical Perspective*, in Religion in Life 27,1958, nr. 4, pp. 527-
536. . 

44 R. Niebuhr, Ethics, ed. 1935, Preface. 
55 a.w., ed 1956, Preface. 
66 a.w„  pp. 172-186. 
77 W. Rauschenbusch, CSC, p. 401. 
*a.w.,p.410. . 
99 D.B. Meyer, Protestant Search, p. 131. 
,0a.w.,p.. 131. 
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Dee verschillen en overeenkomsten tussen de visies van Niebuhr en Rauschenbusch moeten worden 
gezienn in relatie tot beider levensloop, die zich in tegengestelde richting heeft bewogen, terwijl hun 
doelstellingg dezelfde was: de maatschappelijke en maatschappijkritische betekenis van het evangelie 
vann het Godsrijk zichtbaar te maken. Waker Rauschenbusch, afkomstig uit een piëtistisch milieu, 
heeftt Bushnells evangelisch-liberale theologie nodig gehad om, ten dienste van zijn pastorale zorg 
enn sociale actie, een theologie van het Koninkrijk Gods te kunnen ontwikkelen. Reinhold Niebuhr, 
afkomstigg uit een liberaal milieu, kon de orthodoxe zondeleer niet missen om de realiteit van het 
kwaadd te duiden waarmee hij in zijn pastorale praktijk te maken kreeg. Deze tegengestelde 
bewegingenn zouden hebben kunnen leiden tot onoverbrugbare tegenstellingen in hun visie en zo is 
hunn verhouding ook vaak getekend. Des te opmerkelijker is het te constateren dat, rekening 
houdendd met genoemde verschillende herkomst en hun plaats in de voortgang van het Amerikaanse 
kerkelijkk leven, hun theologische opvattingen juist grote verwantschap vertonen. Rauschenbusch 
badd zich in zijn tijd bij de social gospelbeweging gevoegd en Niebuhr keerde zich van het in zijn 
dagenn vigerende social gospel af. Maar de specifieke accenten die Rauschenbusch erin had aange-
brachtt keren in het werk van Niebuhr terug. Deze accenten zijn: de eenheid van social en personal 
salvation,, de centrale betekenis van de gerechtigheid in het Godsrijk en de strijd tegen de 
bovenpersoonlijkee machten van het kwaad 
Hunn geestelijke verwantschap blijkt uit het volgende: 
-- beiden beroepen zich op een bijbelse theologie die recht doet aan het profetische element in 

zowell  bet Nieuwe als het Oude Testament; 
-- beiden verwerpen het liberaal-optimistisch evohitionisme; 
-- beiden houden realistisch rekening met de overmacht van het kwaad dat in de bovenpersoonlijke 

institutiess aanwezig is; 
-- beiden verwerpen daarom de gedachte dat de liefde direct maatschappelijk toepasbaar zou zijn; 
-- beiden op zijn zoek naar een vorm van sociale gerechtigheid die iets laat zien van de gerechtig-

heidd van het Koninkrijk Gods als de norm voor de inrichting van de maatschappij. 

Niebuhrr heeft te maken gehad met een nieuwe generatie social gospelers, die Rauschenbusch' les-
senn was vergeten en de boodschap had verengd tot idealistisch optimisme of politiek radicalisme. 
Eenn tijdlang was Niebuhr zelf onder de bekoring geweest van de radicale denkbeelden maar hij had 
err zich van afgekeerd. Hij zag daarom weinig reden om nu een andere stroming binnen het social 
gospell  te omarmen: die van de vergeten Rauschenbusch. Niebuhr betuigt hem slechts zijn respect. 
Brunsonn meent dat Niebuhr met de opvattingen van Rauschenbusch brak, hoewel hij er diepgaand 
doorr was beïnvloed Hij accentueert vervolgens de verschillen en noemt als voorbeeld dat voor 
Niebuhrr het Godsrijk pas 'aan gene zijde van de geschiedenis' zou kunnen worden gerealiseerd2 

terwijll  Rauschenbusch het op aarde verwachtte. Dat zou samenhangen met de meer optimistische 
mensvisiee die Rauschenbusch aanhing in vergelijking met die welke Niebuhr toeliet. Niebuhr zelf 
verwijstt in dat verband naar de voluntaristische ideeën van August Comte tegenover de determi-
nistischee van Herbert Spencer om de posities van Rauschenbusch en van zichzelf aan te geven 
Brunsonn noemt, om het verschil aan te duiden, de namen van Pelaghis en Augustinus als 
vertegenwoordigerss van respectievelijk de opvatting dat de mens een vrije wil heeft zodat hij kan 
kiezenn om goed of kwaad te doen, mee te werken aan hetzij het heü, hetzij het onheil, óf dat de 
menss geheel en al door de zonde gecorrumpeerd is, zodat hij slechts uit en van genade leven kan.4 

11 D.T. Brunson, The Quest for SocialJustice, Florida University, 1980, p. 8. 
22 a.w., p. 275. 
33 R. Niebuhr, 'Walter Rauschenbusch in Historical Perspective', in Religion in Life 27,1958, nr. 4, p. 530. 
44 D.T. Brunson, Quest, p. 215. 
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Hunn optimisme of pessimisme ten aanzien van de mogelijke realisatie van het Godsrijk op aarde 
hangtt naar onze mening vooral samen met hun verschil in visie op de diepte der zonde en op de 
reikwijdtee der genade. 

Rauschenbuschh was zich terdege bewust van de macht der zonde, die hij in drieerlei vorm in 
mensenn aanwezig zag: als 'sensuousness' als 'selfishness' en als 'godlessness'. De persoonlijke 
zondenn der zfamelijkhekl zitten in de lagere driften en elk welopgevoed mens teert deze driften 
beheersen.. Ernstiger is de haast vanzelfsprekende zelfzucht waarmee wij ons eigenbelang boven 
hett welzijn van onze medemensen en boven het Godsrijk plaatsen. Zo verstoren wij, psychologisch 
gesproken,, de intermenselijke relaties en verzetten wij ons, theologische gezien, tegen Gods 
rechtvaardigee koningschap. Dat is de eigenlijke goddeloosheid. Voor Rauschenbusch was de 
zelfzuchtt daarom de kern van de zonde. Toch constateerde hij naast deze 'natuurlijke' zelfzucht 
tegelijkk dat de mens ten diepste een gemeenschapswezen is en dat de moraal hem aanzet, een goed 
lidd van de gemeenschap zijn. Dat blijkt in bet klein waar mensen liefdevolle, waaronder seksuele 
contactenn onderhouden en een goed gezin willen stichten. Rauschenbusch vraagt zich af, waarom 
diee positieve impuls niet in groter verband te benutten zou zijn. En hij meent dat opvoeding en 
onderwijss daarin een grote rol zouden kunnen spelen, omdat mensen in zedelijk opzicht kunnen 
groeien,, zeker wanneer zij zich openstellen voor de kracht van Gods Geest. 

Voorr Niebuhr was de zonde ten diepste niet moreel en accidenteel, maar structureel-antropolo-
gischh van aard. De mens kan er zichzelf niet van bevrijden; zij is slechts door Gods vrijsprekende 
genadee te overwinnen. Volgens W.E. David vormt Niebuhrs begrip van de 'natuur der zonde' het 
centrumm van zijn denken over mens en maatschappij. Het Rijk van God komt alleen door Gods 
definitievee eschatologische daden, omdat de mens radicaal en totaal in de zonde is gevangen; des 
mensenn heiliging is geen zedelijk groeiproces, maar een genadegeschenk Gods. 

Ookk Rauschenbusch geloofde in Gods genade. Maar deze is voor hem een werkzame kracht 
tott verandering, omdat de rechtvaardiging bekering en heiliging als vruchten heeft. "Sanctification 
iss the continuation of that process of spiritual education and transformation, by which a human 
personalityy becomes a willing organ of the spirit of Christ". Hij durfde het aan, deze van God 
gegevenn heiliging politiek te vertalen en te plaatsen in het perspectief van het Rijk Gods, dat op 
aardee verschijnen zal Juist daarom noemen White & Hopkins Rauschenbusch een 'American 
Prophet',, die in zijn denken niet alleen steunt op bewegingen uit het verleden, maar tegelijk 
verbazingwekkendd congeniaal (is) met latere generaties. Daarbij wijzen zij onder anderen Reinhold 
Niebuhrr aan als geestverwant van Rauschenbusch. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 47. 
22 a.w., p. 48. 
33 a.w., p. 52. 
44 W. Rauschenbusch, Righteousness, cap E, The new law, § 4, sex and family. 
55 D.T. Brunson, Quest, p. 164. 
66 W.E. David, A Comparative Study of the Social Ethics of Walter Rauschenbusch and Reinhold Niebuhr, 

Vanderbiltt University, 1958, p. 116. 
77 W. Rauschenbusch, Theology, p. 102. 
**  R.C. White & C.H. Hopkins, 'An American Prophet', cap. 5 van 77K Social Gospel, pp. 36-48. 
99 a.w, p. 36. 
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DLL 1.5 Positieve beoordeling van het social gospel 

Bijj  de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw radicaliseerde de in Amerika lang dominante 
protestantsee orthodoxie doordat zij onder invloed kwam te staan van fundamentalistische evange-
liealen.liealen. De fundamentalisten profileerden zich als de verdedigers van beproefde en onmisbare oude 
waardenn en waarheden. Maar anderen constateerden dat een dogmatisch systeem van oude 
antwoordenn op de vragen van weleer niet meer toereikend was om een nieuwe cukureel-
maatschappelijkee situatie aan te kunnen. Met name de sociale wanverhoudingen, veroorzaakt door 
hett kapitalisme, riepen om geestelijke leiding bij de noodzakelijke en onvermijdelijke veranderingen. 

Reedss eerder had Horace Bushnell een 'nieuwe theologie' geformuleerd, die evangelische 
inspiratiee poogde te verbinden met een theologische heroriëntatie in de maatschappij. Waar de 
modernee wereld wordt geleid door de principes van continuïteit, autonomie en dynamiek, kon de 
theologiee zijns inziens niet blijven hameren op de oneindige afstand tussen God en mens, noch op 
dee heteronomie van Gods geboden, noch op Zijn onveranderlijkheid. Deze theologische 
heroriëntatiee wilde, zonder te capituleren voor de eisen van een rationalistische en materialistische 
wetenschap,, een poging doen tot verzoening van geloof en wetenschap door de theologie bij de tijd 
tee brengen. In deze nieuwe theologie maakte men ruimte voor Gods tegenwoordigheid door die 
mett de religieuze ervaring te identificeren. Men sprak van de immanentie van de levende God, zoals 
Hijj  aanwezig geweest was in de 'historische Jezus' en nu present is in de harten der mensen. In die 
zinn wordt de incarnatie voortgezet door de Heilige Geest, die mensen vernieuwt tot alle volheid 
Godss waardoor zij uitgroeien tot volmaaktheid in de naastenliefde. Langs die weg zou de 
maatschappijj  kunnen worden veranderd en zouden andere mensen kunnen worden gered 

Inn reactie op een materialistische buitenwereld accentueerde deze theologie dus enerzijds de 
innerlijkheid,, waarbij ze zich meende te kunnen beroepen op de ervaringstheotogie van de revival-
bewegingenn uit de vorige eeuw. Anderzijds werd de sociale ethiek onderstreept, waarbij een beroep 
werdd gedaan op een veronderstelde solidariteit tussen mensen als sociale wezens en op hun bereid-
heidd tot sociale hervormingen die mogelijk waren nu de wereld zich zo nadrukkelijk als verander-
baarr vertoonde. Door evangelisch en liberaal zo te verbinden hoopte Bushnell mensen met 
verschillendee overtuigingen te kunnen bewegen tot samenwerking op het maatschappelijk terrein. 
Hett social gospel is niet te scheiden van déze nieuwe, evangeKsch-liberale theologie. 

11 Over Horace Bushnell, zie 1.3.4, de tweede periode 
22 aldus K. Cauthen, The Impact of American Religious Liberalism, New York, 1962, 
diee op pp. 5-25 de posities als volgt - hier kort weergegeven - uiteen zet 

a:: De natuurwetenschap leert continuïteit via causaliteit en evolutie. Terwijl de oude theologie bleef volharden 
ino^k^vandediscoatiini!tehtussenGodenmens2Xxhtoree nieuwe naar verbindingen, via de leer van de 
Heiligee Geest 

b:: De natuurwetenschap ontwikkelt een mechanisch, materialistisch wereklbe 
dee waarheid door experimentele ervaring kan \rina^ De nioiwetheofogp aanvaardde de m 
romieromie waarvoor zij ruimte zag m het rcdeujk-^^ 
dee wetenschap der menseujkereb{B\)siteit,ir̂ 
alismee bestreed deze theologie door een beroep te doen op te menselijke geestkracht 

c:: De moderne wereld wordt beleefd als één en al pnxesrnarige ontwikkeling en dynamiek. D^ 
gkaccepteer&oevooniitgangenzagdiemhetr r 
zichh baan breekt ineen nieuwe maatschappij. 

33 K. Cauthen, a.w. p. 87: "Liberal theology and oie social gospddevek]pedtcgedier and are inseparable". 
a.w.,, p. 216: T he social gospel movement reflected the liberal insight that die Christian message is rete-
vantt to the whole complex struggle of man to find meaning and furfiu^nent for his total being". 
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Zijnn evangelische inspiratie,1 vertaald als geloof in 'the immanence of God in human personality', 
zochtt Bushnell vruchtbaar te maken door het evangelie maatschappelijk toe te passen. Voor met 
namee de fundamentalisten onder de evangebcalen was dit een stap te ver, maar anderen herkenden 
err de oorspronkelijke evangelische inspiratie tot sociale hervormingen ia De liberalen hadden geen 
moeitee met de doelstelling. Een social gospel, gebaseerd op goede wil en sociale evolutie, konden 
zijj  zonder moeite ais hun product zien. 

Terwijll  Bushnell de verschillende motieven bijeen wilde houden, kon hij niet verhinderen dat 
hett social gospel, vanwege zijn tweevoudige oorsprong, toch werd gezien als behorende ófwel bij 
dee liberale, ófwel bij de evangelicale stroming. Waar zo'n keus werd gemaakt, kon dat leiden tot 
eenn negatieve beoordeling, hetgeen zich zowel bij de fundamentalisten als bij de 'realisten' 
voordeed,, maar diezelfde keus kon ook in een positief oordeel resulteren. 

