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HOOFDSTUKK  IV Het social gospel in Europese optiek' 

rv.11 Europese theologen over het social gospel en over Rauschenbusch 

rV.1.11 Inleiding 

Omdatt het social gospel sterk verworteld is in de Amerikaanse protestants-christelijke tradities, kon 
Rauschenbuschh de pretentie voeren dat het de ware voortzetting was van het door de reformatie 
herontdektee evangelie.2 Hij bracht deze tradities samen op de noemer van het Godsrijk,3 waarbij hij 
dee directe relatie tussen geloof en sociale ethiek onderstreepte om de volle betekenis van het 
verlossingswerkk van Christus aan het licht te brengen. 

Amerikaansee critici hebben het social gospel voornamelijk beoordeeld naar de mate waarin het 
afhankelijkk is van evangelicalisme en/of Amerikaans liberalisme. Hun kritiek hangt uiteraard samen 
mett hun eigen plaats binnen een van deze tradities. 

Europesee critici beoordeekien het social gospel vanaf een zekere afstand en wezen vooral op 
hett verschil tussen Amerikaanse en Europese tradities. Weliswaar herkende men de Europese oor-
sprongg van het Amerikaanse christendom, maar de aandacht ging vooral naar de mate waarin het 
aann zijn oorsprong was ontgroeid vanwege zijn overplanting in een andere cultuur. Verschillende 
Europesee critici constateerden deze veranderingen met tegenzin en zij zagen met name in het social 
gospell  een uiting van het vreemde en verwerpelijke 'Amerikanisme'. Andere raakten geboeid door 
hett vreemde en sommigen waardeerden de originele visie op kerk en maatschappij positief Dat 
laatstee geldt van Zwitserse en Franse theologen die bij hun oriëntatie Rauschenbusch hebben 
ontmoet:: Ragaz en Kutter, Monod en Gounelle. 

Dee directe confrontatie tussen Amerikaanse social gospelers en Europeanen vond plaats 
tijdenss de ontmoetingen in oecumenisch verband, voor en na de oprichting van de Wereldraad van 
Kerken,, toen het erom ging tot een gezamenlijke visie te komen. Anglicaanse theologie op de 
wijzee van C.H. Dodd, die de eschatologie gerealiseerd zag in de eucharistie, houdt zich niet bezig 
mett een sociaal-maatschappelijke verwerkelijking van het Godsrijk, maar van de zijde van mensen 
diee dachten in de tradities van christen-socialisten als Maurice en Kingsley én van baptisten en 
anderee Engelse dissenters, kwamen positieve bijdragen aan de discussie. De Engelsman W. Temple 
enn de Schot J.H. Oldham hebben in hun bijdragen aan het beleid van de Wereldraad begrip getoond 
voorr de maatschappelijke betekenis van het Godsrijk. 

Bijj  de bespreking van de continentaal-Europese reacties op het social gospel laten wij speciaal 
diegenenn aan het woord, die uitgesproken kritisch waren. Dat blijken vooral Nederlandse en Duitse 
criticii  te zijn geweest. 

11 Wij beperken ons in de volgende paragrafen tot continentaal-Europese, voornamelijk Nederlandse en Duits-
taligee critici, omdat door hen a*e scherpst geprofileerde kritiek werd geleverd 

22 W. Rauschenbusch, Theology, p. 177: *Thesocidgospd is Gods predestmed agent to confô  
Reformationn began". 

33 a.w., p. 21 "the social gospel has restored die doctrine of the Kingdom". 
44 W. Rauschenbusch, Social principles, p. 163 "...salvation must be socialized to be a full salvation". 
5ZieE.lenII.2.2.2. . 
66 Zie II.2, met name de paragrafen D.2.1 en D 2.11. 
7Zien.2.2.1enn.2^.3. . 



JJ 76 

TV.12TV.12 Beoordeling door WAVisser *t Hooft 

W AA Visser 't Hooft (1900-1985) is in 1928 gepromoveerd op het proefschrift The background of 
thethe social gospel in America.1 In zijn Memoires beschrijft bij hoe hij bij dit onderwerp betrokken 
raaktee via de oecumenische discussies: In 1924 werd bij benoemd tot staflid bg de YMCA te 
Genèvee en in 1925 nam hij, als plaatsvervangend afgevaardigde, deel aan de Universal Christian 
Conferencee on Life and Work te Stockholm. Daar werd hg geconfronteerd met tweeërlei visie op 
hett Godsrijk: een ecctesk>k>gische en een raaatscharppehjk-poütieke. 

Dee eerste visie op het Godsrijk werd vooral uitgedragen door de Duitse afgevaardigden die de 
eenheidd van de kerken als oecumenische doelstelling zagen, terwijl de andere, vooral Amerikaanse 
visie,, kerk en oecumene dienstbaar wilde maken aan een rechtvaardiger sociale orde. Kort tevoren 
wass Visser 't Hooft, zelf afkomstig uit een liberaal milieu, door de dialectische theologie geraakt, 
waardoorr hij gereserveerd stond tegenover de hem als liberaal voorkomende Amerikaanse visie. 
Daaromm besloot hij de ideologische vooronderstellingen van dit social gospel te onderzoeken. Op 
grondd van zijn historisch onderzoek acht Visser 't Hooft vier factoren constitutief: 
1.. het puritanisme 2. het revivalisme 
3.. de Verlichting en 4. de 'wetenschap'. 

Zijnn betoog wordt als volgt ingeleid: Vanuit Europa is als de oorsprong van het social gospel in 
Amerikaa dikwijls het puriteins calvinisme aangewezen. In het voetspoor van Troehsch hebben 
luthersee theologen de calvinistische wortel benadrukt en het daarom verworpen. Troehsch had er 
daarnaastt op gewezen dat dit Amerikaanse calvinisme bepaalde trekken gemeen heeft met het 
sektarischee type van godsdienst.5 Karl Muiter (Erlangen) sloot daarbij aan met zgn visie dat niet het 
calvinisme,, maar het methodisme de voornaamste bron van het social gospel zou zijn. Tegenover 
hett calvinisme dat de nadruk legt op de absolute soevereiniteit Gods, waartegenover de mens met 
legee handen staat, noemde hij het social gospel methodistisch, synergistisch en perfectionistisch 
Visserr 't Hooft volgt Karl Muller gedeeKelrjk in deze karakterisering,7 maar hij wijst, met Emil 
Brurmerr en Erich Stange, op de invloed van de Verlichting, met haar idee van evolutie en voor-
uitgang,, op methodisme en puritanisme. 

Zijnn eigen visie ontvouwt Visser 't Hooft aldus: 
1.. Puritanisme en social gospel hebben overeenkomstige trekken. Hoewel het social gospel zich 
nadrukkelijkk verzet heeft tegen het soort puritanisme dat zich in die dagen manifesteerde, namelijk 
eenn individualistisch en piëtistisch bemelgeloof, hebben puritanisme en social gospel toch veel 
gemeen.. Dat is allereerst de passie voor de moraal en van daaruit het streven naar een door God 
geregeerdee werekL Maar puritanisme en social gospel verschillen in visie ten aanzien van de 
immanentiee en transcendentie Gods, omdat het puritanisme wilde vasthouden aan de transcendentie 
enn soevereiniteit van God. 

11 WA Visser t Hooft, Background, iterkxn, 1928; reprint St Louis, USA, 1962. 
22 WA Visser 't Hooft, Memoires, Amsterdam, 1971. 
33 WA Visser t Hooft, Background, Introduction, p. 4 (daarbij is de veroafcrstdlmg) "that the roots of 
thesorialgospdareprimariytobefounim m 

44 E. Troehsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Tubingen, 1912. 
55 E. Troehsch, a.w. p. 721 en p. 845, geciteerd bij Visser t Hooft, Background, p. 9. 
66 K. Muller, Der bibüsche Reich Gottes Gedanke, gech. bij WA Visser t Hooft, Background, pp.10-11. 
77 WA Visser t Hooft, a.w., p. 10. 
*a.w.,, p. 11. 
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Visserr 't Hooft is overigens van mening dat ook het puritanisme al was afgeweken van de 
calvinistischee erfenis toen het ruimte maakte voor de vrije wil van de mens. Hij stek vervolgens dat 
hett onder invloed van de congregationalist Edwards - en vooral van zijn opvolgers - nog meer 
kenmerkenn van het oercalvinisme had losgelaten, met name de leer der predestinatie. En juist deze 
'afwijkingen'' werden zijns inziens uitgangspunten voor het social gospel 

Dee overeenkomst tussen beide stromingen acht hij vooral van psychologische aard, waar zij 
beidee de nadruk leggen op 'conforming personal conduct to higher spiritual and social standards', 
maarr theologisch-dogmatisch moet er bovenal verschil worden genoteerd. Het puritanisme is op de 
anderee wereld gericht, het is pessimistisch in zijn mensbeschouwing en het benadrukt de trans-
cendentiee van God; daartegen is het social gospel geïnteresseerd in déze wereld, het is optimistisch 
inn zijn kijk op de menselijke natuur en benadrukt de immanentie van God. 

Dee aanhangers van het social gospel zouden zich tegen deze karakterisering niet hebben 
verzet.. Zij pretendeerden geen calvinisme of puritanisme te vertegenwoordigen; zij wilden de 'ware 
leerr van Jezus' aan het licht brengen dat wil zeggen: de boodschap van het Rijk Gods als bestemd 
voorr deze wereld. 

2.. Het Amerikaanse revivalisme is een beweging die vergelijkbaar is met het Europese piëtisme, 
waarbijj  allereerst sterke nadruk valt op de emotionele en individuele aspecten van de godsdienst. 
Naastt emotionaliteit moet de bekering moet zichtbaar worden in goede werken. Volgens Visser 't 
Hooftt heeft het social gospel met dit revivalisme de nadruk op de bekering als daad van de wil 
gemeen,, waaruit voortvloeit dat bekeerde mensen het Rijk Gods zullen en moeten gaan bouwen. 