Zoo staat Cauthen positief tegenover het social gospel, omdat het zijns inziens tot de liberale 
stromingg behoort.3 Hij herkent er de volgende kenmerken van de liberale theologie in: 
-- de secundaire positie van de dogmatiek ten opzichte van de ethiek 
-- de nadruk op de immanentie van God 
-- de interesse voor de historische Jezus en zijn leer 
-- de voorkeur voor inspiratie en ervaring boven openbaring 
-- het vertrouwen op de zedelijke kracht van de mens 
-- de verwachting van groei en evolutie 
-- de visie op de genade: zij is kracht, niet zozeer vrijspraak 
-- de visie op de zonde: zonde is primair zelfzucht, niet zozeer opstand tegen God. 

Cauthenn erkent de invloed van de evangelicale stroming op het social gospeL Maar hij ziet deze 
stromingg niet als tegengesteld aan de liberale, met name waar hij een 'evangelical' type van 
liberalismee gaat onderscheiden van een 'modernistic'. Het eerste type, door hem 'christocentrisch' 
genoemd,, verenigt 'liberalism' beter met 'evangelicalism' dan het tweede, het 'antropocentrische'.6 

Vervolgenss onderscheidt hij nog weer subtypen maar hij beseft wel dat elke indeling arbitrair is. 
Cauthenss indeling berust op een typering van mensen en hun keuzes vanuit een systematisch-

theobgischh gezichtspunt; hij legt een direct verband tussen hun motieven en bepaalde theologisch-
filosofischefilosofische systemen. Op het scnnaal-ethische vlak treden echter nog andere impulsen op dan zuiver 
intellectuele;; het denken wordt mede gemotiveerd door maatschappelijke en zedelijke uitdagingen, 
keuzess worden bepaald door belangen en emoties. 

Inn zyn vóór Cauthen geschreven boek maakt Timothy Smith ruimte voor het emotionele aspect dat 
hij,, veel meer dan het systematisch-theologische, doorslaggevend acht voor de godsdienstige 
cultuurr in Amerika. Naast de sociologische oorzaken en factoren die Amerika vormden, houdt hij 
dee spirituele erfenis van Wesley en Whhefield voor constitutief voor het Amerikaanse levensbesef 
Inn tegenstelling tot Cauthen ziet hij het social gospel als een uitloper van het social Christianity der 
19*-eeuw. . 

11 Zie 13.4. de verwijzing naar C.C. Cole, die wijst op Bushnells 'primary emphasis on religious experience'. 
22 K. Cauthen, The Impact of Religious Liberalism, p. 9, die deze uitdrukking van AC. McGiffcrt overneemt 
33 vlg. C.H. Hopkins, Rise of the Social Gospel, pg 4, die de humanistisch-ethische denkbeelden der unitariërs 
eenn vitale voedingsbodem voor het social gospel noemt 

44 K. Cauthen, Impact, pp. 88-107. 
a.w.,, p. 27. 

66 a.w., pp. 28 en 30. 
a.w.,, pp. 33 e.v. 



152 152 

Smithh meent dat het door de opwekkingsbewegingen getekende geloof en het zoeken naar 
christelijkee volmaaktheid tot de bronnen van ons geestelijk erfdeel en onze hoop behoort De 
interessee voor sociale problemen, zoals die later het Amerikaanse protestantisme domineerde, komt 
volgenss hem voort uit de inzet en bewogenheid die de opwekkingspredikers wisten op te wekken 
voorr zondige en lijdende medemensen en berust in ruime mate op sociale theorieën die zij 
ontwikkelden.22 De evangelisten van de Great Awakening zouden een hoofdrol in de aanval op 
slavernij,, armoede en hebzucht hebben gespeeld Zo hadden zij, zowel in theorie als in praktijk, 
geholpen,, de weg te bereiden voor wat later bekend zou worden onder de naam social gospeL 
Smithh ziet dus in de revivalbewegingen die aan de burgeroorlog voorafgingen de voornaamste 
wortelss liggen van het social gospel; hij is van mening dat de evangelicale oorsprong van het social 
gospell  meer bepalend is dan de, latere, verbinding met de liberale theologie. En voorzover het 
sociall  gospel zich houdt aan zijn evangelicale oorsprong, beoordeelt hij het positief 

Voorr Smith' visie heeft Cauthen een beperkte, historisch bepaalde, plaats ingeruimd. Hij geeft toe 
datt er inderdaad een lijn te trekken is van de revival- en de heiligheidsbewegingen naar het social 
Christianity.. De 19"-eeuwse hoop op een nieuwe sociale orde, ofwel: (conform H.R. Niebuhr) de 
verwachtingg van het Rijk Gods op aarde, heeft volgens hem inderdaad de weg bereid voor wat 
later,, onder liberale invloed, het social gospel zou worden. 

Dee stelling van Smith dat 'revivalism produced social reform' wordt aangevochten door White 
&&  Hopkins, die met een beroep op CC. Cole vaststellen dat 'revivalism' evenzeer gepaard bleek te 
kunnenn gaan met sociaal conservatisme. Smith ontkent dat niet, wetend dat het evangelicalisme 
laterr inderdaad veelal conservatief is geworden. Maar hij betoogt dat de nadruk op zedelijke 
volmaaktheid,, die samen gaat met sociale actie, oorspronkelijk kenmerkend en doorslaggevend is 
geweestt voor de evangelicalen en later voor de aanhangers van bet social gospeL 

Dee combinatie 'vroom en progressief-radicaaP óf 'vroom en conservatief lijkt in sterke mate 
aff  te hangen van de betreffende persoonlijkheid, diens geschiedenis en rolopvatting in zijn sociale 
situatie.. In 1.5 en 1.6 is dat ten aanzien van Rauschenbusch reeds aangetoond. 

Rauschenbuschh heeft van Cauthen en Smith dezelfde positieve waardering ondervonden als die zij 
aann het social gospel gaven en om dezelfde, zij het tegenovergestelde, redenen: Cauthen prijst hem 
alss liberaal, Smith als evangelkaaL 

11 T.L. Smith, Revivalism and Social Reform in Mid-Nineteenth Century America, Nashville, 1957, p. 7. 
2a.w.,p.. 12. 
33 a.w., p. 8. Zie ook 1.3.2. 
44 K. Cauthen, impact, pp. 86-87. 
55 R.C. White &  C.H. Hopkins, The Social Gospel, p. 12 en R.C. White Jr., Sociale hervormingen en social 

gospel,gospel, in J. de Santa Ana, ed, Kloof 'zonder brug, pp. 72 en 81, a 3. 
66 T.L. Smith, Revivalism, p. 149. 



153 153 

m.1.66 Positieve beoordeling van Rauschenbusch* visie 

Rauschenbuschh wist zich zowel met de 18e- en 19e-eeuwse evangelicale dissenters als met de 16*-
eeuwsee anabaptisten verbonden. Hun sociale bewogenheid heeft hij , voor  zyn tijd , vertaald in 
denkbeeldenn over  en voorstellen tot sociale hervormingen die hem politiek in de buurt van het 
socialismee en theologisch bij  de evangelisch-Iiberaten brachten en zo bij  de social gospelbeweging. 
Dezee stadia in de ontwikkeling van zyn visie zyn bruikbaar  als thema's bij  het rubriceren van 
hetgeenn Amerikanen als het eigene van Rauschenbusch' visie beschrijven: 
a.. zyn relatie tot de evangelicale theologie 
b.. zijn relatie tot de liberale theologie 
c.. zyn relatie tot het anabaptisme 
d.. zrjn visie op het Godsrijk , met de gerechtigheid als kern 
e.. zijn visie op de zonde, persoonlijk en collectief 
££ zyn verhouding tot het socialisme. 

Dee commentatoren die het social gospel in verband brachten met hetzij  de evangelicale hetzij  de 
liberalee theologie, deden dat ook met Rauschenbusch. 

a.. evangelieaal is zyn persoonlijke geloofsrelatie tot Jezus en tot God, de nadruk op bekering en 
heiligingg en zicht op de sociale implicaties van het evangelie. Gezien deze kenmerken is Richard 
Niebuhrr  van mening: "that Rauschenbusch was largely dependent upon the evangelical traditio n is 
becomingg increasingly evident".' 

T.L .. Smith noemt Rauschenbusch iemand die leefde vanuit 'the evangelical origins of social 
Christianity' .. Hij  verwijst daarbij  naar  Rauschenbusch' gebedenboekje; Prayers of the Social 
AwakeningAwakening33 en naar  het leerboekje The social principles of Jesus.4 Uit het gebedenboekje Wijk t een 
persoonlijkee vroomheid die Rauschenbusch nimmer heeft losgelaten en die hem ondersteunde in 
zijnn sociale activiteiten. Voor  hem was er  geen tegenstelling tussen zyn vroomheid en zyn maat-
schappelijkee betrokkenheid, maar  veeleer  een directe relatie. Juist op dat terrein zag Rauschenbusch 
dee plicht en de mogelijkheid tot navolging van Jezus, wiens diepe verbondenheid met God niet 
leiddee tot een religieus isolement maar  juist tot radicale mensenliefde en sociale bewogenheid5 

Smithh herkent in Rauschenbusch' evangeüsch-sociale visie het 'enthousiaste trompetsahiut voor 
koningg Jezus' zoals dat door  de evangelicaal Edward Beecher  was afgegeven in zyn artikel in de 
BibliothecaBibliotheca Sacra, 1865.6 Deze, schrijvend over  het koningschap van Jezus, stelde dat men ten 
onrechtee wereldse zaken als politiek en handel, kunst en wetenschap, onderwijs en opvoeding aan 
hett  gezag van Jezus onttrekt . Zelf is Beecher  van mening dat al deze instituties een harmonieus en 
integraall  deel van Jezus*  koningschap behoren uit te maken. En daarom behoort het zijns inziens tot 
dee opdracht van de kerk om dit te verkondigen.7 

Smithh plaatst Rauschenbusch dus in de rij  van mensen als Edward Beecher, mensen die 
sprakenn en handelden op de manier  der  oorspronkelijke evangelicafen, de revivalists: vroom en 
tegelijkk  radicaal in hun streven naar  persoonlijke en maatschappelijke heiliging. 

11 H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 162. 
T.L.. Smith, Revivalism, titel van cap. X, pp. 148-162. 
W.. Rauschenbusch, For God aid the People, Prayers of the Social Awakening, Boston, 1910. 

**  W. Rauschenbusch, The Social Principles of Jesus, New York, 1916. 
55 a.w., p. 193. 
66 T.L. Smith, Revivalism, p. 230 en p. 230, noot 19. 
a.w.,, p. 230. 
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b.. Diverse thema's van de (evangelisch-)libenue theologie kan men bij Rauschenbusch aanwijzen. 
Zoo stelde hij de ethiek boven de heersende dogmatiek, gaan inspiratie en ervaring hem boven een 
massievee openbaring, interesseren Jezus' leer en voorbeeld hem meer dan speculaties over de plaats 
vann Christus in de Drie-eenhekl en verkiest hij een optimistische boven een pessimistische mens-
beschouwing... Zo kan hij zeggen: The speculative problem of christok>gieal dogma was how the 
divinee and human natures united in the one person of Christ; the problem of the social gospel is 
howw the divine life of Christ can get control of society".' Daarbij verwacht hij, met de liberalen, een 
geleidelijkee groei van het Godsrijk, hoewel hij de krachten van het kwaad zeker niet onderschatten 
wü. . 

Cauthenn wü hem daarom bij de liberalen inlijven en hij noemt hem de grootste profeet van het 
liberalisme,22 al erkent hij dat in Rauschenbusch een gevarieerd complex van invloeden werkte. 
Daaromm deelt hij hem in bij de evangelisch-sociaal-KbeTalen en noemt hem een bemiddelaar tussen 
hett oude evangelicalisme en de nieuwe leer, &w.z. de liberale theologie. Cauthen onderkent dus 
datt bij Rauschenbusch de evangeücale tradities evenzeer een rol spelen als de liberale denkbeelden. 
Hett zijn vooral de tegenstanders van de liberale theologie die in de discussie over het social gospel 
naarr Rauschenbusch' versie zijn afliankelijkheid van die theologie benadrukken en de evangelicale 
bronnenn veronachtzamen. 

c.. In (zijn interpretatie van) de visie van de anabaptisten zag Rauschenbusch overeenkomsten met 
evangelicalee en liberale opvattingen Met de evangeliealen legden de anabaptisten de nadruk op de 
navolgingg van Jezus, met de liberalen stonden zij open voor een ondogmatisch, praktisch christen-
dom.. Ook Rauschenbusch verenigde deze lijnen van denken, die hij verbond met het specifieke ana-
baptistischee idee van de radicale hervorming van de maatschappij als voorwaarde voor en kenmerk 
vann een waarachtig christendom. 

Donovann Smucker is een van de weinige Amerikaanse theologen die het belang Rauschen-
busch'' relatie met de anabaptisten aan de orde heeft gesteld5 Hij meent dat deze achtergrond één 
vann de meest beslissende is geweest voor de ontwikkeling van Rauschenbusch' social gospeL Hij 
citeertt uit boeken, preken en artikelen van Rauschenbusch teksten, waaruit blijkt hoezeer deze zich, 
alss geëngageerd historicus, zelfs heeft geïdentificeerd met de radicalen. Zo schrp hij bijvoorbeeld: 
"Wee (Anabaptists) were for a reformation without tarrying, even if we had to leave the old church 
andd break it in pieces".7 Overigens meent Smucker dat Rauschenbusch wel erg oppervlakkig 
oordeelt,, door de diverse typen van radicalen ten onrechte allemaal te willen vangen onder de naam 
'anabaptisten\\ Bovendien wijst hij nadrukkelijk en terecht de invloed aan die de Angelsaksische 
dissenterss in Amerika op Rauschenbusch hebben gehad. Beide invloeden hebben zijns inziens 
samengewerkt:: Rauschenbusch' verwantschap met zowel het Engelse als het overige Europese 
'linkse'' protestantisme is aanwijsbaar en zijn ontdekking van hun betrokkenheid op sociaal-
politiekee zaken is van groot gewicht. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 148. 
22 K. Cauthen, The impact of American Religious Liberalism, p. 107. 
33 a-w., p. 88. 
44 a.w., p. 87. 
55 DE. Smucker,4 Waher Rauschenbusch and Anabaptist Historiography', in G.F. Hershberger, The 
RecoveryRecovery of the Anabaptist Vision, pp. 291-304. 