Edwardss en Wesley hadden de spanning tussen hun orthodoxe geloof in de absolute 
zondigheidd en machteloosheid van de mens én zijn directe toegang tot het heil in de bekering nog 
kunnenn volhouden, maar hun opvolgers verwierpen de nadruk op de menselijke onbekwaamheid en 
evenzoo de predestinatieleer. Vooral Charles Finney accentueerde een christendom van de daad en 
hijj  deed daarbij een beroep op de door God vrijgemaakte wfl. Daarmee kwam een zware nadruk te 
liggenn op de daden van de bekeerde mens. 

3.. Het loslaten van de calvinistische principes en het benadrukken van de bekering maakte hett revi-
valisme,, dat was opgekomen in verzet tegen de Verlichting met haar rationalisme en optimisme, tot 
eenn gemakkelijke, zij het ongewilde, prooi voor die beweging, aldus Visser 't Hooft. Theologen 
vann het social gospel echter volgden met opzet die lijn van denken omdat zij mét de Verlichting 
geloofdenn dat de goede mens in staat is tot het goede. Hij maakt immers deel uit van een evolutie 
diee zal uitlopen op het humane Rijk van (of eventueel zonder) God. Derhalve bleef er van theologie 
weinigg meer over dan ethiek. Visser t Hooft stelt daarom: 'The shifting of the emphasis from 
theologyy to ethics was the outgrow of a more fundamental change in his spiritual atmosphere. The 
Enlightenmentt is the first important step towards the humanisation of religion. Rejecting the 
supernaturall  and transcendent elements of theology in order to embrace more immanent and 
rationall  notions, leads to the second point: The social gospel has a strong bent towards an 
immanentt view of God, tending towards an identification of God with the higher social values".4 

11 W.A. Visser 't Hooft, Background, p. 100. 
a.w.,, p. 98. 

33 zo ook C.C. Cole, Social Ideas, p. 7. 
44 W.A. Visser 't Hooft, Background, p. 123. 
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4.. Het social gospel is positief gestemd over de bijdrage van de wetenschap. Rauschenbusch stelde: 
"Thee social gospel registers the fact, that for the first time in history the spirit of Christianity has had 
aa chance to form a working paitnershq) with real social and psychological science". Maar Visser 't 
Hooftt signaleert dat met de Verlichting de rede op de troon is gekomen; zij bepaalt wat wetenschap 
is.. Er is geen plaats voor transcendentie noch voor het dogma van de kerk; waar is alleen wat 
beheersbaarr en rationeel is. Dit positivisme in de wetenschap heeft ook gevolgen voor de bestude-
ringg van de bijbel en voor de theologie. Psychologie en sociologie bepalen de mensbeschouwing, 
terwijll  de bijbel aan literair-historische kritiek wordt onderworpen. De social gospelers hebben zich 
inn hun theologie laten bepalen door deze dominante wetenschapsopvatting, waarbij er niet veel 
meerr overbleef dan een gehumaniseerd Godsbeeld en Jezus als een groot en goed mens, die een 
hemell  op aarde wilde. Dit is de liberale theologie ten voeten uit, die meende 'the spirit of Jesus' 
ontdektt te hebben. Het social gospel identificeert die spirit vrijwel met de geest van de Amerikaanse 
democratie.. Dit alles heeft zijn gevolgen, die Visser 't Hooft aan de hand van citaten van Rauschen-
buschh - die hij aanziet voor dé woordvoerder van het liberale social gospel - aldus rubriceert: 
a.. Ethiek komt in de plaats van godsdienst: "We love and serve God when we love and serve our 

fellows,, whom He bves and in whom He lives" (W. Rauschenbusch, Theology, p. 48). 
b.. Het Rijk Gods is collectief en aards van karakter: The hope of the Kingdom of God makes the 

earthh the theatre of action and turns the full force of religious wül and daring towards the present 
tasks""  (W. Rauschenbusch, CSO, pp. 96-97). 

c.. De zonde is sociaal van aard: "Sin is the unsocial and anti-social mind" (W. Rauschenbusch, 
Theology,Theology, pp. 48 en 50) 

d.. Het social gospel is dynamic, aggressive and evolutionary: "The purpose of Jesus was the social 
redemptionn of the entire life of the human race on earth" (W. Rauschenbusch, CSO, p. 67). 

e.. Evangelisatie en apostolaat krijgen een nieuwe betekenis; het gaat om "Christianizing by demo-
cratization""  (W. Rauschenbusch, CSO, p. 147). 

Visserr t Hooft acht dit alles verwerpelijk en hij voegt daaraan nog toe dat Waker Rauschenbusch, 
ondankss zijn eerbied voor de wetenschap, de Europese theologische ontwikkelingen niet heeft 
begrepenn of niet heeft willen aanvaarden. Hij doek op Rauschenbusch' reactie op de afwijzing door 
dee oud-überalen van Albert Schwehzers ontdekking dat Jezus een apocalypticus moet zijn geweest. 
Rauschenbuschh heeft die afwijzing namelijk uitgelegd en afgedaan als 'the kinshqp and sympathy to 
thee bourgeois classes' van de Europese theologen, die Jezus' revolutionaire gezindheid niet konden 
begrijpen.33 Hoezeer Rauschenbusch ook reserves had ten opzichte van de apocalyptiek, hij sympa-
thiseerdee met de door hem veronderstelde, daarachter liggende sociaal-revolutionaire denkbeelden 
bijj  Jezus. De reactie van Rauschenbusch interpreteert Visser 't Hooft echter als een bewijs van de 
verwevenheidd van het social gospel met een - verouderd - liberaal Jezusbeeld. 
Visserr 't Hoofts eindoordeel hiidt: "When theology looses its well defined object - the supernatural 
worldd and the relation of man to it - because of the new emphasis on the unity of all life and the 
fundamentall  identity of the natural and the spiritual, it has to find some other object of study. This is 
foundd in the realm of ethical values and since these values are now being discovered as essentially 
sociall  values, theology tends to become a science which deals with the ultimate social values. The 
generall  current is: the substitution of social for metaphysical categories in theology". 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 5. 
22 WA Visser 't Hooft, Background, pp. 39-43. 
33 W. Rauschenbusch, Theology, p. 158. 
44 WA Visser 't Hooft, Background, p. 156. 
5a.w.,, p. 163. 
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rv.133 Beoordeling door andere Nederlanders van het social gospel en van Rauschenbusch 

H.J.. Heering (1912-2000) heeft zyn dissertatie over de religieuze toekomstverwachting geschreven 
naa een jaar theologische studie in Amerika aan Harvard Divinity School. In het kader van zijn 
onderzoekk bespreekt hij uiteraard het social gospeL2 'Progress' houdt hij voor de centrale gedachte 
vann het social gospel: de evolutie bepaalt de geschiedenis, die gericht is op de humanisering van de 
wereldd en die vraagt om daden van naastenliefde. Als voorbeeld van die visie citeert hg H.F. Ward: 
"Thee three fundamental principles of Christian religion are: the value of personality, the necessity of 
brotherhoodd and the law of service".3 Hij constateert dat het in dh social gospel het niet langer gaat 
omm 'atonement' zoals in de van de wereld afgewende middeleeuwen, maar om 'attainment', om het 
geleidelijkk bereiken van het goddelijke leven door het nastreven van religieuze idealen en het 
ontwikkelenn van zelfstandige persoonlijkheden.4 Hoewel Heering zeker niet terug wil naar een 
middeleeuwsee dogmatiek, houdt hij deze social gospehheologie voor een vorm van liberaal denken 
diee hij verouderd acht 

Bgg Rauschenbusch kek dat overwonnen maar, tot diens teleurstelling, gaven zyn opvolgers 
weerr de voorrang aan de waarde van de individuele menselijke persoon, terwijl hij zelf alle nadruk 
gelegdd had op het sociale en collectieve. Waar Rauschenbusch had gesproken over The Kingdom 
off  Evil, geïncorporeerd in een kapitalistisch en imperialistisch systeem, dat slechts kon worden 
overwonnenn door het Godsrijk, hielden zyn opvolgers het op de tijdelijke onvolkomenheid van de 
menss die betrokken is in een kosmisch en sociaal evolutieproces. Deze ontwikkelingen acht 
Heeringg in elk geval verwerpelijk. De christelijke religie wordt zo de religie vén Christus en de 
godgeleerdheidd tot een leer van het Godsrijk. Het gaat nog slechts om ethiek; de theologie is als 
'reginaa scjentiarum' onttroond en geworden tot de dienstmaagd der zedefeer. Hij prijst de Ameri-
kaansee theologie als een theologie van de hoop, maar kritiseert haar vanwege wat hij noemt de 
verwarringg van het verticale met het horizontale perspectief "Men vertrouwt op het 'naturalisme' 
maarr heeft weinig zicht op de onmisbaarheid van het idealisme en van de geesteswetenschappen".* 

GJ.. Heering (1879-1955), de vader van HJ., schreef in 1952 zijn boek over de (bijbelse) ver-
wachtingg van het Koninkrijk. Hij is van mening dat Oude en Nieuwe Testament eensgezind zijn in 
dee verwachting van het Godsrijk als voleinding der geschiedenis. De christen ziet dat toekomstige 
Rijkk reeds in nuce aanwezig in Christus, waardoor zyn verwachting gegrond blijkt. Helaas Het de 
kerkk na verloop van tijd haar verwijzend karakter los en identificeerde zichzelf met het Godsrijk. 
Terwijll  de reformatie opteerde voor de 'onzichtbare kerk', waren er andere christenen die de 
zichtbaarheidd van het Koninkrijk niet wilden opgeven en de eschatologische spanning opvoerden, 
zoalss de anabaptisten. Zij geloofden dat het Koninkrijk van God reeds nu een transformatie van 
dezee wereld, ook in sociaal-politieke zin, met zich mee moest brengen. Het social gospel heeft, 
binnenn de Amerikaanse kaders, het' Anliegen' van deze bewegingen weer ter hand genomen en de 
socialee betekenis van het evangelie met kracht naar voren gebracht. 