66 a.w., p. 293; in een latere publicatie legt Smucker een ander accent Zie UI. 1.7. 
77 W. Rauschenbusch, The Freedom of Spiritual Religion, Pennsylvania, 1910, p. 12, geciteerd bij D.E. 
Smucker,, a.w., p. 297. 

**  D.E. Smucker, a.w. p. 301. 
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d.. De sociale gerechtigheid staat voor Rauschenbusch (en Niebuhr) centraal, zo stelde W.E. David 
inn een vergelijkend onderzoek naar de sociale ethiek van Rauschenbusch en Niebuhr.' Korte tijd 
laterr ontdekte M. Stackhouse, die bezig was met hetzelfde onderwerp, het ontwerp-manuscrgrt 
vann een boek waaraan Rauschenbusch in 1891/1892 was begonnen, een studie die handelde over 
evangeliee en maatschappij. Stackhouse gaf dit manuscript uit onder de titel The Righteousness of 
thethe Kingdom? Dit manuscript vormt een ondersteuning van Davids opvatting dat de gerechtigheid 
hett centrale thema is van Rauschenbusch' visie. 

Inn zijn inleiding op het boek heeft Stackhouse het bredere verband aangegeven met de visie 
vann Rauschenbusch op het Godsrijk als historisch fenomeen. Hij stek: 'The fundamental category 
off  Rauschenbusch' thought is history".4 En: "The Kingdom of God functions as the interpretation 
conceptt by which Rauschenbusch exegetes history".5 En dan blijkt dat God aan het werk is in de 
wereldd om er zijn Rijk en zijn gerechtigheid te realiseren. Men kan dat de immanentie van God 
noemenn of het zien als voortgezette incarnatie: "The Word became Flesh, Truth became History".6 

Lieverr nog gebruikt Stackhouse het woord 'theocratie' om de betekenis van het Godsrijk in de 
predikingg van Jezus - volgens Rauschenbusch - aan te geven Immers Rauschenbusch zag Jezus' 
verkondigingg van het aanbrekende Rijk Gods in het verlengde liggen van het optreden van de 
oudtestamentischee profeten. Het was zijns inziens uit 'theocratische' motieven dat de proféten zich, 
inn hun situatie en tijd, hebben ingezet voor de gerechtigheid. En Jezus belichaamt deze Messiaanse 
theocratiee en geeft haar een universele, een spirituele en een sociale strekking. 

Inn The Christian Century d.d. 25-01-1989 geeft Stackhouse, gehoord het oordeel van critici en 
biografen,, zyn huidige visie op Rauschenbusch.' Hij ziet nu scherper dat diens profetische sociale 
kritiekk voortkomt uit zijn pietistisch-evangelicale achtergrond. Bovendien is hij van mening dat een 
profetischee geest en een passie voor sociale gerechtigheid niet rwodzakelijkerwijze behoeven voort 
tee komen uit argwaan, vervreemding of slachtofferschap. Ze kunnen - zoals in dit geval - voort-
komenn uit een overvloed van liefde. Daarmee verzet hij zich impliciet tegen marxistische ideeën en 
bepaaldee bevrijdings- of politieke theologieën en neemt hij het op voor een specifiek Amerikaans, 
christelijkk socialisme. Wel ziet hij overeenkomsten van Rauschenbusch' social gospel met de bevrij-
dingstheologiee van Martin Luther King Jr., maar niet met rooms-katholieke bevrijdingstheologieên. 
Enn omdat hij bij 'politiek' blijkbaar denkt aan staatsmacht in plaats van aan gerechtigheid, beweert 
bijj  dat Rauschenbusch' visie 'a social theory of politics' is, geen 'political theory of society'. 

Overigenss constateert Stackhouse met spijt dat het Godsrijk, zoals Rauschenbusch dat als 
maatschappijkritischh model lanceerde, veelal uit de belangstelling is verdwenen. Hij vraagt zich a£ 
welkk ander, beter richtinggevend idee de kerk aan de 21ste eeuw zou kunnen aanbieden dan dit. 

Sindss Stackhouse zijn vele Amerikaanse onderzoekers van mening dat in elk geval in de 
opvattingg van Rauschenbusch het Rijk van God en zijn gerechtigheid centraal staan in het social 
gospeLL Met hem noemt men dit concept wel 'christelijk socialisme'. 

11 W.E. David,. Social Ethics of Rauschenbusch and Niebuhr. 
22 MX. Stackhouse, Eschatology and Ethical Method. 
33 W. Rauschenbusch, The Righteousness of the Kingdom, edited and introduced (pp. 13-59) by MX. 
Stackhouse,, New York, 1968. 

44 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 28. 
JJ a.w., p. 30. 
66 a-w., p. 28. 
77 a.w., pp. 81-82. 
**  MX. Stackhouse, 'The Legacy of a Loving Prophet', in The Christian Century, d.d. 25-01-89, pp. 75-78. 
99 a.w., p. 78. 
t0a.w,p.78. . 
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Alss de theologische basis van dit christelijk socialisme wijst John Cort het Koninkrijk Gods aan, 
juistt zoals Rauschenbusch, 'the pride of the social gospel', dat heeft gedaan. Hij prijst hem voor 
zijn,, wat hij noemt, voor een intellectueel en een theoloog opmerkelijk hoog niveau van gezond 
verstand,22 maar hij heeft wel kritiek. Want voor een bijbelse invulling van gerechtigheid is zijns 
inzienss Matth. 25: 31-46 (waar o.a. deze woorden van Jezus staan: "Wat gij aan mijn minste 
broederss hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan") onmisbaar. Volgens John Cort heeft Rauschen-
busch,, bij zijn pleidooi voor een sociaal-kritische betekenis van het Godsrijk, deze perikoop 
veronachtzaamd,, terwijl dit voor hem nu juist de hoeksteen van het christelijk socialisme is.3 Hij 
denktt dat Rauschenbusch, als vertegenwoordiger van het liberale social gospel, dit gedeelte van 
Matth.. 25 ongeschikt vond als argument omdat de perikoop eindigt met de bedreiging van eeuwige 
straff  voor degenen die de minsten niet hebben behandeld als Christus zelf 

Inn Rauschenbusch' hoofdwerken is zo'n rechtstreekse verwijzing inderdaad nauwelijks te 
vinden,, maar in het kleinere geschrift Unto Me is Matth. 25: 31 e.v. tot in de titel toe aanwezig. Hij 
betoogtt daarin dat sociale arbeid een geloofsdaad is en praktisch christendom de ware vervulling 
vann Jezus' gebod. Sociaal werk noemt hij de moderne vormgeving van het apostolaat zoals dat 
doorr Christus is bedoeld en door hemzelf, op zijn manier en binnen de beperkingen van zijn tijd, is 
uitgevoerd.. Men kan Rauschenbusch dus niet verwijten dat hij Matth. 25:31 -46 veronachtzaamt. 

Dee thematiek van Matth. 25: 31 e.v. komt in het overige werk van Rauschenbusch indirect aan de 
orde,, zo steh Hauerwas. En hij verwijst dan naar CSC waar Rauschenbusch zijn sociale ethiek 
begintt met een beschrijving van het optreden van de oudtestamentische profeten die zich verzet 
hebbenn tegen de publieke, politieke zonden van 'injustice and oppression'. 

Voorr de profeten waren religie en ethiek ten nauwste verbonden en hun sociale kritiek vormde 
dee kern van hun godsdienst, zo steh Rauschenbusch.10 Hij ziet hen als de ware vertegenwoordigers 
vann het geloof van Israel, dat gericht is op de eschatologische theocratie. Hun boodschap van de 
opp de triomf der gerechtigheid gerichte Godsregering beschouwt hij daarom als de kern van het 
joodsee én van het christelijke geloof! Deze geest der profeten, die steeds weer de boodschap der 
gerechtigheidd aan de orde hebben gesteld, is in Jezus weer tot leven gekomen. Gods gerechtigheid 
heeftt volgens Rauschenbusch als kern: 'God is on the side of the poor'. Naar zijn mening heeft 
Jezuss deze etbisch-religieuze verkondiging voortgezet, zoals blijkt uit het door hem in die zin 
geciteerdee bijbelgedeelte Matth. 25:31 e.v. 

11 J.C. Cort, titel van cap.X in Christian socialism. 
22 J.C. Cort, a.w., p. 247. 
33 a.w., p. 250. 
44 a.w., p. 250. 
55 W. Rauschenbusch, Unto Afe, Boston, 1912. 
6a.w.,, p. 13. 
77 SM. Hauerwas, 'The Pastor and the Prophet', Essay in Christian Existence Today, N. Carolina, 1988, 
cap.. 2 'Rauschenbusch on the prophets', pp. 152 e.v. 

88 W. Rauschenbusch, CSO, pp.. 2 e.v. 
9a.w,p.. 10. 
500 a.w., p. 7: "ethical conduct is the supreme and sufficient religious act" S.M. Hauerwas, 'The Pastor and 

thee Prophet', p. 154, tekent daarbij aan dat Rauschenbusch daarmee het bijl)eb profetisme rnodelleert naar 
zijnn eigen ideaal en te weinig oog heeft voor andere, eigen motieven ó^ profeterL E)ie zc îó̂  soms eerder 
conservatieff  dan radicaal moeten worden genoemd 

155 S.M. Hauerwas, 'The Pastor and the Prophet', p. 154. 
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Inn zijn Passion for justice stelt H. Beckley vast dat het Koninkrijk Gods bij Rauschenbusch de 
centralee plaats inneemt.1 Hij formuleert: "The Kingdom of God is the organizing principle for all 
Rauschenbusch'' thoughts". Dat groeiende Godsrijk is niet zozeer een opvatting of een idee, maar 
eenn historische kracht,3 een kracht die de (wereldgeschiedenis voortdrijft omdat Jezus Christus de 
krachtenn der evolutie gaat lekten.4 Maar Jezus doet niet alleen dat; hij schept door zijn Geest in de 
mensheidd de regeneratieve krachten die gericht zijn op het tot stand brengen van een rechtvaardige 
maatschappelijkee orde. Gerechtigheid ontstaat daar waar mensen door Gods Geest zich ontwikke-
lenn tot sociale persoonlijkheden. Zulke vernieuwde mensen scheppen nieuwe verhoudingen en door 
henn wordt een Godsrijk zichtbaar dat meer is dan slechts een rechtvaardige sociale orde.5 

Waarr Hauerwas het eschatologische karakter van het Godsrijk had beklemtoond in het werk 
vann Rauschenbusch, daar tegt Beckley de nadruk op de positieve krachten en ontwikkelingen die 
dezee in de samenleving waarneemt zoals de democratie, krachten die hij overigens wel dankt aan de 
impulsenn van de Geest van Christus. Hij noemt het zelfs een verdienste van Rauschenbusch dat hij 
geenn algemeen begrip 'gerechtigheid' heeft geformuleerd,6 maar alles bindt aan de persoon van 
Christus,, aan wie het gegeven is de collectieve machten der ongerechtigheid, de 'forces of evü*  te 
oordelen. . 

e.. De meeste critici hebben met instemming opgemerkt dat Rauschenbusch wist van de boven-
persoonlijkee krachten van het kwaad en van het corporatieve karakter van de erfzonde. Ook 
Cauthenn moest erkennen dat Rauschenbusch een niet-Kberale visie heeft op de collectieve macht 
vann de zonde en op de 'social transmission' daarvan. Door de zonde als sociaal-culturele 
conditioneringg te definiëren '(he) socialized the old doctrine', aldus D.B. Meyer. 

Inn zijn Theology for the social gospel heeft Rauschenbusch zes hoofdstukken aan de onder-
werpenn zonde en kwaad gewijd, vooral aan het kwade dat zich in de collectiviteiten heeft vastge-
zet.. Door te spreken van 'the Kingdom of Evü' als de grote tegenkracht tegenover het Koninkrijk 
Godss heeft hij getoond de zonde ernstig in te zien. Men kan hem dan ook niet, zoals J.R. Allen 
doet,, een idealist noemen die de diepte van de menselijke zonde miskent en zou menen dat de 
maatschappijj  door liefde te hervormen is. 

Hett inzicht dat het kwaad een collectief karakter draagt is by Rauschenbusch niet in mindering 
gekomenn op zijn besef van het persoonlijke karakter van de zonde, zo hebben wij eerder vastge-
steld.. Maar hij wilde die niet primair karakteriseren als opstand, ongehoorzaamheid en hoogmoed, 
maarr vooral als 'egotism', zelfzucht. Door deze kenschetsing omvatte hij het persoonlijke, het 
socialee en het religieuze aspect, zoals blijkt uit zijn uitspraak dat de mens door een geperverteerde 

11 H. Beckley, Passion for Justice, Retrieving the Legacies ofW. Rauschenbusch, J A. Ryan andR Niebuhr, 

Louisville,, Kentucky, 1992, p. 27 e.v. 
a.w.,, p. 56. 

3a.w.,, p. 41. 
a.w.,, p. 56. 
a.w.,, p. 46. 

66 a.w., p. 82. 
77 K. Cauthen, Impact, p. 98. 
**  D.B. Meyer, Protestant Search, pp. 130-131, die hem een realist noemt 
99 J.C. Cort, Christan Socialism, p. 246. 
100 J.R. Allen, A Comparative Study of the Concept of the Kingdom of God in the Writings of Walter 

RauschenbuschRauschenbusch and Reinhold Niebuhr, Southwestern Baptist Theological Seminary, 1958, p. 2. 
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zelfliefilee én tegen zijn 'higher self én tegen zijn naaste én tegen God zondigt. 
f.. Rauschenbusch' verhouding tot het socialisme 

Somss hjkt het social gospel het Godsrijk met maatschappelijk-politieke bewegingen als democratie, 
socialismee en pacifisme te identificeren. Maar in elk geval Rauschenbusch bepleitte geen identifi-
catie,, want zijn hoop op Christus reikte verder dan een volmaakte sociale orde, al zag hg wel 
maatschappelijkee gerechtigheid als behorende tot het evangelie van het Godsrijk. Hij wilde geen 
genoegenn nemen met een half evangelie en bij trachtte voor de totaliteit daarvan ruimte te maken. 
Zijnn eis tot uitbreiding van de democratie maakte de democraten onrustig en zijn kritische solida-
riteitriteit met de socialisten tastte het dogmatisme van de partijgangers aan. Rauschenbusch heeft zich 
duidelijkk uitgesproken tegen een aantal marxistische dogma's, maar tegelijk het socialisme herkend 
alss een van God gegeven kracht ten goede, met name wanneer het zich bewust is van zijn zedelijke 
oorsprongg en doel: het bewerken van gerechtigheid en broederschap. Daarmee heeft hij de kem 
aangewezenn van het personalistisch democratisch socialisme dat, als alternatief voor een ondemo-
cratischee kapitalisme, een maatschappij wü vormen die de eerbied voor de menselijke persoon en 
zijnn vrijheid plaatst binnen het streven naar sociale gerechtigheid. 