1HH J. Heering, De Religieuze Toekomstverwachting, in het bijzonder in de Amerikaanse theologie, 
(diss.. R.U. Leiden), Amsterdam, 1937. 

22 H.J. Heering, Religieuze Toekomstverwachting, pp. 94-102. 
33 H.F. Ward, The New Social Order, New York, 1919, p. 334, geciteerd bij HJ. Heering, a.w. p. 98. 
44 HJ. Heering, Religieuze Toekomstverwachting, p. 100. 
a.w.,, p. 98. 

6a.w.,p.. 102. 
a.w.,, p. 130. 
a.w.,, p. 131. 

99 GJ. Heering, De Verwachting van het Koninkrijk Gods, Arnhem, 1952. 
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Hoeveell  sympathie G.J. Heering hiervoor ook heeft, hij ziet hierin een eenzijdigheid vanwege de 
sterkee nadruk die wordt gelegd op de mens als gemeenschapswezen. "De mens is meer dan dat. Hij 
iss ook en allereerst - daarin steekt vooral zijn menszijn - een metafysisch wezen en als zodanig 
staatt hij alleen voor God".1 Daarom zal de kerk, die krachtens haar aard meer is aangelegd op de 
reddingg van het persoonlijke leven dan op de hervorming van de wereld, zich allereerst bezig 
houdenn met de prediking van Gods liefde jegens de enkele mens.2 Ritschl heeft de betekenis van 
hett Godsrijk op de juiste formule gebracht: enerzijds gaat het om de individuele verlossing, 
anderzijdss om de omvorming van deze wereld tot een zedelijke gemeenschap. Maar in het social 
gospell  is de verwachting van het Rijk Gods te veel *diesseitig, en te weinig 'eschatologisch 
bepaald',, aldus het oordeel van G.J. Heering. 

Intussenn is het geestelijk klimaat veranderd ten gunste van het sociale aspect van het christelijk 
geloof.. Als woordvoerder daarvan nag gelden H. Berkhof (1914-1995) die in zgn laatste boek het 
sociall  gospel vooral beziet zoals het via Rauschenbusch tot ons gekomen is.5 Hij schrijft: "Wanneer 
wijj  nu het werk van Rauschenbusch lezen zal ons opvallen hoeveel van zijn denkbeelden intussen 
gemeengoedd zijn geworden. En de conclusie moet tuiden dat wij het social gospel voortijdig 
terzijdee hebben geschoven en niet verwerkt hebben".6 "Rauschenbusch' onmiskenbare naïveteit, 
zijnn optimisme en zijn eenzijdigheden moeten wij als een uitdaging beschouwen om zijn werk 
verderr te brengen".7 Met name Rauschenbusch' begrip van de bovenpersoonlijke machten van de 
zondee acht Berkhof een van diens belangrijkste bijdragen aan de theologie. Hijzelf heeft er dan ook 
inn zijn Christelijk Geloof- vanaf de 5e druk - naar verwezen onder de titels 'Schuld en lot' en 'De 
heiligingg van de wereld'. 

Positievee waardering voor Rauschenbusch en het social gospel heeft eveneens de zendingsman J. 
Verkuyll  (1908-2001).9 Hij ziet in het social gospel een duidelijke aanzet tot wat later wereld-
diaconaatt is gaan heten, hij waardeert de nadruk op de orthopraxie en op de betekenis der 
collectievee zonden. Mét het social gospel noemt Verkuyl het Rijk Gods het doel van de 'Missio 
Dei',, waarbij inbegrepen is een 'missio politica oecurnemca', die zich ten doel steh de macro-
structurenn van de wereld aan te pakken en te verbeteren. In een ander verband schrijft Verkuyl over 
Rauschenbusch:: "Het typerende van Rauschenbusch was de interrelatie tussen zijn vroomheid en 
zijnn radicale inzet". 

11 G J. Heering, Verwachting, p. 68. 
22 a.w., pp. 68-69. 
33 a.w., pp. 52 en 69. 
4a.w.,pp.. 70-71. 
55 H. Berkhof, 200Jahre Theologie, EinReisebericht, Neakirchen-Vhiyn, 1985. 
66 H. Berkhof, a.w., p. 264. 
77 a.w., p. 264. 
88 H. BerkhoC Christelijk Geloof, (Ie dr.1973), 5e dr. 1983, par. 26 en par. 53. 
99 J. Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap, Kampen, 1975 (herdruk 1985), cap.7, par. 6-8, 
p.. 265-270. 
J.. Verkuyl, 'Vroomheid en deelname aan de strijd om gerechtigheid' in B.J. Aalbers, ed, Samen op weg: 
eeneen oefening in vroomheid, Kampen, 1989, pp. 97-110, i.h.b. p. 103-104. 
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IV.1.44 Beoordeling door  Duitse/Duitstalige critic i 

IV.IV. 1.4.1 Beoordeling door H. Sasse, H. Frick, D. Bonhoeffer en A. Keiler 

Inn rV.1.2, dat over  de visie van W.A. Visser  't Hooft handelde, kwamen reeds de meningen over 
hett  social gospel van Ernst Troeksch, Karl Muller , Emfl Brunner  en Erich Stange ter  sprake. 
Troekschh hield het social gospel voor  een calvinistisch product, Muller  zag het als een vorm van 
methodisme,, Brunner  en Stange wezen daarnaast op de invloed van de Verlichting. 

Visserr  't Hooft heeft de kenschetsing van Troeksch met argumenten afwezen, de visies van 
Muller ,, Brunner  en Stange verdisconteerd en het daarom op theologische gronden verworpen. Hij 
karakteriseerdee het social gospel als typisch Amerikaans: optimistisch, moralistisch, rationalistisch. 
Bgg deze kenschetsing sluiten Duitse critic i zich aan. Zo schrijf t Hermann Sasse: "Wem diese 
Theologiee unzurekhend vorkommt, der  wolle bedenken dafi eine Theologie in Amerika Anweisung 
zumm Handeln, eine Arbehshypothese ist. Es kommt nicht in erster  Lini e darauf an ob sie richtig  oder 
falschh ist, sondern ob man damit die Wek verbessern kaïm" . Heinrich Frick stek dat het social 
gospell  "eine soziologische Kolfektiv-Interpretanb n des Evangekums ist". 2 Daarom: "nich t die Ethik 
dess social gospel, sondern seine Dogmatik ist fut uns unzulfingüch" . 

Dietrichh Bonhoeffer  heeft in de jaren 1930/31 eenjaar  in Amerika gestudeerd aan het Union 
Theologicall  Seminary in New York en bij  doet daarvan bericht aan het Kircbenbundesamt in 
Berlijn .. Nadrukkelij k stek hij  dat het social gospel een 'entscheidende Beitrag*  heeft gegeven 'zum 
Verstandniss der  christlichen Botschaft in der  ganzen Wek1 door  zijn nadruk op de evangelische 
roepingg tot dienstbetoon in de sociale nood. Een tweede positief punt is de opwaardering van de 
leekk in de kerk, en ten derde acht Bonhoeffer  'das Emstnehmen des Reiches Gottes als eines 
Reichess auf Erden gut biblisch...*5 Naast waardering uit hij  evenwel als kritie k op het social gospel 
datt  de bijbelse boodschap er  niet in tot haar  recht komt, omdat het eschatologisch karakter  van het 
Godsrijkk  is weggevallen. De geschiedenis loopt immers niet als vanzelf uk op het Rijk Gods; 
daarvoorr  is de zonde al te diep in het mensenbestaan binnengedrongen. De wereld kan slechts 
geredd kan worden door  Gods daden in Christus' krui s en opstanding. God is niet het immanente 
ethischee principe der  geschiedenis maar  haar  soevereine Heer, die de mens en zijn werken oordelen 
zall  Het Rijk Gods is iets anders dan democratie en vooruitgang. Het social gospel miskent de 
menselijkee begrensdheid, 'und miBachtet die fundamentale Unterschektung von Reich der  Wek und 
Reichh Gottes*.7 

Nadatt  Bonhoeffer  in 1939 opnieuw in Amerika is geweest schetst hij  in een opstel 
'Protestantismuss ohne Reformation' het eigen karakter  van de Amerikaanse kerken. Allereerst 
weerspiegelenn zij  in hun denominations de verschillende groepen van de samenleving. Verder  is 
voorr  de Amerikaanse situatie typerend de strikt e scheiding van kerk en staat, die is bevochten en 
ontstaann als reactie op de in Europaa opgedane ervaring van zowel kerkelijk e als overheidsdwang.8 

11 R Sasse, Amerikanisehes Kirchentwn, Berlin, 1927, p. 17. 
22H.Frick,H.Frick,  A B Reich Gottes in amerikanischer unddeutscher Theologie der Gegenwart,Giessen, 1926, 
pii  7. 
RR Frick, a. w., p. 16. 

44 D. Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, Band I: Oekumene (2e druk 1958, editie 1965X pp. 104-112, 'das 
sociall  gospel'. 

55 D. Bonhoeffer, a.w., p. 110. 
6a.w.,p.. 110. 
7a.w.,p.. 111. 
'a.w.,, pp. 323-354 
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Volgenss Bonhoeffer werd deze scheiding van kerk en staat in Amerika niet gemotiveerd vanuit de 
Fransee revolutie, noch vanuit de leer van de twee ambten of rijken, zoals in de lutherse reformatie; 
puriteinsee principes bepaalden de structuur van de democratie en uiteraard kreeg de staat geen 
bemoeieniss met kerkelijke zaken. Zijns inziens was het eerder andersom. "Es ist die schwarrnerische 
Lehree vom Staat, dessen Bestimmung es ist schon auf dieser Erde in die Kirche auf zu gehen". 
"Dass Gegenüber von Staat und Kirche wird zu einem Subordinatwnsverhaltnis, wobei der Staat nur 
diee Exekutive der Kirche wird. Staat ist wesentlich technische Organisation und Verwaftungs-
apparat".22 Men zag de verwerkelijking van het Koninkrijk Gods op aarde als kerkelijke opdracht. 

Adolff  Keiler heeft, net als Bonhoeffer, veel aandacht en respect voor het Amerikaans-eigene van de 
daarr aangetroffen vormen van christendom. Hij spreekt van het wonder der oecumene, een 
wonderr dat juist in Amerika, het land van de overstelpende verscheidenheid van kerken, tot bloei is 
gekomen.55 Tegelijk doet hij verslag van oecumenische ontmoetingen waarbij de Europeanen zich 
ergerdenn aan het 'ontheologische* social gospel en zich overgaven aan heftige verwijten in 
discussies,, waarvan de Amerikanen weer niets begrepen. 

Keilerr onderkent de verwantschap der Amerikaanse kerken met het sinds 1850 in Amerika 
vrijwell  algemeen heersende optimisme, empirisme en evohitionisme en de invloed daarvan op het 
socialee christendom, sinds 1900: het social gospeL Daarvan kent hij de voormannen Washington 
Gladdenn en Walter Rauschenbusch, hij citeert de gedreven George Herron, hij weet van de kritiek 
vann John Bennett en van Reinhold Niebuhr. De verwevenheid van het social gospel met het 
religieuss liberalisme ziet hij aldus: "Die Verschmelzung des 'social gospel' mit dem Liberalismus 
undd dem fortschrittlichen Geist des jungen Amerika war nicht von ungeföhr. Der Liberalismus sah 
hierr die Mögtiehkek einer Synthese zwischen Kultur und Kirche auf dem Boden der praktischen 
Arbeit".8 8 

Tochh stelt Keiler vast dat het social gospel van oorsprong meer is dan een vorm van evohitio-
nistisch,, humanistisch idealisme; het oriënteert zich aan Christus en het ontwikkelt daarbij wat hij 
noemtt een 'Messianistische Christok)gie\ Hij bedoelt daarmee het volgende: "eine Theologie, die 
derr der groBen Propheten und der Bergpredigt nahesteht, die Gottes WiDe als soziales Gericht, 
oderr als kosmischen moralischen Willen und als erlösende Neuschöpfung versteht". Belangrijker 
dann zijn theologie is het feit dat in het social gospel een maatschappelijke beweging aan het licht 
treedtt die erop uit is de samenleving een nieuwe en rechtvaardiger vorm te geven, gebaseerd op de 
boodschapp van het Rijk Gods als kern van het evangelie. De teleurstelling over het uitblijven van 
ditt democratische en pacifistische Godsrijk op aarde ziet Keiler niet als een reden om de kritische 
bijdragee van het social gospel ter zijde te leggen Met Bennett wil hij de waardevolle elementen van 
hett social gospel - die hij ziet in de sociaal-kritische steDingname vanuit de Rijk Gods-prediking van 
liefde,, gerechtigheid en vrede - behouden, daar deze ook volgens hem tot het wezen van het 
christendomm behoren. 

II D. Bonhoeffer, Gesammelte Schriften, Band I, p. 341. 
2a.w.,p.. 341. 
33 a.w., p. 340. 
44 A. Keiler, Amerikanisches Christentwn heide, Zurich, 1943. 
55 a.w., pp. 19 e.v. 
66 a.w., pp. 160-161. 
77 a.w., pp. 171-173. 
88 a.w., pp. 175-176. 
9a.w.,p.. 178. 
100 a.w., pp. 212-213. 
III a.w., p. 181 en p. 353. 
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IV.IV. 1.4.2 Beoordeling door Reinhart Muller 

Doorr een tweejarige studietijd in Amerika is Reinhart Muller geboeid geraakt door het social 
gospeLL Als een bijdrage aan de ontmoeting van het Duitse en Amerikaanse protestantisme schreef 
hijj  daarna zijn dissertatie te Marburg,1 de universiteit waar Martin Rade de herinnering aan 
Rauschenbuschh en het social gospel levend had gehouden. Dat laatste was tevens te danken aan 
Heinrichh Frick die, na een studiereis naar Amerika in 1925/1926, daarover in het blad Christliche 
WeltWelt uitvoerig schreef en later voordrachten hield op de conferentie te Giessen. 

Muiterss promotor Ernst Benz, die de begeleiding had overgenomen van de overleden Heinrich 
Frick,, schrijft in zijn voorwoord dat deze studie over Rauschenbusch de eerste samenhangende 
monografiee is, die in de Duitse taal over hem is verschenen. Muiter geeft inderdaad een 
samenhangendd beeld van de opvattingen van Rauschenbusch en hij maakt duidelijk dat in andere 
publicatiess soms een onjuiste indruk werd gegeven van diens rol en positie ten opzichte van de 
sociall  gospelbeweging. Zo getuigt het niet van begrip voor Rauschenbusch als men zijn boeken 
leestt als waren het dogmatische verhandelingen. Het zijn strijdgeschriften die per definitie eenzijdig 
zijn.55 Ook wordt er nog steeds ten onrechte beweerd dat Rauschenbusch de stichter zou zijn van de 
sociall  gospel beweging.4 Daarbij shiit een volgende misvatting aan als zou Rauschenbusch kunnen 
wordenn geïdentificeerd met de liberale theologie.5 Weliswaar vertoont zijn visie op Jezus affiniteit 
mett het liberale Jezusbeeld, maar anderzijds plaatst Rauschenbusch Jezus in de rij  der oud-
testamentischee profeten met hun boodschap van het komende Godsrijk en de daarbij behorende 
gerechtigheid.. In overeenstemming met hen stelt Rauschenbusch dat Rijk centraal en verbindt hij 
hett religieuze met het sociaal-ethische. 

Naarr het oordeel van Reinhart Muiter heeft Heinrich Frick, meer dan anderen, de Amerikaanse ziel 
begrepen.. Aan Rauschenbusch dankte Frick enerzijds een dieper verstaan van de betekenis van het 
eeuwigee Godsrijk voor ons-in-de-tijd, anderzijds begrip voor de macht der collectiviteiten in het 
menselijkk bestaan. Frick zag daarin een correctie op een verinnerlijkt lutheranisme en een heront-
dekkingg van hetgeen Luther zelf bedoeld had.6 Muller zelf legt een verbinding tussen Rauschen-
buschh en de radicale reformatie: "Aus dem T^ufertum ist Rauschenbusch unddem social gospel der 
Impulss der radikate Ethik zugekommen".7 Daarmee behoort de social gospelbeweging tot het vrge 
kerktypee of, zo men wü, het 'Sektentypus' zoals dat door Ernst Troehsch en Max Weber is 
gedefinieerd,, dat wil zeggen een type (protestantse) kerk dat onafhankelijk van de staat bestaat en 
waarvann men door eigen vrije keuze Bd is. 

11 R. Muller, Walter Rauschenbusch, Ein Beitrag zur Begegmmg des deutschen unddes amerikanischen 
Protestantismus,Protestantismus, Leiden, 1957. 

22 H. Frick, Das Reich Gottes in amerikanischer unddeutscher Theologie der Gegenwart, Giessen, 1926. 
33 K. Muller, Walter Rauschenbusch, p. 4. 
44 a.w., p. 3, waar Muiter verwijst naar het Evangelisches Soziallexikony ed.F. Karrenberg, Stuttgart, 

1954,, pp. 910e.v., waar deze bewering gedaan wordt Pas in de 7e druk, 1980, is dit gecorrigeerd. 
55 a.w., p. 101, n. 3, waar Muller Visser t Hooft verwijt van Rauschenbusch 'einen waschechten Liberalen 
(zu)) machen, was er nkraals war'. Muller zelf weet dat voor Rauschenbusch de cuhureeknaatschappelijke 
crisiss veroorzaakt wordt door de zonde, zodat het sociaal-ethische probleem primair een religieus vraagstuk 
is.. Juist zo onderscheidt hij zich van andere social gospelers. A.w, p. 46. 

66 a.w.,p. 110-112. 
77 a.w., p. 108. 
ga.w.,p.65enp.. 108. 
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IV.IV. 1.4.3 Beoordeling door Müllers tijdgenoot 'X' 

Vrijwell  gelijktijdig met Müllers boek verscheen een geschrift over Rauschenbusch en het social 
gospell  waarin dat laatste radicaal weid afgewezen. De schrijver stek dat nog niet eerder vóór hem 
vann Duitse zijde 'eine grundlegende systematisch-theologische Untersuchung des social gospel' 
wass ondernomen.2 Maar dankzij een tweejarige studietijd in Amerika en met hulp van D.R. Sharpe 
enn M. Rade zegt hij erin geslaagd te zijn de noodzakelijke bronnen te raadplegen waardoor het hem 
mogelijkk werd Rauschenbusch en zijn beweging op een juiste wijze te plaatsen. 