Dorrienn beschouwt dit 'christelijk socialisme' van Rauschenbusch als één van de bronnen van 
hett hedendaagse democratisch socialisme en hij ziet Rauschenbusch als degene die deze variant 
theologischh heeft gefundeerd.2 Volgens Dorrien wil het democratisch socialisme door spreiding van 
machtt en democratische controle ook over het economisch gebeuren het algemeen wefadjn bevor-
deren.. Dan pas ontstaat er vrijheid want democratische vrijheid voor alten komt pas tot haar recht 
wanneerr geen mens tot slaaf gemaakt wordt, noch van mensen, noch van instituties. Het eerste 
beaamtt iedereen, maar het tweede, de slavernij van de instituties, vah buiten veter vizier terwijl het 
minstenss zo onmenselijk is. 

Juistt Rauschenbusch heeft zicht gegeven op de antigoddelijke want antihumane machten die 
zichh verschansen in het Rijk van de Boze. Zijn boodschap van het Rijk Gods is gericht op de gehete 
mensenmaatschappg,, om die door Gods kracht te humaniseren. "The idea (of the Kingdom of God) 
iss necessarily as big as humanity, for it means the divine transformation of all human ufo". 
Rauschenbuschh heeft in het democratisch socialisme de tegenkracht gezien die nodig is om de 
maatschappijj  ook werkelijk te veranderen. De macht is nu nog in handen van de bezittende klasse 
enn deze klasse zal haar macht niet vrijwilli g afstaan, terwijl zij zich gesteund weet door een voor 
haarr gunstige wet. Dus moet de wet veranderd en de macht gedeeld worden. 

Stackhousee meende dat Rauschenbusch geen 'political theory of society' ontwikkeld heeft.6 Voor 
hemm lijkt 'politiek*  te betekenen: alles in de handen van de staat wilten leggen. "Rauschenbusch 
wouldd have denied that politics, or for that matter a political economy that put production and 
distributionn in the hands of the state, could be 'the comprehensive and decisive sphere for Christian 
truthh or praxis*  without bringing tyranny with it".7 Met citaten toont Dorrien echter aan dat er voor 
Walterr Rauschenbusch wel degelijk politieke zaken aan de orde zijn als het gaat om de realisering 
vann 'christelijk socialisme'. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, pp. 46-47. 
22 GJ. Dorrien, Reconstructing the common good, Theology and the social order, NewYork, 1990; 
cap.. 2 (= pp. 16-47) 'Rauschenbusch and die Legacy of the social gospel*, ihb. p. 47. 

33 G J. Dorrien, a.w., pp. 34 en 46-47. 
44 W. Rauschenbusch, CSO, pp. 93-94. 
55 W, Rauschenbusch, CSC, p. 400. 
66 M.L. Stackhouse, a.w., 'Rauschenbusch today' in The Christian Century dd jan. 25,1989, p. 78. 
77 a.w., p. 78 
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m.1.77 De visie van Donovan E. Smucker 

Dee dissertatie van Donovan Smucker (*1915) was het eerste werk dat hij over Rauschenbusch 
schreef'' en het zou niet zijn laatste zija Van meet af aan heeft hij de belangrijke rol beklemtoond 
diee het anabaptisme heeft gespeeld in het denken van Rauschenbusch. In hetzelfde jaar verwoordde 
hijj  dat in een artikel in de bundel The Recovery of the Anabaptist Vision. Daarin betoogde hij dat 
Waherr Rauschenbusch, op grond van het door zijn vader August begonnen en door Walter zelf 
voortgezett historisch onderzoek naar de anabaptisten, tot de overtuiging gekomen was dat zij be-
schouwdd moesten worden als de ware voortzetters van het oorspronkelijke, revolutionaire christen-
dom.. Hij waardeerde de anabaptisten omdat zij niet alleen de hervorming van de kerk maar ook de 
socialee en politieke hervorming van de maatschappij nastreefden. Daarin herkende hij het optreden 
enn de kritiek van de oudtestamentische profeten, zich uitend in hun radicale inzet voor de door 
Jezuss bedoelde broederschap en in hun bereidheid om voor waarheid en broederliefde te tijden. 

Smuckerr laat zien hoezeer Rauschenbusch zich identificeert met de anabaptisten; alss commen-
taarr geeft hij dat deze daarbij alle radicalen uit de reformatietijd ten onrechte daaronder rangschikt 
enn dat hij de invloed van de Angelsaksische dissenters op zijn Amerikaanse denkbeelden miskent. 
Dezee relativering van de door Smucker zelf opgemerkte grote invloed der anabaptisten heeft zich in 
zijnn verdere werk voortgezet, hetgeen blijkt uit zijn volgende publicaties. Zo schreef hij in 1981 een 
artikell  in Mennonite Life over Waher Rauschenbusch. Hij stelt daarin dat diens piëtistische 
herkomstt hem sterk heeft beïnvloed en dat hij zich niet alleen identificeerde met het anabaptisme 
maarr ook met het vigerende social gospel, dat hij zag als een zinvol antwoord op de sociale 
problematiekk van zijn dagen. Smucker heeft, onder dezelfde titel als zijn dissertatie van 1957, in 
19944 zijn levenswerk voltooid met de vaststelling dat Rauschenbusch een viertal invloeden heeft 
ondergaan,, die hij in een originele synthese tot een nieuwe visie op het Rijk Gods verwerkte.4 Hij 
noemtt dan piëtisme, sectarisme (= anabaptisme), liberalisme en 'transfonriationisme', d.w.z. 
maatschappyhewonningg in de trant van het social gospeL Hij constateert dat de beide eerste 
invloedenn door de meeste andere critici niet of onvoldoende zijn opgemerkt. Zelf is Smucker 
overigenss ook van mening dat de invloed van het piëtisme op de visie van Rauschenbusch op het 
Rijkk Gods gering is en meer een sfeer aanduidt dan dat het een voor zijn sociale activiteiten 
bruikbaree theologie oplevert. Maar het belang van het anabaptisme acht hij groot, zij het in 
samenhangg met de rol van alle dissentergroepen. Verder stelt hij vast dat Rauschenbusch' inzet 
voorr maatschappijheivormingen niet alleen ontleend is aan het social gospel, maar mede is gevoed 
doorr Amerikaanse, Engelse en Zwitserse sociaal hervormers zoals Henry George en Edward 
Bellamy,, Frederick Maurice en Charles Kingsley, Hermann Kutter en Leonhard Ragaz. Maar naar 
Smuckerss finale inzicht is de liberale inbreng toch het meest doorslaggevend geweest: "Pietism and 
sectarianismm provided the form, while liberalism poured the content, under the motivation of 
transformationism". . 
Smuckerr beschouwt Rauschenbusch' visie dus bovenal als een originele vorm van liberaal denken. 
Hijj  baseert zich daarbij op diens evohrtionistische hoop op de groei van het Godsrijk in de maat-
schappelijkee verhoudingen, diens vertrouwen op opvoeding en onderwijs en diens beroep op de 
historischee Jezus, die hij tegenover de 'gehelleniseerde Christus' van het kerkelijk dogma plaatst. 

11 DJE. Smucker, The Origins of'Walter Rauschenbusch' Social Ethics, University of Chicago, 1957. 
22 D.E. Smucker, 'Walter Rauschenbusch and Anabaptist Historiography', in G.F. Hershberger, Recovery, 

pp.. 291-304. 
33 D.E. Smucker, 'Walter Rauschenbusch: Anabaptist, Pietist and Social Prophet', in Mennonite Life, nr 36, 
Junee 1981. 

44 D.E. Smucker, The Origins of Walter Rauschenbusch'Social Ethics, Montreal, 1994, Summary. 
55 D.E. Smucker, Origins, (1994X p. 136. 
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Dee door Smucker aangedragen feiten en citaten zijn onweersprekelijk en laten een door hem als 
'possible,, probable and permissible'1 gegeven interpretatie zeker toe. 

Tochh kiezen wij voor een andere waardering van de invloeden die op Rauschenbusch hebben 
ingewerktt en daarmee voor een andere interpretatie van hun verhouding. Dat betreft allereerst de 
waarderingg van het piëtisme van Rauschenbusch. Smucker wijst op de subjectivistische en 
individualistischee trekken van het pietisme die de jeugdige Waker zullen hebben befavloed, gezien 
dee piëtistische herkomst van de ramflie Rauschenbusch. Als sociaal bewogen pastor en later als 
voormann van de social gospelbeweging zou hij zich echter van het piëtisme hebben gedistantieerd 
vanwegee de daarin dominante individualistische trekken. 

InArrfoflHH heeft Waker Rauschenbusch zich tegen het individualisme van het piëtisme verzet 
maar,, zo willen wij staande houden, hij heeft de persoonlijke vroomheid daarvan nooit losgelaten 
maarr die herkend als de drijvende kracht achter het evangelicalisme. Juist de piëtistische achter-
grondd van de leden der Rauschenbusch-famüïe maakte het hun mogelijk de religieuze diepgang van 
hett evangelicalisme te peilen en zich van harte aan te stuken bij die beweging. Het eigene van 
Wakerr is dan de herkenning en positieve waardering van de sociale actrvitehen, die historisch 
gezienn tot het wezen van het evangelicalisme behoren. Hierbij stuk aan de religieuze gedrevenheid 
vann Rauschenbusch tot het hervormen van de maatschappij naar het model van het Godsrijk zoals 
datt in Amerika werd verstaan. Wel hebben daarbij Engelse en Zwitserse invloeden een rol gespeeld, 
maarr Rauschenbusch heeft op basis van het algemene geloof in de doorbraak van het Godsrijk in 
Amerikaa het 'experiment in constructief protestantisme' (H.R. Niebuhr) kunnen ondernemen. 

Zeerr wel wetende dat andere critici grote nadruk hebben gelegd op de evangefcale achter-
grondd van Rauschenbusch1 social gospel, houdt Smucker het toch op 'piëtisme' als de juiste ken-
schetsingg van diens instelling, daar hij het begrip 'evangelicaal' te onduidelijk en te porymterpretabel 
acht.22 Naar onze mening verduistert Smucker zo echter de grote rol die het evangelicalisme in de 
Amerikaansee kerkgeschiedenis heeft gespeeld. Veel meer dan het individualistische pietisme is het 
evangelicalismee historisch verbonden met de sociaal bewogen revivalbewegingen en zal het uk-
lopenn op het social Christianity dat vervolgens - deels - wordt voortgezet door het social gospeL 

Hoewell  Smucker weet van het geloof in de relatieve realiseerbaarheid van het Koninkrijk 
Godss in Amerika, definieert hij 'transfonnationism' in een aan H. Richard Niebuhr toegeschreven 
betekenis:: een positieve houding ten opzichte van de cultuur, waarbij wordt uitgegaan van de 
eenheidd van schepping en verzoening.3 Met deze definitie - die men eerder bij Reinhold Niebuhr in 
zijnn verzet tegen de 'Christ of cukure'-idee ofwel het 'Kukuiprotestantisrnus' zou verwachten -
wordtt echter geen recht gedaan aan de visie van Rauschenbusch. Zijn christelijk socialisme heeft 
stelligg een hoopvolle verwachting van de mogelijkheden om de maatschappij te hervormen naar 
christelijkee normen, maar zeker Rauschenbusch heeft weet van menselijke zonde en schuld, van 
strijdd met de bovenpersoonlijke machten van het kwaad. Maar hij weet bovenal van de 
eindoverwinningg van Gods gerechtigheid 

Smuckerr kenschetst het liberalisme als een 18e-eeuwse rationalistische beweging die zich ging 
verzettenn tegen het autoritaire karakter van kerk en cultuur en in de theologie de bovennatuurlijke 
enn sacramentele elementen van het geloof wilde reduceren.4 Zijn stelling dat Rauschenbusch, 
hoewell  geen rationalist, tenslotte toch een liberaal theoloog moet worden geacht, onderbouwt hij 
mett diverse citaten waaruk inderdaad blijkt dat deze zich ruimschoots bediend heeft van gedachten 
enn termen uk de liberale traditie. 

11 D.E. Smucker, Origins, 1994, p. 138. 
2a.w.,p.. 21. 
33 a.w., p. 9. 
44 a.w., p. 9. 
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Dee vraag is echter in hoeverre de liberale formuleringen bepalend zijn voor hetgeen Rauschenbusch 
werkelijkk voor ogen gestaan heeft en dus voor de stelling dat hij een liberaal theoloog zou zijn. Om 
datt aan te tonen wijst Smucker op een zekere congenialiteit tussen Rauschenbusch en bepaalde 
Europesee liberale denkers. Zo wijdt bij een paragraaf aan de betekenis van Ernst Troehsch en Adolf 
vonn Harnack voor het werk van Rauschenbusch. 

Tee constateren valt dat Rauschenbusch pas aan het eind van zijn loopbaan heeft kunnen 
kennismakenn met het werk van Troehsch,2 dat hij karakteriseert als monumentaal en als de eerste 
geslaagdee poging om historisch-kritische methoden toe te passen op de sociale overtuigingen en 
verwachtingenn van de kerken.3 Verder zyn er nauwelijks verwijzingen naar Troehsch' werk of 
ideeën,, maar het zou kunnen zijn dat diens aandacht voor de rol van de sekten en diens beklem-
toningg van de interactie tussen theologie, ethiek en sociologie Rauschenbusch hebben aange-
sproken. . 