Dee schrijver heeft grote bedenkingen tegen het social gospel, dat zijns inziens het evangelie van 
zondee en genade heeft vervangen door een ander, een 'economisch evangelie van het Rijk Gods'. 
Hijj  meent dat het social gospel zich de 'social salvation' van de samenleving ten doel heeft gesteld 
enn dat het verwacht die te bereiken door alles en allen aan de wet van Christus te onderwerpen. Hij 
steltt dat hier het middeleeuwse ideaal van het corpus Christianum nieuw leven wordt ingeblazen, 
ditmaall  onder leiding van een in Amerika machtig geworden 'Sektenkirche'. Het sektarische blijkt 
zijnss inziens onder meer daaruit dat men de Bergrede als een op alle terreinen des levens toepasbare 
'Sozialphilosofie'' ziet.6 Deze 'kompromisslose Ethik der Sektentheologie' van het social gospel zit 
voll  'schwarrnerische Missverstandnisse'.*  Want als men 'die Freiheit eines Christenmenschen' 
verstaatt als 'libertas politica' en de maatschappij wil hervormen aan de hand van de Bergrede en 1 
Kor.. 13, bezondigt men zich aan een romantische, 'sozialutopische' idylle. Het social gospel, dat 
allee nadruk legt op de heiliging van het sociale leven, heeft kennelijk niet genoeg aan rechtvaardi-
gingg en verlossing. Dat lijk t op calvinisme maar is het niet, zoals Visser 't Hooft reeds aantoonde. 
Hett social gospel moet 'Sektentheologie' heten, waarin het bijbelse begrip agapè ('liefde') wordt 
misbruiktt voor sociaal-politieke doeleinden. Hoe goed ook bedoeld, 'ein solches Vorhaben wird 
auchh zum sicheren Ruin der modernen Volkswirtschaft führen'. Anders gezegd: het social gospel 
reduceertt de theologie tot (sociale) ethiek want het verlangt sociaal-ethische oplossingen van de 
theologie.. Kennelijk ziet het het Godsrijk als een immanente aangelegenheid want het heeft de 
eschatologiee geëthiseerd en de openbaring tot een 'revelatio continua' gemaakt. 

11 Een onbekende schrijver, verder aan te duiden met 'X*, wordt in deze paragraaf geciteerd. Van diens in 
getyptee vorm uitgebrachte geschrift is een fotokopie in mijn bezit, gemaakt in 1969 in de met de UJB. te 
Göttingenn verbonden serninariebibhotiieek. Het draagt als auteursnaam R. Muller. Dr. Reinhart MflUer, 
thanss te Hermannsburg, laat in met hem gevoerde correspondentie weten, dit geschrift niet te kennen. 
Merkwaardigg is dan dat Max Stackhouse, in zijn Voorwoord van Rauschenbusch' Righteousness, op p. 39 
blijkk geeft, het bedoelde geschrift wél te kennen. Sprekend over het 'free church'-kerkmodel citeert hij de 
betitelingg 'universalised aggressive sect' als - vertaald - afkomstig van Reinhart Muller. Maar een opmer-
kingg over 'religiösen sektehkirchlichen Imperialismus' treft men niet aan in Müllers officiële boek, maar wel 
inn het getypte geschrift van 'X' (p. 65). Helaas heeft de U.B.-Göttingen het geschrift niet (meer) in bezit. 

22 'X', Waher Rauschenbusch, Vorwort 
a.w.,, p. 31. 
a.w.,, p. 65. 
a.w.,, p. 138. 

66 a.w., p. 64. 
a.w.,, p. 31. 
a.w.,, p. 64. 

99 a.w., p. 70. 
'Vw.,p.95. . 
"a.w.,p.69. . 
12a.w.,p.85. . 
133 a-w., p. 97. 
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Hett is 'X' bekend dat rond 1900 het social gospel overal in Amerika populair was geworden. 
Rauschenbuschh verheugde zich daarover maar, zo weet 'X', hij voorzag het risico dat het tege-
lijkertijdd aan diepte zou kunnen verliezen. Daartegen heeft hij dan ook gewaarschuwd onder andere 
inn 1900, op de New York State Conference of Religion, waar zes sprekers het onderwerp social 
salvationn behandelden, maar Rauschenbusch sprak over het innerlijk geestelijk leven. Deze 
accentueringg van het geestelijke blijkt eveneens uk zijn Prayers of the Social Awakening, dat hij in 
19100 publiceerde en waarin hij de sociale verantwoordelijkheid der christenheid nadrukkelijk tot 
eenn gebedszaak maakte. 

Tochh stelt 'X' dat ook hier blijkt welk misverstand de theologie van het social gospel beheerst. 
Alsoff  het evangelie aller mensen broederschap zou postuleren wordt deze theologie van het 
Godsrijkk verbonden met simpele vooruitgangsgedachten en met dromen van een hemel op aarde.2 

Datt blijkt zijns inziens onder meer uit een verklaring van het Onze Vader die Rauschenbusch aan 
zijnn gebeden laat voorafgaan, waarbij de bede om het komende Rijk Gods centraal staat en waarin 
datt Godsrijk als een sociaal Utopia wordt getekend. Daaruit trekt 'X' de conclusie dat Rauschen-
buschh zich ondanks zyn gebeden niet heeft kunnen losmaken van überaalhumanistische voor-
stellingen.. Verder, zo meent 'X\ vertoonde Rauschenbusch bij zijn pogingen om socialisme en 
christendomm bijeen te brengen niet alleen een grote mate van naïveteit, maar eveneens een gebrek 
aann theologische Tiefgründigkeit' die hem in het spoor van de liberale theologie deed wegzakken.3 

Reedss vroeg had Rauschenbusch, samen met andere leden van de Brotherhood of the Kingdom zijn 
affiniteitt met het socialisme beleden. Uiteraard verwierp hij de materialistische geschiedenisfilosofie 
vann het marxisme en ging het hem om 'christian socialism', een socialisme gebaseerd op religieuze 
overtuigingen.. Maar hij kon niet voorkomen dat volgelingen alss Ward en Eddy deze spanning niet 
volhieldenn en het communisme omarmden. Een 'economisch evangelie' biedt wél mogelijkheden 
omm met de socialisten samen te werken, maar in de kerk is zoiets een 'FremdkÖrper'. Voor de kerk 
restt immers weinig anders dan het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de samenleving. 
Vandaarr dat de Amerikaanse lutherse kerkenn het Social Creed van de Federal Council of Churches 
niett hebben ondertekend omdat die duidelijk beseften dat hier een kerkvisie achter stak die de 
hunnee niet was. 

Volgenss de schrijver is de grondoorzaak van alle dwalingen van Rauschenbusch daarin gelegen 
datt hij zich radicaal van zijn lutherse afkomst heeft vervreemd. In die traditie weet men van de 
'paradoxalee Spannung zwischen Gott und Mensen', terwijl het social gospel uitgaat van harmonie 
tussenn God en de mens. In het social gospel wordt de zonde gemoraliseerd en de mens wordt in 
ditt gedachteklimaat tenslotte niet uit genade maar uit werken gerechtvaardigd. Luthers ont-
dekkingg blijkt te zijn vergeten Bovendien is vergeten wat Luther wel wist: dat de wereld in het 
bozee ligt Zij valt niet te regeren met christelijke liefde 'sondern nach strengen gesetzenn mit schwerd 
undd gewalh'. 

11 W. Rauschenbusch, For God and the People, Prayers of the Social Awakening, Boston, 1910. 
2,X,a.w.p.53. . 
33 a.w., p. 33. 
**  a.w., pp. 28 e.v. 
55 a.w., p. 42. 
6a.w.,p.. 104. 
77 a.w., p. 120. 
11 a.w., p. 70 en noot 210, waar M. Luthers Von Kaufshandlwg und Wucher wordt geciteerd. 
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IV.IV. 1.4.4 Beoordeling door Milenko Andjelic 

Dee jongste wetenschappelijke publicatie in West-Europa over Rauschenbusch (en Niebuhr) is van 
dee hand van M. Andjelk.' Deze promoveerde in Heidelberg in 1996 na een studie theologie, eerst 
inn Servië en Engeland, daarna in Amerika, waardoor hij betrokken raakte bij de bestudering van het 
sociall  gospeL In zijn dissertatie over dit onderwerp gaat hij breedvoerig in discussie met Ameri-
kaansee geleerden, daarentegen nauwelijks met Europese. Hetgeen mensen als Hermann Sasse, 
Heinrichh Frick, Dietrich Bonhoeffer en Adolf Keiler hadden te melden, komt niet ter sprake, zelfs 
niett de bijdrage van Willem Visser 't Hooft De enige die hij, met instemming, een enkele maal 
citeert,, is Reinhart Muller. 

Andjelicc ziet sterke overeenkomsten tussen de visies van Niebuhr en Rauschenbusch, waar 
beidenn zich zijns inziens beriepen op de 'prophetische Religion' in Oude en Nieuwe Testament. 
Daarmeee sluit hg aan bg zowel Muller als Stackhouse die hadden gewezen op Rauschenbusch' 
beroepp op de oudtestamentische profeten, een inzicht dat later door Brunson en Hauerwas werd 
bevestigd.. Terwgl Brunson had geconstateerd dat Niebuhr zich van Rauschenbusch' ideeën had 
gedistantieerdd - zoals wij in HI.1.3 aangaven - heeft Anjelie in zijn studie juist hun verregaande 
congenialiteitt onderstreept. 

Aann de discussie over de mate van afhankelijkheid van Niebuhr van Rauschenbusch kunnen 
wijj  hier verder voorbij gaan.4 Voor ons is van meer belang hoe Andjelic de profetische religie 
verstaatt omdat hij die als het hart van (Niebuhrs en) Rauschenbusch' theologie en visie op het 
sociall  gospel ziet. Profetische religie noemt hij de verkondiging van de oudtestamentische profeten 
enn hetgeen daarmee in overeenstemming is. Kern van deze profetische verkondiging vindt hij in het 
woord:: "De HEER vraagt van u niet anders dan recht te doen en getrouwheid Kef te hebben en 
ootmoedigg te wandelen met uw God".5 Omdat hier prioriteit wordt gegeven aan - maatschappe-
lijkee - gerechtigheid boven religieuze plichten ziet Andjelic hierin een sociale én een religieuze 
revolutie.. Jezus als 'the successor of the Old Testament prophets' zet deze revolutie voort Zijn op 
dee persoon gerichte optreden moet niet individualistisch worden misverstaan. Jezus heeft door zijn 
woordenn en daden een weg gebaand naar broederlijke verhoudingen, die minimaal respect voor de 
rechtenn van de medemens inhouden. In deze profetische rol is Jezus normatief voor het 
christendom. . 

Volgenss Andjelic bedoelde Rauschenbusch déze profetische religie met zgn uitspraken over 
hett Rijk Gods als basis van het social gospeL Hij legitimeerde dat als christelijk beginsel aldus: 'The 
sociall  gospel is in fact the oldest gospel of al It is buut on the foundation of the apostles and 
prophets".77 Mét profeten en apostelen ziet Rauschenbusch de ware godsdienst in het recht doen 
aann armen en verdrukten, (Jac.1: 27). Deze *profëtische religie' is voor hem de impuls tot de strijd 
voorr recht en vrijheid — met inachtneming van de rechten van anderen — én voor een optimale 
democratie,, ook in economische zin. 

11 M. Andjelic Christlicher Glaube als prophetische Religion, Walter Rauschenbusch mdReinhold 
Niebuhr,Niebuhr, Frankfort am Main, 1998. 

22 M. Andjelic a.w. p. 55, noot 262, citaat R. Muller, Walter Rauschenbusch, p. 46. Rauschenbusch onder-
scheidtt zich, volgens dit citaat van Muller van alle mogelijke "Weftverbessern, Scdatreförmern und Kuhur-
krhikerauridimbesoiKlemvonaVrr social gospd-^̂  
bovenn IV. 1 A2> speciaal noot 5. 

33 a.w. p. 11 en passim. 
4a.w.,, pp. 15-16. 
JMicha6:8 8 
66 W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 70. 
77 W. Rauschenbusch, Theology, p. 24. 
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Andjelkk spreekt hier van 'de leer der oudtestamentische profeten', die zijns inziens de volgende 
kenmerkenn draagt: 
-- het geven van prioriteit aan de aardse, sociale gerechtigheid boven een hemelse zaligheid der 

zielen n 
-- het als complementair beschouwen van Gods immanentie en zijn transcendentie 
-- de interesse voor sociale boven persoonlijke moraliteit 
-- de visie dat de liefde de sociale gerechtigheid vervolmaakt 
-- de aanwijzing van sociale naast persoonlijke zonden en 
-- de beklemtoning van de mogelijkheid van verlossing uh de zonde binnen de aardse verhou-

dingen. . 

Andjelicc heeft onderkend dat voor Rauschenbusch de betekenis van de profetische religie verder 
reiktee dan de bruikbaarheid van het social gospel bij het signaleren van misstanden en het oplossen 
vann maatschappelijke problemen. Achter die problemen en achter de sociale crisis die veroorzaakt 
wass door de ongebreidelde macht van het kapitalisme, ontwaarde hij een diepere, geestelijke crisis. 
Daaromm was voor hem het oplossen van sociale problemen niet voldoende, maar moest er worden 
gezochtt naar een herstel van de christelijke godsdienst in haar ware betekenis en omvang. 
Rauschenbuschh stelde: I t is ehher a revival of social religion or the deluge".2 De beide aspecten: de 
geestelijkee en de sociale, mogen daarbij niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Bekering oftewel 
ommekeerr naar de gezindheid van de liefde staat voor hem niet tegenover sociaal-democratische 
maatschappijhervormingenn en protest tegen sociale wantoestanden. 

Anderee social gospelers die het Godsrijk als een sociaal-politieke grootheid centraal stekten, 
hebbenn het nogal eens geïdentificeerd met de Europese beschaving, met democratie en de daarbij 
behorendee rechtsstaat of met het socialisme. Andjelic meent dat men zo'n 'diesseitige*  verabsolu-
teringg van de sociaal-politieke dimensie van het Godsrijk bij Rauschenbusch niet vinden zaL En 
evenminn is hij in de fout vervallen de realisatie van het Rijk Gods te verwachten van de liefde als 
sociaal-politiekk middeL Rauschenbusch heeft nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen belangeloze 
enn zelfopofferende liefde én broederlijke liefde.5 De eerste vormen kan men hoogstens van 
individuenn verwachten, zeker niet van elkaar bestrijdende klassen. Binnen klassen en groepen 
bestaatt soms wel iets van broederlijke verbondenheid in de zin van solidariteit en tegenover andere 
groepenn kan er sprake zijn van 'caritas'. Maar sociale wanverhoudingen lost men er niet mee op. 
Daarvoorr is structurele gerechtigheid noodzakelijk gebaseerd op recht en wet en voorgegeven in 
hett ideaal van het Godsrijk, waar de liefde de gerechtigheid vervolmaakt. 

Wetendd van de gebleken verschillen in visie óp en de als misvattingen aan te merken 
interpretatiess van het Koninkrijk Gods kiest Andjelic voor de 'profetische religie' ofwel de leer der 
profetenn als basis voor Rauschenbusch visie. 

11 M. Andjelic, Prophetische Religion, p. 39. 
22 W. Rauschenbusch, CSC, p. 286. 
33 a.w., p. 133. 
44 M. Andjelic, Prophetische Religion, p. 47, onder verwijzing naar W. Rauschenbusch, CSO, pp. 153,330 
enn 363. 

55 a.w., p. 60, onder verwijzing naar W. Rauschenbusch, Theology, pp. 143 en 271. 
66 a.w., p. 61, onder verwijzingen naar W. Rauschenbusch, CSO, pp. 46 en 332. 
77 a.w., p. 61, onder verwijzing naar W. Rauschenbusch, Righteousness, p. 228 en CSO, p. 45. 
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IV.22 Evaluatie van de Europese beoordeling 

Doorr Rauschenbusch' visie als profetische religie te definiëren heeft Andjelic een poging gedaan 
omm weg te komen uit de vastgelopen discussies over de betekenis van het Koninkrijk Gods. Maar 
doorr zich vervolgens te beroepen op een formele teer der oudtestamentische profeten neemt hij een 
tee groot risico. Hij construeert vanuit een geselecteerde groep van profeten weliswaar een bepaalde 
visie,, maar die is arbitrair en alleen al daarom niet zonder meer bruikbaar in latere theologische 
discussiess en beschrijvingen van visies van christelijke theologen. 

Ondankss de grote verscheidenheid van de theologische interpretaties van het Koninkrijk Gods 
verdientt dat begrip echter toch de voorkeur als het gaat om de weergave van Rauschenbusch*  visie. 
Tenn eerste gebruikte Rauschenbusch zelf die term om de inhoud van het social gospel aan te 
duiden,, ten tweede gaf hij er een wetomschreven betekenis aan en ten derde toonde hij in zijn 
bijbels-theologischee overwegingen de centrale positie van het Godsrijk in de verkondiging van 
Oudee en Nieuwe Testament aan Terecht wijst Andjelic erop dat Rauschenbusch daarbij koos voor 
eenn interpretatie van Israels godsdienst waarin de profetische hjn prevaleert boven de priesterlijke. 
Hijj  besteedt echter vrijwel geen aandacht aan het feit dat Rauschenbusch de sociologische kennis 
vann zijn dagen ingeschakeld heeft om de door hem als kernstukken geziene bijbels-theologische 
begrippenn toepasbaar te maken voor zijn kerkelijk beleid Evenmin heeft hij rekening gehoudenn met 
hett niet te verwaarlozen feit dat bijbelse gegevens altijd worden geïnterpreteerd binnen historische 
enn sociologische kaders, samenhangend met de sociale rol en positie van degene die ermee werkt. 
Theologiserenn in abstracto is onmogelijk. Men kan dan ook Rauschenbusch' visie niet adequaat 
weergevenn zonder acht te slaan op zijn plaats in de Amerikaanse (kerkgeschiedenis en zijn 
relatievee afhankelijkheid van mensen en bewegingen uit het verleden. Andjelic treedt weliswaar in 
discussiee met Amerikaanse critici van het social gospel, maar hij besteedt geen aandacht aan de 
Amerikaansee kerk- en geestesgeschiedenis. En precies dat is hetgeen de - door hem grotendeels 
buitenn discussie gelaten - Europese critici naar voren hebben gebracht 

Bijj  de besproken Duitse critici vindt men opmerkingen dienaangaande, meestal in negatieve en 
weinigg gespecificeerde zin; het social gospel wordt gezien als een vorm van activistisch Amerika-
nisme.. Als een van de weinigen heeft R. Muiter erop gewezen hoezeer Rauschenbusch verbonden 
iss met het vrije kerktype, dat in Amerika zo'n enorme opgang heeft gemaakt. Of men dit 
'sektarisch'' mag noemen hangt sterk van de definitie af 

Onderr de Europese critici van het social gospel moet met ere genoemd worden de Neder-
landerr W.A. Visser 't Hooft, die niet alleen een van de eersten geweest is, maar vooral ook degene 
diee zich het meest in de voorgeschiedenis ervan heeft verdiept, waarbij hij ervan uitging dat elke 
beweging,, hoe ook op actuele situaties reagerend, altijd geworteld is in het verteden. Hij heeft 
gemeendd de kern van de zaak te kunnen treffen door zowel deze voorgeschiedenis van puritanisme, 
revivalismee en metbodisme alsook het social gospel 'ideologisch' te bezien.2 Langs die weg komt 
hijj  tot de slotsom dat deze bewegingen zozeer door de Verlichting en de moderne natuur-
wetenschappelijkee visies zijn beïnvloed dat zij hun oorspronkelijke identiteit hebben verloren aan de 
liberatee theologie. Deze visie bepaalt zgn negatieve oordeel over het social gospel 

11 W. Bailee, Cahyn en de Doperse radicalen. Kampen, 1984. Citaat uit Summary, p. 352 "The relationship 
betweenn Calvin and the Anabaptists emerged in their common emphasis on sanctirkation of life, discipline 
andd freedom of the church...." 