Eenn veel duidelijker rol in de ontwikkeling van zijn denkbeelden heeft Harnack gespeeld, met 
namee wat betreft diens visie op de hellenisering van het christelijk geloof die blijkt uit de formulerin-
genn van het dogma. Inderdaad deelde Rauschenbusch op dat punt de visie van Harnack en daar-
naastt stemde hij in met diens uitspraak dat het Godsrijk van zedelijke aard is. Maar tegelijk moet 
wordenn vastgesteld dat hij diens individualistische, ont-eschatobgiserende en contrarevolutionaire 
interpretatiee van dat Godsrijk bestreed, zodat beide theologen minder eensgezind waren dan 
Smuckerr wil doen geloven. De belangrijkste bijdrage aan het denken van Rauschenbusch leverde 
Harnackk door hem te wijzen op Albrecht Ritschl, die -anders dan Harnack-een plaats ingeruimd 
hadd voor een sociaal-politieke betekenis van het Godsrijk, door te spreken van de 'ell^s met de 
tweee brandpunten'. Maar ook aan Ritschl is Rauschenbusch tenslotte voorbijgegaan. 

Dee vrijmoedigheid waarmee Rauschenbusch gebruik maakte van termen en gedachten uit de 
liberalee hoek, komt naar onze mening voort uit een geheel andere bron dan het aahuuroptnnisme en 
hett rationalisme dat - ook door Smucker - zo kenmerkend geacht wordt voor de Hberafe visie. 

Naarr ons inzicht is de kennismaking met het anabaptisme van doorslaggevende betekenis 
geweestt voor Rauschenbusch' denken en handelen, en bepaah zijn van daaruit ontwikkelde visie op 
hett Godsrijk de plaats van de andere invloeden die hij heeft ondergaan. Het chiliastisch 
anabaptisme,, met zijn op de aardse verwerkelijking van het eschatologische Godsrijk gerichte 
verwachtingg en streven, relativeert de institutionele gestalte van de kerk, wijst op de verenging van 
hett geloof tot dogma, bestrijdt individualisme en heüsegoïsme, doet een beroep op emotionaliteit en 
roeptt op tot broederschap. Het besef van een zich over kerk en wereld voltrekkend oordeel roept 
niett alleen op tot schuldbesef en verootmoediging, maar vooral tot daadwerkelijke bekering. 

Vann cuhuuroptimisme is derhalve geen sprake, wel van een hooggespannen verwachting van 
naderendd heil temidden van het onheil; evenmin van zelfvoldaanheid, maar wel van het besefte zijn 
geroepenn om gehoorzaam te zijn aan de levende Jezus. Dit anabaptistisch 'sektarisme' zoals 
Smuckerr het noemt, bevat de motieven die Rauschenbusch hebben bezield, dit bepaah de richting 
vann zijn denken over kerk en maatschappij en zet zijn piëtisme, zijn activisme en zijn theologie op 
hunn plaats. 

11 D.E. Smucker, Origins, p. 98-103. 
22 E. Troehsch, Soziallehren, Tubingen, 1912; Engelse vertaling The Social Teachings of the Christian 
Churches,Churches, London, 1931, repr. 1949. 

33 W. Rauschenbusch, Theology, p. 28. 
44 D.E. Smucker, Origins, p. 101. 
55 W. Rauschenbusch, Theology, p. 25. 
66 Zie 1.4.2, p. 55. 
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Smuckerr heeft een voortreffelijk werk gedaan door in Amerika de aandacht te vestigen op de 
arabaptistischee achtergrond van het denken en handelen van Rauschenbusch. Met hem delen wij de 
visiee dat Rauschenbusch een originele synthese heeft weten te bewerken tussen piëtistische, 
sektarische,, transfonnatkmistische en Hberale elementen, al gaat onze voorkeur uit naar een andere 
terminologiee en spreken wg van een synthese tussen evangehcale, arabaptistische, maatschappij-
hervormendee en liberale elementen. Smucker heeft tenslotte, net als Visser 't Hooft eerder, het 
fiberaal-theologischfiberaal-theologisch taalgebruik voor doorslaggevend gehouden, maar daarmee heel andere 
associatiess opgeroepen dan de gedachten en emoties die Rauschenbusch hebben bezield. 

Verbaa valent usu. Wie in het begin van de 19e eeuw in Amerika met de fundamentalisten de 
orthodoxee waarheid meende te moeten verdedigen, gebruikte het woord 'liberaal' om zgn afkeer 
uitt te drukken van alles wat anders was dan wat vroeger werd geleerd. Kenneth Cauthen die zelf 
afkomstigg was uit zo'n orthodox milieu, ontdekte Rauschenbusch echter als de kampioen van een 
evangelischh liberalisme dat de weg wist te openen naar de moderne mens die niet langer binnen de 
traditionelee kaders kon geloven en daarom dreigde af te haken. Zo gezien is 'liberaal' een 
bevrijdendd begrip dat mensen op het goede spoor houdt. Reinhold Niebuhr daarentegen ging steeds 
beterr de idealistische en optimistische illusies van het liberalisme doorzien en bestrijden, illusies die 
hijj  eerder omarmd had. Sindsdien verweet hij de liberalen gebrek aan besef van zonde en kwaad en 
viell  hij om die reden de orthodoxe zondeleer bij. Kan men Niebuhr daarom neo-orthodox noemen 
zoalss Berkhof deed, of is voor zijn visie de term neo-protestantisme meer op zijn plaats? 

Waldoo Beach heeft, met instemming van J.C. Bennett betoogd dat het rjeo-protestantisme (zoals hij 
dee visie van de Niebuhrs noemt) zelf sterk verbonden is met het liberale denken. Op het punt van 
dee erfzondeleer is het neo-rjrotestantisme orthodox, maar door het social gospel tot dieper inzicht 
gebrachtt wil het het sociale kwaad niet over het hoofd zien. Daarbij wil men realist zgn door 
rekeningg te houden met de harde werkelijkheid, een instelling die altijd door de 'modemen, is 
bepleit.. Het verschil met het vroege social gospel, dat zich profetisch tegen het kwaad keerde, is dat 
hett realisme van Niebuhr - die zichzelf een getemde cynicus heeft genoemd! - niet verder meent te 
kunnenn komen dan een evenwicht van macht en tegenmacht. 

Hett is de vraag of Smucker zich bij zijn poging om alle elementen te bezien onder de invalshoek 
vann de liberale theologie voldoende de verschillende ladingen van het woord liberaal heeft 
gerealiseerd.. Een dergelijk woordgebruik zal in Europa, waar Karl Barth de (Europese) liberale 
theologiee ontmaskerd heeft als burgerlijk en sparmingsloos, naar onze op ervaring gestoelde mening 
dee poging om de spannende synthese van Rauschenbusch aan het bcht te brengen ernstig frustreren. 
Barth,, die in Amerika werd gezien als een neo-orthodoxe vijand van het social gospel, heeft echter 
inn feite veel meer affiniteit met de sociaal-politieke theologie van Rauschenbusch dan beiden - en 
hunn navolgers - van elkaar hebben geweten. Het is dan ook geen liberale theologie die 
Rauschenbuschh propageert, maar veeteer een poging tot het doen herleven van het ideaal van de 
revolutionairee anabaptisten: de werkelijkheid van het Koninkrijk Gods op aarde zichtbaar maken in 
dee strijd tegen de machten. 

11 W. Beach and J.C. Bennett, 'Christian Ethics', in Protestant Thought in the Twentieth Century, 
edd A.S. Nash, New York, 1951, Lh.b. p. 137 e.v. 
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m.1.88 Marti n Luther  Kin g Jr . en Rauschenbusch 

Hett pogen de betekenis van een bepaalde visie vast te stellen is één ding, deze visie opnieuw tot 
levenn te brengen een ander. Toch blijkt juist daarin de blijvende waarde van diee visie. John Bennett, 
eenn van de 'realistische' critici van weleer van het social gospel, in het besef dat zijn kritiek - en 
voorall  die van de Niebuhrs - het social gospel tot een gedateerd verschijnsel dreigde te maken, 
steldee in een latere publicatie dat vele elementen van het social gospel in deze tijd nieuwe expressie-
mogelijkhedenn ontvangen en dat in een maatschappelijk en theologisch sterk veranderde context. 
Hijj  noemt dan de naam van Martin Luther King Jr., die naar zijn waarneming sterk beïnvloed was 
doorr personen die zelf producten waren van het social gospeL 

Martinn Luther King Jr. studeerde van 1948 tot 1951 aan het liberale Crazer Seminary, waar hij de 
lessenn volgde van George W. Davis (die zelf bij Rauschenbusch gestudeerd had aan Rochester Theolo-
gicall  Seminary) en van Kenneth L. Smith. Door hen maakte King nader kennis met het werk van 
Rauschenbusch,, Niebuhr, Tillkh en Gandhi. Hij vervolgde zijn studie aan de School of Theology of 
Bostonn University waar hij de doctorsgraad behaalde in theologie en filosofie. Alles overwegende koos 
hijj  als maatschappijvisie tegen het collectivistisch marxisme en voor het personalistisch socialisme. 

Naa het lezen van Christianity and the Social Crisis schreef King: "i t left an indelible imprint on my 
thinkingg by giving me a theological basis for the social concern which had already grown up in 
me".44 Rauschenbusch beschouwde hij als meer dan een historisch interessante figuur, veeleer als 
eenn van zijn belangrijkste leermeesters, ondanks zijn kritiek op enkele van diens uitspraken. Met 
Rauschenbusch'' verzet tegen het religieuze individualisme stemt hij volkomen ia De godsdienst 
heeftt immers betrekking op de hele mens, ziel én lichaam, én op diens sociale relaties. "A religion 
thatt ends with the individual, ends", zo stelt King. 

Bestuderingg van het werk van Niebuhr heeft King ongetwijfeld kritisch gemaakt ten aanzien 
vann het liberale optimisme en het evolutionisme van de toenmalige social gospelbeweging. Maar 
veell  sterker heeft hem aangesproken hetgeen Rauschenbusch en Niebuhr gemeen hadden. Beiden 
beriepenn zich op de oudtestamentische profeten die vanuit de gehcK>izaarnheidsrelatie met God 
maatschappelijkee gerechtigheid eisten en protesteerden tegen onderdrukkende machten. Bezield 
doorr dezelfde profetische geest concludeerde King dat er ook in deze tijd gestreden mag en moet 
wordenn voor gerechtigheid. Daarbij moeten de middelen geweldloos zijn. Maar aan ongerechtig-
heidd moet een einde gemaakt worden, want, zoals King zei: "injustice anywhere is a threat to 
justicee everywhere".7 Voor zijn strijdmethode van geweldloze weerbaarheid heeft King - zoals men 
weett - veel te danken aan Gandhi, maar zijn bijbelse motivatie, zijn beroep op Jezus*  eigen 
woordenn in de Bergrede deelde hij toch allereerst met Rauschenbusch.*  Dexter Brunson is zelfs van 
meningg dat King geheel en al afhankelijk was van Rauschenbusch' theologie. 

11 J.C. Bennett, Christian Realism, 1941 (reprint 1947). 
22 J.C. Bennett, 'The Social Gospel Today' in R.C. White & C. H. Hopkins, The Social Gospel, pp. 285-295, 

i.h.b.. p. 288. 
33 a-w., pp. 292-293. 
44 M.L. King Jr., 'Pilgrimage to Nonviolence', in Stride Toward Freedom, The Montgomery Story, New 
York,, 1958, p. 91. 

sa.w.,p.91. . 
6a.w.,p.91. . 
77 M.L. King Jr., 'The Negro is your Brother', in Atlantic, Aug. 1963. 
**  R.C. White & C.H. Hopkins, The Social Gospel, p. 273. 
99 D.T. Brunson, Quest, p. 7. 
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Johnn Ansbro heeft, veel genuanceerder dan Branson, tussen King en Rauschenbusch een zekere 
congenialiteitt aangetoond, die hij herkent in de keuze van de themata die King aanhangig maakte: 
-- de eenheid tussen het sociaal-kritische getuigenis der oudtestamentische profeten en de prediking 

vann Jezus, 
-- de centrale betekenis van de gerechtigheid, 
-- de prioriteit van de gemeenschap boven het individuele belang en 
-- het revolutionaire karakter van Jezus' boodschap van het Godsrijk dat ziel en lichaam, geest en 

stoff  wil omvatten. 
Ansbroo merkt wél op dat King zich kritisch heeft opgesteld tegenover bepaalde tendensen in de 
sociall  gospelbeweging en gewaarschuwd heeft om nu niet, in reactie op de gangbare ver-
geestelijking,, in materialisme en humanisme te vervallen. In dat geval zou godsdienst verworden tot 
'ann ethical system (that) sells its birthright for a mess of naturalistic pottage'. 

Nett als Rauschenbusch was King diep verankerd in de baptistenkerk, met name in de doperse 
stromingg die naast haar vredestaak het sociale karakter van het geloof accentueerde, aldus White en 
Hopkins,, die daarbij Andrew Young citeren: "King was first and always a Baptist preacher". Deze 
bedoeldee tegelijk: King was predikant van de zwarte baptistenkerk in het zuiden van de V.S. 

Nogg veel nadrukkelijker dan Young heeft Gayraud Wilmore - die slechts Reinhold Niebuhr en 
datt nog en passant als Kings leermeester noemt — diens identiteit als 'black preacher' aan de orde 
gesteld.44 Daarbij sluit aan de kritiek van James Cone op de visie van Ansbro als zou het optreden 
vann King te verklaren zijn vanuit zijn geestverwantschap met blanke theologen. Terecht wijst hij op 
Kingss verworteling in de tradities, verwachtingen en emoties van de zwarte kerk en haar spirituals. 

Inn zijn optreden vertolkte King de spiritualiteit en de hoop van een onderdrukt volk dat schreeuwt 
omm verlossing, om erkenning van eigenheid en gelijkwaardigheid, maar hij deed meer dan dat. King 
zettee de liturgie voort in politieke actie, waardoor de vonk van de hoop oversprong en mensen 
opstondenn en in opstand kwamen. King wist het hart van zijn mensen te raken door hen te doen 
beseffenn dat de lang verwachte dag der verlossing nu op aanbreken stond, dat de eschatologische 
hoopp niet alleen in de toekomst lag, maar vandaag aan het licht kwam. 