22 WA Visser 1 Hooft, Background, 1928, p. 6. 
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Naarr het oordeel van Visser 't Hooft kan de liberale theologie 'be traced back to the philosophy of 
thee Stoics' met haar volstrekt ethisch-humanistische en immanente godsbeeld. Het social gospel 
mett zijn voorstellling van een democratische God komt daar dichtbij in de buurt, zodat de denk-
beeldenn van het social gospel neigen naar pantheïsme. 

Zoalss zowel voor- als tegenstanders hebben vastgesteld, was deze karakterisering van het 
sociall  gospel zeker onjuist. Zelfheeft Visser 't Hooft later ook zijn bedenkingen gekregen. In zijn 
MemoiresMemoires merkt hij op: 'Toen in 1962 een Amerikaanse uitgave verscheen was het boek in veel 
opzichtenn verouderd". Verouderd kan het zeker heten om te menen te kunnen volstaan met de 
toetsingg van een beweging op haar ideologisch gehalte, los van haar sociale samenhang. In het 
theologischh denken van het toenmalige Europa was het gebruikelijk zo te werk te gaan. Visser 't 
Hooftt heeft zich daarbij aangesloten, hoewel hij zich wel enigszins bewust geweest is van het risico 
vann deze keuze van methode. Achteraf zien wij beter dat deze ideologische toetsing van het social 
gospell  wel tot een vertekend beeld móést leiden, omdat in het social gospel dogmatiek en ethiek 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden zijn. 

Inn 1928 zag Visser *t Hooft vooral Amerikaans optimisme en liberaal vooruitgangsgeloof als 
kenmerkendd voor het vigerende social gospel en lette hij minder op de diepe verontrusting over zo-
well  de sociale als de geestelijke crisis als drijfveer van de social gospelers. Hij miskende tevenss de 
evangelischee inspiratie achter hun Rijk Gods-theobgie, die erop uit was deze crises te boven te 
komen.. Later stelde hij zijn mening bij. Zo heeft hij in 1947 in Princeton een zogeheten Stone 
Lecturee gehouden waarin hij de sociale en politieke betekenis van het koningschap van Christus 
uiteenzette.. Hij stelde daarin: 'The doctrine of the present Kingship of Christ over the world 
providess the basis for a social gospel which is truly a gospel". Het liberale social gospel blijft hij 
verwerpelijkk achten, maar hij erkent dat het evangelie wel degelijk een sociale boodschap bevat. 

Dezee opvatting heeft hij bevestigd in een toespraak die hij heeft gehouden aan het einde van 
zijnn loopbaan in 1968 te Uppsala; daarin overziet hij het werk van de Wereldraad en blikt hij 
vooruitt naar de toekomst. Hij stelt dan: 'Het moet duidelijk worden dat leden van kerken die 
praktischh hun verantwoordelijkheid voor de behoeftigen, waar ook ter werekL verloochenen, zich 
nett zo schuldig maken aan ketterij als zij die een of ander artikel van het geloof verwerpen".6 

Watt Rauschenbusch betreft: Visser 't Hooft heeft hem in 1928 vanuit de latere ontwikkelingen 
vann de social gospelbeweging verstaan als vertegenwoordiger van de liberale theologie, ondanks 
alless wat hijzelf had ontdekt aangaande de relaties van de beweging met 18e- en 19e-eeuwse gees-
telijkee stromingen als puritanisme en revivalisme. 

Dee vijf punten die Visser 't Hooft in zijn dissertatie heeft genoemd als bewijs voor de juistheid van 
zijnn visie, geven, ondanks de citaten, een eenzijdig beeld van de opvattingen van Rauschenbusch. 
Naarr onze mening geldt het volgende: 
aa Ethiek komt voor Rauschenbusch niet in plaats van godsdienst maar maakt er een onlosmakelijk 

deell  van uit. 
b.. Het Godsrijk is voor Rauschenbusch niet slechts collectief en aards van karakter maar hij heeft 

steedss weer onderstreept dat het meer is dan een hemels en individueel perspectief. 

11 WA Visser 't Hooft, Background, pp. 171 en 174. 
2a.w.,p.. 178. 
33 W.A. Visser 't Hooft, Memoires, p. 30. 
44 W.A. Visser 't Hooft, The Kingship of Christ, Bristol, 1948. 
JJ a.w., p. 95. 
RapportenRapporten Uppsala 1968, Nederlandse uitgave, Kampen, 1969, p. 25. 
Ziee IV. 1.2, slot, samenvatting van Visser 't Hooft, Background, pp. 39-43. 
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c.. De zonde als 'selfishness' en 'egotism' te benoemen betekent haar karakter te verstaan als per-
soonsgebondenn én relationeel. 

d.. Daarnaast, niet in mindering daarop, ontwikkelde Rauschenbusch een leer van de collectieve 
'superpersonall  forces of evfl' waartegen gestreden moest worden. 

e.. Het nieuwe idee van apostolaat zoekt, tegenover een individualistisch model van evangelisatie, 
naarr een 'comprehensive approach' inclusief maatschappelijke hervormingen op basis van het 
evangeliee van het doorbrekende Rijk Gods. Tegelijk wijst het social gospel dankbaar op tekenen 
vann het Godsrijk op aarde in vormen van medemenselijkheid en rechtvaardigheid die daarmee 
corresponderen. . 

Tegenoverr deze nadruk op het tijdelijk-aardse en immanente stelde Visser 't Hooft het eeuwige, 
transcendentee en tegenover het historische het bovennatuurlijke. Zijns inziens beeft theologie zich 
bezigg te houden met de bovennatuurlijke wereld en onze relatie daartoe, een visie die zich uitdrukt 
inn ruimtelijke categorieën. Rauschenbusch echter denkt in categorieën van tijd, zodat voor hém 
transcendentt en immanent geen tegenstellingen behoeven te zgn. Hij gaat uit van een in de geschie-
deniss handelende, transcendente God die op die wijze immanent wordt. Zelfs kan hij spreken van 
'thee progressive social incarnation of God' in de geschiedenis. De profane geschiedenis is Gods 
heiligee werkplaats, waarin Hij aan de toekomst werkt. 

Rauschenbusch'' theologie kan derhalve worden gekarakteriseerd als een theologie van de 
geschiedeniss en daarom van de hoop, namelijk de hoop op Gods Rijk op aarde. Met deze visie 
overschrijdtt hij de grenzen van de oude liberale theologie verre. 

Terwijll  Visser t Hooft moet worden geprezen om zijn historisch onderzoek naar de 
Amerikaansee theologie, moeten zijn conclusies ten aanzien van het social gospel en met name ten 
aanzienn van Rauschenbusch worden verworpen. Hij heeft er bij het begin van zijn arbeid de nadruk 
opgelegdd dat Amerikanen hun eigen theologische traditie hebben, maar juist hij kritiseert het social 
gospell  in feite vanuit een Europese visie op de Europese liberale theologie. En vervolgens ziet hij 
overr het hoofd dat in elk geval Rauschenbusch kennis genomen heeft van de toenmalige Europese 
theologiee en juist mede daardoor geen liberaal is geworden. 

Voorr de meeste Amerikanen is Europa ver weg en verleden tijd. Rauschenbusch echter heeft zich 
zowell  in dat verleden verdiept alsook in een vroeg stadium kennis gemaakt met de Europese, met 
namee Duitse theologen van zijn tijd. De ontmoeting met Ludwig Keiler, die zijn kennis van en zijn 
verbondenheidd met het anabaptisme aanzienlijk verdiepte, heeft hem daardoor duidelijk nieuwe 
perspectievenn geopend. Verder leerde hij Wïïhelm Herrmann, Adolf von Hamack en Johannes 
Weisss kennen, leerlingen van Albrecht RitschL De kennismaking met deze theologen verbreedde 
zijnn zicht op de Europese theologie en relativeerde zijn Amerikaanse optimisme. 

Ritschlss idee van het Rijk Gods had Rauschenbusch aangesproken als uitgangspunt voor 
verderee doordenking. Ritschl sprak van de twee brandpunten van het christelijk geloof: individuele 
verlossingg én Rijk Gods als sociaal modeL Dat roept de vraag op naar de prioriteit in hun 
verhouding.. In de protestantse kerken kiest men van oudsher voor het aanspreken van de 
individuelee mens als één die verantwoordelijk en schuldig voor God staat, maar die dankzij de 
rechtvaardigingg wordt gered. Er is evenzeer een liberale variant van deze individualistische lijn van 
denkenn en sommige social gospefers hadden zkh daarbij aangesloten. Zij spraken van de zedelpe 
persoonlijkheidd die zkh zou inzetten voor het algemeen welzijn. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 47 ai pp. 97-98. 
22 a.w., p. 148. 
33 a.w., p. 101 en cap. XIV, pp. 146 e.v. 
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Rauschenbuschh heeft echter het individualisme van rechts en van links bestreden. De orthodoxie 
verweett hij een egoïstisch hemelgeloof aan te hangen en tegenover Ritschl stelde hij dat het sociaal-
ethischh opgevatte Godsrijk niet als één van de brandpunten van het christendom moest gelden maar 
alss het alomvattende begrip, 'the controlling centre' van het christelijk geloof. 

Vann het evohitionistisch vooruitgangsdenken dat achter de ethiek van het social gospel zou 
zittenn kan hetzelfde worden gezegd. Enerzijds is het onmiskenbaar dat bepaalde social gospelers 
dergelijkee gedachten aanhingen, maar in elk geval kan men aan Rauschenbusch geen ethisch 
evohitionismee verwijten. Hij weet dat 'moral gravitation downward' is, dat wÜ zeggen: men wordt 
inn moreel opzicht gemakkelijker neerwaarts meegetrokken dan dat men steun vindt om de hogere 
waardenn na te streven. Wel ziet hij tekenen van het Rijk Gods in de wereld, vertrouwt hij op de 
krachtt van de Geest en blijft hij hopen op het toenemen van zedelijk inzicht en besef, maar tegelijk 
iss hij realist genoeg om de meeslepende kracht van het kwaad te zien. 