Tegelijkk confronteerde hij zijn blanke, christelijke landgenoten met hun eigen * American 
Dream',, vol van hoopvolle beloften van gelijkheid, gerechtigheid en broederschap, die echter 
blijkbaarr niet golden voor hun zwarte naasten. Maar in plaats van hun medelijden op te wekken het 
Kingg zijn blanke medechristenen een ongehoorde omkering beieven: de vernederde zwarten bleken 
dee ware dragers van het geloof in een beloofde, nieuwe samenleving, omdat en waardoor zij 
afzagenn van geweld. Kings pacifisme heeft dan ook niets van passiviteit maar alles van een 
superieuree strijdmethode, gehanteerd vanuit een diep-religieuze overtuiging en morele superioriteit 

Bransonss bewering dat King 'geheel en al' afhankelijk zou zijn van Rauschenbusch' theologie, 
miskentt volstrekt diens 'zwarte' achtergrond. Toch moet die niet in mindering gebracht worden op 
dee intellectuele vorming die King heeft meegekregen en de keuzes die hij als academisch geschoold 
theoloogg heeft gemaakt. 

11 J J. Ansbro, Martin Luther King Jr, The making of a mind, New York, 1982, waarbij hij verwijst naar 
Kingss eigen betuiging van afhankelijkheid van Rauschenbusch, genoemd in zijn Stride, pp. 91 -92. 

22 ML. King, Stride, p. 36, geciteerd bij J J. Ansbro, a.w., p. 170. 
33 R.C. White & CM. Hopldns, The Social Gospel, p. 273. 
44 G.S. Wilmore, Black Religion and Black Radicalism. An Interpretation of the Religious History of Afro-
AmericanAmerican People, MaryknoU, 1983,2nd ed., pp. 174-183. 

55 J.T. Witvliet , De weg van de zwarte Messias, de hermeneutische uitdaging van zwarte theologie als een 
theologietheologie van bevrijding, Baarn, 1984, pp. 160-172 
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Hett liberale Crozer Seminary en later de universiteit van Boston hebben King in contact gebracht 
mett denkbeelden die in de veelal piëtistisch georiënteerde zwarte kerken weinig gehoord werden. 
Daarr heeft hij zich de visie van het social gospel eigen gemaakt, zonder evenwel zijn evangeücak 
achtergrondd te verloochenen. Zijn waarschuwingen tegen een louter humanistisch-ethische opvat-
tingg van de godsdienst zijn bekend, zijn kritiek op Rauschenbusch is gericht op diens aanvankelijk 
optimismee ten aanzien van de zedelijke vooruitgang van de mensheid. 

Opgemerktt is dat King vrijwel nergens spreekt van het Koninkrijk Gods als wenkend perspec-
tieff  maar van 'the Beloved Community'. Het is aannemelijk dat King daarbij primair gedacht heeft 
aann de kerkelijke gemeenschap, zeker wanneer Witvliet gelijk heeft met zijn weergave van the 
Belovedd Community met 'agapè-gemeenschap'.1 Dat betekent echter niet dat King uit was op 
verkerkelijkingg van de samenleving; zijn ideaal had een universele strekking, waarbij 'conmmity', 
verstaann als communio/koinoonia, de kwaliteit bepaalt. Vanuit dit gemeenschapsdenken en op zoek 
naarr een ideale maatschappij ging King de strijd voor raciale gelijkheid aan. Daarbij richtte hij zich 
opp verzoening, integratie en broederschap. Smith en Zepp leggen in hun Search for the Beloved 
CommunityCommunity het begrip Beloved Community dan ook uit als een sociaal-politiek begrip, direct 
corresponderendd met 'the American Dream' en 'the millennial hope' op het Godsrijk.2 

InIn elk geval kan de begrijpelijke en terechte 'Heimholung' van King in de zwarte gemeenschap 
niett betekenen dat hij zich beperkt zou hebben tot het strijden voor die zwarte gemeenschap alleen. 
Zijnn acties tegen de Amerikaanse Vietnampolitiek en voor de verbetering van de sociale positie van 
dee vuilnismannen - die tot zijn dood hebben geleid - maken duidelijk dat zyn actieradius groter 
was.. Net als Rauschenbusch streed King voor de bevrijding van maatschappelijk onderdrukten, 
waarbijj  King eerst en vooral gericht was op de sociaal-psychologische problemen van zijn zwarte 
volksgenoten,, veroorzaakt door de discriminatie van de zijde der blanken; Rauschenbusch zette 
zichh in zijn tijd in voor de slachtoffers van wanverhoudingen, die het kapitalisme veroorzaakt had. 

Vastgesteldd moet worden dat Rauschenbusch bij zijn beoordeling van sociale (wanverhoudingen 
weinigg oog heeft gehad voor de specifieke onderdrukking van de zwarte bevolking.3 Wel verfoeide 
hijj  het lynchen, maar hij meende dat de kwestie in 1863 in principe was opgelost Als noorderling 
zagg hij de resterende situatie als een probleem van de zuidelijken en hij miskende de op hard-
nekkigee vooroordelen ten aanzien van het zwarte volksdeel gebaseerde wortels ervan. Een tijdlang 
geloofdee hij met velen van zijn tijdgenoten in de superioriteit van het 'Angelsaksische ras' als drager 
derr beschaving. Daar het gezonde verstand vooral leek toebedeeld aan de Angelsaksische blanken 
kwamm aan hen dus de leidende positie toe, zo geloofden velen. Rauschenbusch weersprak het niet. 

Hett is duidelijk dat King dit rassistische vooroordeel en egoïstische groepsoptimisme, samen-
hangendd met de machtspositie der blanken, doorzag en verwierp. Maar theologisch gesproken staat 
hijj  in de traditie van Rauschenbusch wiens visie hij op een originele en superieure wijze heeft 
verwerkt.. Een betere leerling kan men zich niet wensen. 

J.T.. Witvliet in Oecumene ah leerproces, p. 45. 
22 K.L. Smim &  I.G. Zepp Jr., Search for the Beloved Community, The Thinking of Martin Luther King Jr., 
Lanham,, New York, London, 1986, pp. 125-138. 

33 James H. Cone stek in zijn 'A Black Theology of Liberation', in Black Theology, A Documentary History 
1966-19791966-1979',', p. 174, vast "No white theologian has ever taken oppression of black people as a point of 
departuree in analyzing God's activity in contemporary America.". In zijn bijdragee aan deze bundel over 
zwartee theologie moet John C.Bennett (pp. 174-175) toegeven dat dit verwijt niet alleen Rauschenbusch 
treft,, maar ook hemzelf. In zijn Social Salvation heeft hij wel aandacht besteed aan sociaal-eccxKxntsche 
enn oorlogsproblemen, maar de onderdrukking der zwarten niet eens genoemd. 
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HL22 Evaluatie van de Amerikaanse beoordeling van het social gospel en van de positie 
vann Rauschenbusch daarin 

Dee Amerikaanse beoordeling van het social gospel en van Rauschenbusch loopt van uiterst negatief 
tott gematigd positief Langs diezelfde lijn volgen wij de kritiek en voorzien die van commentaar. 

m.2.11 Evaluatie van de negatieve beoordelingen van het social gospel 

Fell  tegen het social gospel waren de fimdamentalistea Zij zagen het als een liberale beweging, 
gekenmerktt door: 
a.. een 'moderne' lezing van de bijbel 
b.. moralisme en primaat van de ethiek 
c.. rationalisme 
dd evohitionistisch vooruitgangsgeloof 
e.. optimisme ten aanzien van de mogelijkheid, de zonde te overwinnen 
f.. geloof in God als immanente kracht. 

add a. De 'moderne' lezing van de bijbeL 
Stelligg zijn er wat betreft het bybelgebruik relaties tussen het social gospel en de liberale theologie. 
Dee liberale theologie wikte slechts datgene als normatief aanvaarden wat redelijk werd geacht en als 
bruikbaarr voor de zedelijke vooruitgang van de mensheid. Deze - vermeende - ondogmatische 
visiee op de bijbel beschouwde deze als een verzameling oudoosterse religieuze documenten waarin 
dee menselijke geest zijn eigen ontwikkeling kon waarnemen. Dit religieuze vooruitgangsgeloof treft 
menn inderdaad aan in publicaties van social gospefers, die daarmee een discutabel selectiecriterium 
hanteerdenn dat veel van de chistelijk-dogmatische tradities overboord zette. Anderzijds bracht de 
historisch-kritischee methode ook niet eerder ontdekte of benutte bijbelse motieven aan het Bcht. Zo 
vondd het social gospel het reeds in het social Christianity levende besef van de sociaal-
maatschappelijkee betekenis van het Godsrijk in het bijbelse profetisme bevestigd. 

add b. Wat betreft het liberaal geachte moralisme van het social gospel: in zijn streven naar heiliging 
vann mens en maatschappij kon het zich zowel beroepen op het (pessimistischer) puritanisme als op 
hett (optimistischer) revivalisme. Waar de fundamentalisten vooral bezwaar tegen maakten, was het 
verlatenn van de calvinistische leer van de onbekwaamheid van de mens tot het goede. Maar 
revivalpredikerss als Wesley en Edwards hadden dat met hun boodschap van bekering en levens-
heiligingg reeds gedaan en waren methodist geworden. Het 'moralisme', zowel in zgn individuele als 
inn zijn sociale vorm, past bij de religieus-culturele situatie van de Amerikaanse voorgeschiedenis. 
Derhalvee is de keuze voor het primaat van de ethiek niet specifiek voor het social gospeL 

add c. Dat niet-specifieke geldt ook van het rationalistische 'common sense realism', dat Engelse 
filosofenfilosofen als basis voor hun idee van zedelijkheid uit de Verlichting hadden afgeleid. Immers, het 
warenn niet alleen de aanhangers van het social gospel die vertrouwden op de menselgke redelijkheid 
enn zedelijkheid; zij deelden daarmee in algemene Amerikaanse tradities die ook de orthodoxen 
langee tijd hadden hoog gehouden. 

11 Zie m. 1.2. 
22 Aldus G.M. Marsden, Fundamentalism, p. 55. 
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add d. Het geloof in de vooruitgang 
Ditt geloof is weliswaar sterk aanwezig in de social gospelbeweging, maar het kan daarvoor niet 
specifiekk worden genoemd. Het behoort tot de Amerikaanse cultuur van verovering, waarin de 
pionierss zichzelf hebben gezien als brengers van de moderne beschaving in de wildemis. Hun zicht-
baree vorderingen maakten het hun gemakkelijk te geloven, betrokken te zijn in een groots gebeuren 
vann positieve ontwikkelingen dat zal uitlopen op Utopia-

Dee orthodoxen onderkenden de seculiere reügiositert van deze visie en wezen op centrale 
notiess van het christelijk geloof als zonde en schuld, die in dat vooruitgangsgeloof ontbraken. Maar 
zee zagen niet in dat niet alleen het social gospel, maar ook zijzelf lange üjd van mening waren 
geweest,, dat er in Amerika een nieuwe wereld werd gerealiseerd, 'a nation under God'. Toen dat 
tegenviel,, versmalde de orthodoxie zich tot fundamentalisme en beperkte men zich tot het redden 
vann individuele zielen. Het social gospel echter wilde de maatschappij redden. 

add e. Het optimisme 
Tegenoverr het toenemend pessimisme van de conservatieve confessionelen waren de social gospel-
aanhangerss aanvankelijk optimistisch gestemd geweest ten aanzien van de mogelijkheden van 
redding,, kerstening of minstens democratisering van de maatschappij. Toen dat tegenviel, 
verhoogdenn zg hun inspanning, mobiliseerden ze de kerkleden, steunden de vakbonden, bonden de 
strijdd aan met de corrupte instituties en riepen de sociologie te hulp. 

Eenn revivalist als Moody slaagde er volgens zijn bewonderaars in, om 'de bevolking van de hel 
mett een miljoen zielen te reduceren', maar daar staat tegerover dat memand van hen zelfee maar een 
aanwijzingg van hem heeft ontvangen om als christen in een moderne Amerikaanse stad te leven. 
Hett was de (evangelisch-)Kberale theologie die poogde de bijbelse boodschap toepasbaar te maken 
inn de maatschappelijke situatie van moderne mensen. 

add f Het verwijt van de orthodoxie dat de social gospeters de transcendentie Gods verwierpen en 
slechtss gebofiien in een immanente goddelijke kracht, komt voort uit een theologie die uitgaat van 
eenn scheiding tussen transcendentie en immanentie. De social gospeters beriepen zich daartegen-
overr op de religieuze ervaring, waardoor zij de kloof zagen overbrugd. Zij achtten hun geloof in 
overeensternmingg met dat der revivalists, die de bezieling met de heilige Geest beleefden als te 
wordenn aangeraakt door de transcendente God. 

Behalvee van de traditionele orthodoxen kwam er ook kritiek van theologen die zich 'realisten' 
noemden:: mensen als John C. Bennett en vooral Reinhold Niebuhr. Omdat Niebuhr zich bij zyn 
realismee beriep op de orthodoxe zondeleer, noemden anderen hem (neo-)orthodox Maar hrj wilde, 
anderss dan de traditionele orthodoxen, de maatschappijkritiek van het social gospel verdiepen in 
plaatss van verwerpen. Hij had in zijn strijd met de uitwassen van het kapitalisme namelijk ervaren 
datt het kwaad een veel sterkere macht is dan men in de social gospelbewegmg bessfte. Hij heeft die 
bewegingg dan ook terecht verweten te optimistisch te zijn geweest, zowel ten aanzien van de 
menselijkee natuur als ten aanzien van de macht der liefde en zich, onkritisch, bij evohrtionistische 
vooruitgangsgedachtenn te hebben aangesloten. 

11 Aldus Robert D. Cross in zijn 'Introduction to the Torchbook Edition' van Rauschenbusch' Chrstianity and 
thethe Social Crisis, pg ix, Columbia University, 1964. In de herdruk van 1991, Louisville, Kentucky, is deze 
'Introduction'' vervangen door een 'Foreword' van de hand van Douglas F. Ottati. 

22 Aldus K. Cauthen, Impact, zie ÜX1.5. 
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HL2.22 Evaluatie van de positieve beoordelingen van het social gospel 

Alss voorbeelden van positieve waardering van bet social gospel lieten wij twee critici aan het woord 
die,, om tegengestelde redenen, hun waardering ervoor uitspraken: K. Cautben en T.L. Smhh. 

Cauthenn waardeerde het social gospel positief omdat het voortging op de weg die de liberale 
theologiee steeds heeft gewezen: openheid voor de cultuur, die in deze tijd bepaald wordt door de 
principes:: continuïteit, autonomie en dynamiek. In overeenstemming daarmee meende hij dat het 
christelijkk geloof slechts dan een zinvolle bijdrage levert wanneer het redelijk weet aan te geven hoe 
Godd in deze wereld zichtbaar wordt en uit welke normen de autonome, zedelijke mens, betrokken 
inn een sociale evolutie, leven kan. Omdat het social gospel binnen deze ruimte het sociale karakter 
vann het geloof geaccentueerd heeft en daarmee de liberale visie, die immers veelal afgestemd is op 
hett individu en zijn ontplooiing, heeft verbreed, waardeerde Cauthen het positief 

Dee met 'Entdeckerfreude* verkondigde visie van Cauthen op de verwantschap van het social 
gospell  met de liberale theologie zet het echter klem in een verouderd concept. De liberale theologie 
trachtt dan wel de moderne mens in zijn situatie aan te spreken, maar zij geeft zich bij voorbaat 
gewonnenn aan diens rationalisme en daagt hem te weinig uk. Een theologie die voor God slechts 
eenn plaats overlaat als immanente kracht tot het goede en die appelleert aan de mens als redeHjk-
zedelijkk wezen, sluit de verrassing uit. Dat is naar ons inzicht verlies aan theologische kwaliteit. 
Theologiee verwordt dan tot psychologie en moraal, verfraaid door een gevoelvolle literaire 
inkleding;; zij heeft zich bij haar pogen de moderne mens aan te spreken laten terug dringen binnen 
dee perken van wat fatsoenlijk en redelijk heet, of laten opsluiten in het ongevaarlijke compartiment 
vann de esthetica. 

Dieperee lagen dan de op redelijkheid afgestemde liberale theologie wist te bereiken, werden aange-
boordd door de revïvalbewegingen van de 18e en 19e eeuw. Zij begrepen dat gevoel, emotionaliteit, 
socialee bewogenheid en optimisme een veel grotere invloed op de geesten hebben dan intellectuele 
overwegingen.. Het was deze hoopvolle bewogenheid, verbonden met de bijbelse verwachting van 
hett Koninkrijk Gods als nieuwe aarde, vol van gerechtigheid, die mensen in de social gospel-
bewegingg inspireerde tot maatscliappijhervorming. 

Dee stelling van Smhh als zou revivalism als zodanig 'social reform' produceren, is echter niet 
tee handhaven. De evangelicale beweging heeft zich immers niet alleen voortgezet in het social 
Christianityy en vandaar in de social gospelbeweging, maar zij blijkt zkh evenzeer te kunnen 
verbindenn met conservatieve krachten. 

Cauthenn verdisconteert de invloeden die zich in de voortgang der geschiedenis hebben voor-
gedaann en hij aanvaardt dat het door hem als liberaal geprezen social gospel voortbouwt op hetgeen 
dee evangelicale beweging in de 19e eeuw als social Christianity had voortgebracht. Hij veronderstelt 
datt zowel Niebuhr als Smith zkh zullen kunnen vinden in de gedachte dat het Amerikaanse 19'-
eeuwsee christendom 'prepared the way for what later, under liberal auspices, was to become the 
sociall  gospel'. In deze formule biedt hij in elk geval uitzicht op de mogelijkheid om beide 
elementenn te verzoenen, zoals Rauschenbusch dat op zijn wijze had gedaan. 

,ZiBin.l.5,n.2. . 
22 K. Cauthen, Impact, p. 87. 
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ÏÏL23ÏÏL23  Evaluatie van Amerikaanse negatieve en positieve beoordeling van het werk van 
Rauschenbusch h 

Wijj  volgen bij  deze evaluatie zoveel mogelijk dezelfde lij n als bij  de evaluatie van de beoordeling 
vann het social gospel door  fundamentalisten, realisten en individuele critici , met daaraan toege-
voegdd het oordeel van zijn biografen. Het blijk t dan dat het oordeel over  Rauschenbusch veelal 
gunstigerr  is dan over  het social gospel in het algemeen. Dit berust op het inzicht dat Rauschenbusch 
uitt  méér  bronnen heeft geput dan alleen die van de liberale theologie, al heeft hij  de daar  opgedane 
kenniss niett  versmaad. 

Dee te evalueren kritie k betreft de volgende onderwerpen: 
a.. De invloed van de liberale theologie. 
Bijj  de bijbels-theobgische fundering van zijn visie op het Godsrijk heeft Rauschenbusch gebruik 
gemaaktt  van de moderne bijbelwetenschap zoals die in zijn tij d onder  invloed van de liberale 
theologiee was ontwikkeld. Daarin was een belangrijk element de zoektocht naar  de 'historische* 
Jezuss en zijn leer. Het Nieuwe Testament, gezien als het geschrift waarin deze 'leer'  is neergelegd, 
werdd gewaardeerd als het toenmalige hoogtepunt van de menselijke ontwikkelingsgang van barbaar 
tott  zedelijke persoonlijkheid. 

Rauschenbuschh beschrp deze leer  van Jezus in The social principles of Jesus. Zijn s inziens 
hadd hij  "a spontaneous love for  his feDowmen and a deep sense of the sacredness of human perso-
nality", 22 en hij  "afiBrmed the human social instinct.^nd raised it to the dignity of a social principle". 3 

Jezuss zou daarbij  voortbouwen op aangeboren menselijke solidariteit en naastenliefde. Met deze 
woordenn sloot Rauschenbusch nauw aan by liberale denkbeelden en de daar  aangehangen visie op 
hett  Nieuwe Testament, een visie die door  vele social gospelers was overgenomen. Maar  vervolgens 
beriepp hij  zich, in hetzelfde geschrift, op het getuigenis van de oudtestamentische profeten, die hem 
dee ware betekenis van het beloofde en geboden Koninkrij k Gods hadden doen ontdekken. Zij 
warenn het immers geweest die de gerechtigheid van het Godsrijk hadden verkondigd en van daaruit 
eenn visie op de sociale zonde hadden gegeven. Met deze verantwoording verbrak hij  de liberale 
kaders.. En juist door  uit te gaan van de profetische verkondiging van Gods koningschap over  het 
gehelee leven kreeg Rauschenbusch meer  zicht op de vragen van armoede en machtsongelijkheid. 
Métt  de oudtestamentische profeten ontdekte hij  dat Gods gerechtigheid = zijn rechtvaardige 
heerschappij,, juist déarin bestaat, dat aan de armen wordt recht gedaan en de vernederden worden 
opgericht. . 

Dee critic i ML . Stackhouse, D.T. Branson, S.M. Hauerwas en H. Beckley hebben het grote 
belangg van dit inzicht gezien en verdisconteerd bij  hun beoordeling van Rausctenbusch' idee van 
gerechtigheid,, zo is ons gebleken Het oordeel van J.C. Cort en ML . King over  Rauschenbusch' 
beroepp op de profetische literatuur  loopt uiteen, zoals we zagen. Cort heeft Rauschenbusch 
verweten,, geen aandacht te geven aan het nieuwtestamentische, profetische motief van Christus' 
identificati ee met de armen. Ten onrechte, zo is reeds in het voorafgaande gebleken, toen wij  wezen 
opp Rauschenbusch' geschrift Unto Me.4 Marti n Luther  King heeft juist nadrukkelij k gewezen op en 
dankbaarr  gebruik gemaakt van Rauschenbusch' profetisch geïnspireerde visie bij  zijn verant-
woordingg van zijn sociale strijd . 

'ziein.2.1. . 
22 W. Rauschenbusch, Social principles, p. 8. 
33 a.w., p. 9. 
44 zie ID. 1.6.d. Het is opmerkelijk dat John Cort zelf zijn visie uitsluitend op een nieuwtestamentisch motief 
baseert,, terwij l Rauschenbusch mede is uitgegaan van de profetische prediking in het Oude Testament 
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b.. Moralisme in plaats van evangelie. 
Dee liberale theologie legde veel nadruk op de zedehjke persoonlijkheid en haar ontwikkeling, het-
geenn gemakkelijk tot een humanistisch moralisme kon leiden. Voor zijn ideale zedelijke persoon-
lijkheidd putte Rauschenbusch echter duidelijk uit nog andere bronnen dan de liberale. Zijn herkomst 
uitt een baptistisch-evangelicaal milieu verbond hem met tradities van de revrvalbewegmgen, die 
grotee nadruk hadden gelegd op de heiliging van het totale leven als dienst aan God. Maar terwijl de 
evangelicalenn steeds meer op het persoonlijke aspect van het geloof wezen en steeds minder 
aandachtt hadden voor 'de eb en vloed van de sociale ontwikkelingen',1 verbond Rauschenbusch het 
Rijkk Gods kritisch met de maatschappelijke situatie. Hij moraliseerde niet door aan anderen 
verwijtenn te maken, maar hij stelde zichzelf en de kerken onder de kritiek van het evangehe. Even-
minn is hij moralistisch te noemen in de zin dat hij zou verwachten, door vermaningen tot 
naastenliefdee de maatschappij te kunnen hervormen, zoals andere social gospekrs leken te doen. 
Daarvoorr behoedde hem zijn sociologisch inzicht, dat hem had geleerd de maatschappelijke 
krachtenn te analyseren alvorens adviezen te geven ten aanzien van sociale hervormingen. 

c.. Ethiek in plaats van dogmatiek 
Rauschenbuschh was op zoek gegaan naar een nieuwe theologie waarin dogmatiek en ethiek, leerr en 
leven,, geloof en wetenschap, nauw verbonden zouden zijn, een streven dat zowel liberalen als 
evangelicalenn elk op hun wijze had bezig gehouden. 

Bijj  de liberalen had dat geleid tot aanpassing van de theologie aan de (natuur)wetenschap en 
hett daar geldende waarheidsbegrip. Respect voor de menselijke persoon en zijn zedelijke verant-
woordelijkheidd stond er hoog aangeschreven, maar er bestond weinig aandacht voor de (asociale 
krachtenn in de maatschappij. De evangelicalen die trouw waren gebleven aan de overtuiging dat 
hett evangelie vraagt om de heiliging van het gehele menselijke bestaan, konden rekenen op de 
sympathiee van Rauschenbusch, maar de fundamentalisten onder hen die zkh teruggetrokken op de 
rechtee leer, verweet hij te zijn vervreemd van hun oorsprong. Voor hem bepaalde de opdracht tot 
heiligingg de verhouding van geloof en leven, van dogmatiek en ethiek; vanwege die opdracht zocht 
hijj  ondersteuning bij de sociale wetenschap van zgn dagen. De kritiek als zou bij hem de ethiek in 
dee plaats zijn gekomen van de dogmatiek is onjuist; zij behoort integraal tot zgn geloofsleer. 

d.. Verlies van transcendentie. 
Tegenoverr de kritiek dat hij de transcendentie Gods zou prijs geven, beriep Rauschenbusch zich op 
dee leerstukken van de incarnatie en de eschatologie. God is op aarde gekomen en Hij zal komen om 
hierr zijn Rijk te stichten. Naar Rauschenbusch' oordeel is het juist typerend voor de christelijke 
theologiee om, ziende op Jezus Christus, te spreken van de immanentie van de transcendente God. 
Voorr deze visie is het begrip condescendentie gesmeed, dat beide elementen omvat. 

e.. Evohitionistisch vooruitgangsgeloof 
Err zijn uitspraken van Rauschenbusch die het Godsrijk als evohitionistisch hoogtepunt van de 
geschiedeniss suggereren. Toch stek hij ook: "History laughs at the optimistic illusion that nothing 
cann stand in the way of human progress". 

11 M.L. Stackhouse, in W. Rauschenbusch The Righteousness of the Kingdom, Editors uitroduction, p. 30. 
22 Hier moet worden gedacht aan mannen als Henry F. Ward en Kiiby Page, wiacpvattingen werden 

beschrevenn in II. 1.2. 
3Zienootl. . 
44 W. Rauschenbusch, CSC, p. 279. 
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Bepalendd voor zijn optimisme was zijn geloof in het Godsrijk, dat hij verwachtte als beloofde wer-
kelijkheidd en tegelijk herkende in bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij. Daarin zag hij de 
voortgangg van Gods werk, waardoor sommige levensterreinen relatief gekerstend mogen heten. 
Zijnn optimisme steunde mede op de dagelijkse ervaring dat althans de Amerikaanse werkelijkheid 
veranderbaarr was gebleken. Daarom wees bij een apocalyptisch-catastrofale eschatologie a£ aange-
zienn die een onherroepelijk noodlot afkondigde en tot een sektarisch dreigen met de ondergang zou 
leiden.. Evenmin achtte hij de Europese 'consequente eschatologie, aanvaardbaar, waar die vorm 
vann theologie Jezus als een radicale apocaryptkus en daarom als een onmogelijk na te volgen figuur 
beschouwdee en hem zo buiten de (Amerikaanse) werkelijkheid stelde. 

Rauschenbuschh nam daarom afstand van de apocalyptische teksten of interpreteerde ze naar 
hett profetische model,1 dat wil zeggen: als een oproep om het onheil alsnog te keren door bekering. 
Vann optimistisch evolutionisme in de eigenlijke betekenis is onzes inziens dan ook geen sprake, 
aangezienn hij rekening hield met de kracht van Gods Geest in mensen en met de mogelijkheid van 
bekering.. Wel is er sprake van een overeenkomstig optimistisch levensgevoel, hetgeen door 
pessimistischee tegenstanders wordt verstaan of uitgelegd als evohrtionistisch optimisme. Naar onze 
meningg is dat ten onrechte. 

f.. Optimisme ten aanzien van de mogelijkheid, de zonde te overwinnen. 
Rauschenbuschh heeft de bijbelse verkondiging serieus genomen, dat de zonde een door Jezus 
Christuss in prinqpe overwonnen zonde is. Hij denkt daarbij niet slechts aan vergeving, 
rechtvaardigingg en verzoening, maar ook aan bekering en levensheiliging. Bovendien zag hij de 
betekeniss daarvan boven het persoonlijke uitgaan en achtte hij het mogelijk ook het maat-
schappelijkee kwaad te overwinnen, althans te beteugelen. In dat verband spreekt hij van kerstening 
vann de maatschappij, die hij gedeeltelijk gerealiseerd zag in de kerk, in het gezin, in de school en in 
dee democratie.2 

g.. Gebrek aan realisme. 
Voorr de concretisering van zijn theologie is Rauschenbusch, sociologische kennis en inzicht van 
groott belang geweest. Allereerst kreeg hg daardoor beter zicht op de in de maatschappij werk-
zamee krachten en mechanismen die hij identificeerde met de in de bijbel genoemde 'superpersonel 
forces'.44 En vanuit de ervaring dat het kwaad zich juist daarin heeft vastgezet, bracht hij die 
bovenpersoonlijkee machten in verband met de zonde. Rauschenbusch sprak zelfs van een Kingdom 
off  Evil waarin alle verzet tegen het Rijk van God is samengebald. De wereldgeschiedenis wordt 
bepaaldd door de strijd tussen deze twee rijken, waarbij de hoop op Gods overwinnend Rijk de 
mensenn perspectief biedt. We kunnen constateren dat in elk geval zijn sociologisch gefundeerde leer 
vann de bovenpersoonlijke machten realistisch is. 

Watt aan het doorsnee liberaal-theologische denken kan worden verweten, namelijk de idee dat 
hett kwaad te keren valt met het prediken van liefde, is evenmin bij Rauschenbusch aan te wijzen. 
Hijj  bepleit integendeel overheidsmaatregelen, ondersteund door sancties, die de gerechtigheid 
kunnenn bevorderen en de ongerechtigheid tegengaan. 

1N.. Perrin, The Kingdom of God in the Teaching o/Jesus, Philadelphia, 1963, verwijt Rauschenbusch (pp. 
4647)) willekeur en gebrek aan exegese, omdat hij voorbijgaat aan de bevindingen van de'consequente 
eschatologie',, die zou hebben bewezen dat Jezus een apocalypticus is geweest 

22 W. Rauschenbusch, CSO, p. 127; zie 1.5.2.3. 
33 zo FC Cauthen, Impact, p. 88. 
44 Ef. 6:12, Kol. 2:15. 
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Dee positieve beoordeling van Rauschenbusch' visie door de besproken critici hangt ten nauwste 
samenn met hun waardering van de verschillende bronnen waaruit hij heeft geput. 

Waarr Smith terecht opmerkt dat Rauschenbusch steunt op evangeücale tradities, heeft 
Cauthenn gelijk wanneer hij in de werken van Rauschenbusch elementen uit de liberale theologie 
herkent.. Smith's waarneming dat evangehcalen en revivalisten oorspronkelijk de heiliging niet 
beperktenn tot de individuele mens, maar die evenzeer in de maatschappij nastreefden, is juist. Even 
terechtt is Cauthens inzicht dat de liberalen poogden de theologie zo te formuleren dat deze relevant 
zouu zijn voor moderne mensen die leven in een dynamische wereld. Slechts zo kon er een intellec-
tueell  en sociaal appèl op hen worden gedaan. 

Inn navolging van Bushnell die evangelische tradities met denkbeelden van liberaal-theologische 
aardd verbond, hetgeen een New Theology opleverde,1 hebben Washington Gladden en Josiah 
Strongg beide elementen weten te verenigen. Kon het bij dezen nog op een soort compromis lijken, 
bijj  Rauschenbusch ging het om een nieuw theologisch concept, zeker niet om een voortzetting van 
dee liberale theologie. Hoewel de Niebuhrs welwillende woorden hebben gewijd aan zijn 
nagedachtenis,, hebben zy Rauschenbusch toch teveel gezien als exponent van het in hun dagen 
vigerendee social gospel, dat vooral steunde op de in hun ogen verwerpelijke liberale theologie. 

Anderss ligt dat bij de biografen D.R. Sharpe, P.M Minus en ML . Stackhouse. Dores R. 
Sharpe,, Rauschenbusch' oud-leerling en particulier secretaris, maakt in zijn biografie van 1942 
duidelijkk dat voor zyn leermeester het begrip Kingdom of God centraal stond. Hij verwijst daarbij 
naarr de doelstelling van de Brotherhood of the Kingdom, die mede door Rauschenbusch in zijn 
vroegee predikantsjaren was geformuleerd. Ongetwijfeld was deze van huis uit beïnvloed door 
Amerikaansee theocratische en evangelicale tradities, maar zelf zag hij 'Christ's conception of the 
Kingdomm of God as a new revelation*.5 Dat betrof met name de ontdekking dat het Godsrijk doek 
opp 'social salvation', dat wil zeggen: verlossing van mens én menselijke gemeenschap van de 
machtenn van het kwaad. Max Stackhouse heeft duidelijk gemaakt dat gerechtigheid als kernwoord 
vann het Godsrijk het specifieke is van Rauschenbusch* ideeën. Daarom gaf bij, na zyn onderzoek 
vann de sociale ethiek van Rauschenbusch en Niebuhr, aan het door hem herontdekte geschrift van 
eerstgenoemdee ook de titel mee: The Righteousness of the Kingdom. Voor Paul Minus is, naast 
hett biografische, het meest interessante van Rauschenbusch de invloed die van hem is uitgegaan 
Hijj  noemt hem een American Reformer,7 want door hem heeft het 'constructive Protestantism'8 

eenn nieuwe en nationaal-brede impuls gekregen. Stackhouse heeft deze maatschappelijke invloed 
laterr bevestigd door Rauschenbusch te beschrijven als de voorman van een specifiek Amerikaans 
christelijkk democratisch socialisme, een term die door anderen met instemming werd overgenomen 
enn uitgewerkt. Behoudens Donovan E. Smucker, die wijst op de betekenis van het anabaptisme,10 

hebbenn Amerikaanse critici weinig aandacht besteed aan de Europese invloeden die Rauschenbusch 
heeftt verwerkt. Wij zullen dat in de hoofdstukken IV en V wél doen. 

'Ziein.l.5,n.len2. . 
22 Zie 1.3.5. 
33 D JL Sharpe, Walter Rauschenbusch, LLb. cap. VU, The Brotherhood of the Kingdom, p. 116-140. 
44 Zie 1.5.1. 
55 W. Rauschenbusch, CSO, p. 93-94. 
66 MX. Stackhouse, Eschatology and Ethical Method, 1964 en W. Rauschenbusch, The Righteousness o/the 
Kingdom,Kingdom, 1968. 

77 P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, American Reformer, 1988, Lh.b. cap. 10, pp. 157-176. 
**  H.R. Niebuhr, Kingdom, p. 43. 
99 Zo G.J. Domen, Reconstructing the common good, cap. 2, Walter Rauschenbusch and the Legacy of the 
Sociall  Gospd, p. 16-47, ih.b. p. 44-47. 

10Zieffl.l.6.cenin.l.7. . 
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ÜL33 Voorlopige slotsom op grond van hoofdstuk m 

Dee in voorafgaande paragrafen ondernomen evaluatie van de Amerikaanse beoordeling van het 
sociall  gospel en van Rauschenbusch' positie daarin leidt tot de volgende, voorlopige slotsom: 
Terechtt hebben de Amerikaanse critici geconstateerd dat in het social gospel van meet af aan - en 
laterr opnieuw - motieven uit de liberale theologie een belangrijke rol speelden. De liberale theolo-
giee had ruimte gemaakt voor het Amerikaanse culturele optimisme dat evolutie en vooruitgang 
meendee waar te nemen en geloofde in de ontwikkeling van de zedelijke persoonlijkheid, waarbij 'de 
historischee Jezus' ten voorbeeld werd gesteld. 

Terechtt ook hebben de critici opgemerkt dat de social gospelbeweging deze motieven han-
teerdee om een antwoord te vinden op maatschappelijke ontwikkelingen die de vooruitgang weer-
spraken:: de asociale gevolgen van het ongebreideld kapitalisme. Toch mag de beweging niet 
wordenn beschouwd als enkel van sociaal-politieke aard maar eerder als een vorm van modern 
revivalism.. Zoals de oude revivalbewegingen het Godsrijk nabij zagen komen wanneer mensen een 
heiligg leven zouden gaan leven, zo riep de social gospelbeweging de mensen op tot een leven als 
burgerss van dat Rijk omdat er uitzicht was op 'sociall  salvation1. 

Hett beroep op het goede in de mens zoals men dat in de social gospelbeweging deed, bedoelde 
dee van God ten goede gegeven krachten te mobiliseren; de redding van de individuele mens zag 
menn er verbonden met een radicaal vernieuwde maatschappystructuur. Daarbij zocht men 
aansluitingg bij tradities in het in voorafgaande tijden populaire social Christianity, waarin (met H.F. 
May)) drie stromingen te onderscheiden zijn: een conservatieve, een radicale en een progressieve. 

Hett orthodoxe protestantisme had een tijdlang het charitatieve werk gesteund van het conser-
vatievee social Christianity maar het had zich tenslotte uit de maatschappij teruggetrokken. 
Daarentegenn zette het social gospel de tradities van het radicale en het progressieve social 
Christianityy voort. Het maakte daarbij gebruik van sociologische inzichten en van een Amerikaanse 
vormm van liberaal theologisch denken, de New Theology. Deze nieuwe theologie putte behalve uit 
dee liberale evenzeer uit evangeficale en revivaltradities, die samen vorm gegeven hadden aan een 
algemeenn Amerikaans geloof in een betere wereld, dat werd uitgedrukt in de term Kingdom of 
God.. Dit Kingdom-geloof als basis voor een 'constructief protestantisme' (H.R. Niebuhr) bepaalde 
hett 19e- eeuwse social Christianity. 

Afgezienn van de fundamentalisten hebben de meeste critici van het social gospel ingezien dat men 
zekerr Rauschenbusch niet kon inlijven bij de liberalen. Alleen K. Cauthen en R. Niebuhr bleven dat, 
omm tegengestelde redenen, doen. Uit het onderzoek is gebleken dat hetgeen zy in het werk van 
Rauschenbuschh in positieve of negatieve zin accentueren, sterk is bepaald door hun persoonlijke 
achtergrond.. Tegelijk geeft die verschillende accentuering de ruimte aan waarbinnen Rauschen-
buschh heeft gedacht. Met de liberalen wüde bij de kloof tussen het geloof en de moderne wereld 
overbruggenn door de theologie bij de tijd te brengen. Met hen bleef bij hoopvol ten aanzien van de 
toekomst,, al baseerde bij zijn hoop niet zozeer op verstand en wijsheid van de natuurlijke mens als 
well  - met de oude evangeficalen - op het in de wereld doorbrekende Rijk Gods. Hoewel 
Rauschenbuschh zich veel meer dan liberalen en oude evangeficalen bewust was van de macht van 
hett kwaad dat manifest wordt in de bovenpersoonfijke machten, wees hij het pessimisme van de 
orthodoxiee af. 

Niebuhrr meende de orthodoxe zondeleer nodig te hebben om het kwaad in de wereld te kun-
nenn doorgronden. Zijns inziens is de zonde structureel-antropologisch van aard en daarom onuit-
roeibaar.. Vandaar zijn stellingen dat de optimistische social gospelers niet weten wat zonde is en 
datt wie in deze wereld realist wil zijn, de zonde zeer ernstig moet nemen. Uit ons onderzoek blijkt 
datt Rauschenbusch de zonde wel degelijk ernstig nam, maar desondanks hoopvol is gebleven. 
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Geholpenn door zgn sociologische kennis van de maatschappelijke situatie, die bepaald blijkt door 
machtsverhoudingen,, ontwikkelde hij een zeer realistische leer van de bovenpersoonlyke machten 
vann het sociale kwaad. Daartegenover vestigde hij zijn hoop op het Rijk Gods, dat aüe tegenstand, 
persoonlijkk en structureel, kan en zal overwinnen. Zijn aanvankelijke optimisme temperde hij, zowel 
vanwegee de negatieve ervaringen die hij had opgedaan in zgn strijd voor sociale hervormingen, 
alsookk door een verdiept inzicht in de menselijke situatie, dat de mens onderworpen is aan de macht 
vann de zonde. Anders dan de vigerende orthodoxie vertaalde hg zonde echter niet slechts als 
persoonlijkee schuld, maar wees hij de zonde tegelijk aan in de maatschappelijke structuren die het 
menselijkk lot bepalen. Het evangelie van het Godsrijk is niet alleen een boodschap van zonde en 
genade,, maar tevens van 'social salvation' uit de macht van de structuren der ongerechtigheid. 
Terechtt zijn vele Amerikaanse critici het erover eens geworden dat voor Rauschenbusch het 
kernwoordd van het Godsrijk gerechtigheid is, allereerst in sociaal-maatschappelgke zin, en dat hg 
dezee visie had ontleend aan de profetische prediking in Oude en Nieuwe Testament. Overigens is er 
inn dat opzicht nauwelijks verschil van inzicht tussen Rauschenbusch en Niebuhr, zoals door 
sommigee critici eveneens terecht is geconstateerd. 

Dee nadruk op sociale gerechtigheid maakt de theologie van Rauschenbusch tegelijk tot een basis 
voorr een sociaal-politiek program. Deze uitwerking wordt zowel door hem als door zgn critici 
aangeduidd als christelijk socialisme. Zijn visie die gebaseerdd is op christelgk-theologische uitgangs-
punten,, vertoont inderdaad overeenkomsten met vormen van democratisch socialisme. Maar hg 
namm afstand van marxistische vooroordelen, verwierp de gewelddadige klassenstrijd en werkte toe 
naarr een menselijke broederschap die hij hoopte te kunnen realiseren in coöperatieve structuren. 
Rauschenbuschh zag een dergelijke maatschappelijke vertaling van zgn theologische inzichten niet 
alss een bijkomstigheid maar als het eigenlijke doel van zgn denkwerk. Reeds in zgn jonge jaren had 
hijj  met enkele andere jeugdige baptistische collega's de Brotherhood of the Kingdom en het 
tijdschriftt For the Right opgericht om kerk en maatschappij te overtuigen van de noodzaak van een 
christelijkk socialisme. 

Inn onze tijd van herstel van het primaat van het winstprincipe voor de individuele burger en 
daarmeee verbonden de geleidelijke afbraak van sociale structuren - hetgeen mede het gevolg is van 
hett opgeven van socialistische principes vanwege de ondergang van een gecorrumpeerd marxistisch 
socialismee - lijkt het ons de moeke waard om het christelijk socialisme van Rauschenbusch 
opnieuww onder de aandacht te brengen. 