Inn het religieus socialisme van Leonhard Ragaz had Rauschenbusch grote verwantschap met zijn 
eigenn visie herkend. Beide stromingen kwamen op voor de sociale betekenis van het Godsrijk en er 
werdd beseft dat er strijd gevoerd moest worden tegen machtige maatschappelijke krachten die van 
dee ongerechtigheid profiteerden. Zowel Rauschenbusch als Ragaz oriënteerden zich op het 
gedachtegoedd van het anabaptisme, de beweging die niet alleen de kerk maar ook de maatschappij 
wildee hervormen. Omdat voor hen beiden geloof geen leerstelligheid was maar hoop op en inspi-
ratiee tot gerechtigheid, konden zij voor hun sociale strijd in de socialistische beweging een bond-
genoott zien. 

Watt betreft de verhouding van ethiek en dogmatiek: Net als in het religieus-socialisme wordt in de 
sociall  gospelbeweging aan de ethiek prioriteit gegeven boven de dogmatiek. Men kan dat afkeuren, 
zoalss H.J. Heering deed, omdat daarmee de dogmatische theologie, gezien als geesteswetenschap 
enn betrokken op een bovennatuurlijke wereld, haar plaats als 'koningin der wetenschappen' heeft 
verloren.. Maar bijbels-theobgisch is deze ideaüstisch-filosofische kritiek niet meer aanvaardbaar, 
sindss uit onderzoek van de taal- en denkstructuur van de Hebreeuwse bijbelschrijvers is gebleken 
datt de vraag naar het rechte handelen daar de bron is van de theologische reflectie. Reeds blijkens 
dee bijbelse schepping(sverhalen) is het Woord altijd tegelijk daad. 

Tenslotte,, zowel de ontwikkeling van een bijbelse theologie die de dogmatiek kon corrigeren als 
ookk de kennismaking met andere dan de eigen visies, opgedaan binnen en buiten de Wereldraad 
vann kerken, heeft bij theologen als Berkhof en Verkuyl geleid tot een beter begrip van het social 
gospell  en het werk van Rauschenbusch. 

11 de term is van P.M. Minus in zijn Walter Rauschenbusch, p. 81. 
22 zie noot 5 bij 1.6.3, p. 71. 



192 192 

IV 33 Voorlopige slotsom op grond van hoofdstuk IV 

Inn Europa was men aanvankelijk vooral bijzonder kritisch ten aanzien van het Amerikaanse 
vooruitgangsoptimismee dat men ook herkende in wat daar de liberale theologie heette. Het social 
gospell  leek daar volledig in te passen, gelet op het activisme van de vertegenwoordigers van de 
bewegingg en hun argumenten. 

Hoewell  Visser 't Hooft in zijn dissertatie zelf aantoonde dat het social gospel zijn wortels 
medee had liggen in puritanisme, revivalisme en methodisme, concludeerde hij toch dat de beweging 
ideologischh vooral berustte op de Verlichtingsfilosofie van de liberale theologie. Deze conclusie 
pastee naadloos bij de ervaringen die andere Europese theologen in en met Amerika hadden 
opgedaan,, zodat niet alleen Europese orthodoxe protestanten maar ook de aanhangers van de 
dialectischee theologie zich voor de denkbeelden van het social gospel afsloten. Bovendien werd de 
kritiekk van Visser 't Hooft gesteund door een autoriteit als Reinhold Niebuhr, die in dezelfde 
richtingrichting wees: ook hij bleef het social gospel associëren met de liberale theologie om vervolgens als 
'realist'' het oppervlakkig idealisme van velen van zijn oude strijdmakkers aan de kaak te stellen. 
Overigenss had Visser 't Hooft in de inleiding van zijn studie geconstateerd dat men in Europa 
weinigg idee had van het eigene van de Amerikaanse theologie, terwijl men zijns inziens daarin toch 
tott originele oplossingen van diverse theologische vraagstukken was gekomen. 

Daarr men in Europa geen oog had voor de originaliteit van het Amerikaanse denken en men 
Rauschenbusch**  visie niet van idealisme en liberalisme wist te onderscheiden, troffen de beden-
kingenn ook hem. De goede relaties die hij onderhield met Ragaz en andere leiders van de religieus-
socialistischee bewegingen in Zwitserland en elders, strekten voor de meerderheid der Europese 
theologenn evenmin tot aanbeveling. Het was te verwachten dat de conservatieven onder hen de 
religieus-socialistenn desavoueerden als vrijzinnig en polhiek-links en daarom geen boodschap 
haddenn aan het verwante social gospeL Maar ook voor 'prog^essieven, was deze geestverwant-
schapp geen aanbeveling. Karl Barth had het kamp der religieus-socialisten demonstratief verlaten 
vanwegee de veronderstelde en gewraakte kientificatie van het Godsrijk met menselijk idealisme.1 

Zelff  accentueerde hij in die tijd de oneindige afstand tussen God en mens en de onmogelijkheid om 
hett Godsrijk te bouwen. Later, toen Barth zelf stelde dat Gods goddelijkheid pas inclusief zijn 
menselijkheidd recht wordt verstaan, heeft hij erkend dat er misverstanden in het spel waren en dat 
hijj  Ragaz verkeerd beoordeeld had. 

Naa Visser 't Hooft is er van Europese zijde tijdenlang weinig zelfstandig onderzoek naar het social 
gospell  ter hand genomen. Het bleef meestal beperkt tot korte impressies van het Amerikaanse ker-
kelijkk leven, dat bijvoorbeek! door Dietrich Bonhoefler gewaardeerd werd om zijn sociale karakter. 
Hijj  herkende de basis daarvan in een theologie van het Rijk Gods, maar in de evohitionistische visie 
daaropp miste hij de eschatologische spanning. Over Rauschenbusch spreekt hij niet; kennelijk was 
dezee in de tijd van Bonhoefièrs bezoek naar de achtergrond verdwenen. De politiek-sociale 
opvattingenn van het social gospel noemde Bonhoefler afkeurend 'schvWinnerisch' dat wil zeggen 
diee van het sektarische kerktype, dat de staat wü laten opgaan in de kerk. Positiever is Adolf Keiler, 
diee de politiek-sociale opvattingen van het social gospel ziet als uitwerkingen van een Messiaanse 
christologie,, die gericht is op de herschepping van de wereld tot het Koninkrijk Gods. 

11 K. Barth, Der Römerbrief, 4e Abdruck, München, 1926, pp. 35-36. 
22 K. Barth, Die Menschlichkeit Gottes, Zurich, 1956, pp. 9-10: "Wie - das ware damals die Sorge und der 
Einwandd von Leonhard Ragaz - wenn das Ende des Liedes von der Majestit Gcttes eme neue Bestatigung 
derr Hoflhungslosigkeit alles menschüchen Tuns sein soUte? Bewahre! So meinten und sollten wir es nicht" 
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Alss men deze kritiek overziet, moet de eerste conclusie luiden dat men in Europa bet social gospel 
voorall  beoordeeld heeft als een variant van het Europees theologisch liberalisme en niet als een 
productt van een specifek-Anxrikaanse theologie. Visser 't Hooft heeft daar wel op gewezen maar 
err in zijn eindconclusie geen rekening meer mee gehouden. Ten tweede blijkt dat men hier de visie 
vann Rauschenbusch niet als wezenlijk anders dan het doorsnee Hberaal-evolutionistische redeneren 
vann de woordvoerders van het social gospel heeft herkend. Dat is niet verwonderlijk omdat ook in 
Amerikaa Rauschenbusch een tijdlang een vergeten figuur was en andere stemmen veel nadrukke-
lijkerr doorkwamen dan de zijne. Reden te meer om het originele van zijn bijdrage naar voren te 
brengen,, omdat deze van eminent belang kan zijn voor kerk en oecumene. 

Intussenn is er na de tweede wereldoorlog, vooral via de Wereldraad van kerken, in Europa 
meerr begrip en zelfs waardering gekomen voor de Amerikaanse opvattingen. De theologie van de 
sociall  gospeters bleek toch anders geaard dan de Europese liberale theologie en de oecumenische 
bewegingg nam de aandacht van het social gospel voor sociaal-politieke vraagstukken over, daartoe 
voorall  bewogen door christenen uit de Derde Wereld. 

Amerikaansee studies van het werk van Rauschenbusch hebben aan het bent gebracht dal hij zijn 
theologiee baseerde op het in de wereld aan- en doorbrekende Godsrijk, met als kernwoord gerech-
tigheid.. In de ontwikkeling van zijn visie hebben niet slechts liberale maar evenzeer evangelicale 
motievenn spelen een rol, zo is komen vast te staan. Nog belangrijker is de ontdekking van zijn 
geestverwantschapp met de anabaptisten, die bij waardeerde omdat zij niet alleen de kerk maar ook 
dee wereld radicaal wilden hervormen. 

Ookk Europese onderzoekers van het werk van Rauschenbusch hebben deze laatstgenoemde 
verwantschapp soms wel gezien, maar deze veelal negatief geduid. In meer positieve zin spreekt HJ. 
Heeringg daarover wanneer hij het social gospel een theologie van de hoop noemt, een benaming 
diee later in Europa een nieuw type van theologie zou sieren. Die theologie vertoont verwante 
trekkenn met de Amerikaanse: het visioen gaat weer een rol spelen, namelijk het visioen van het 
komendee Rijk Gods. Waar het Godsrijk in zijn sociaal-politieke betekenis aan de orde komt, daar 
ontstaatt zicht op het kernwoord gerechtigheid. Dat kernwoord is volgens AndjeHc bepalend voor 
dee profetische religie in Oude en Nieuwe Testament die hij zowel bij Niebuhr als bij Rauschenbusch 
aantreft.. Terwijl de 'profetische religie' naar onze mening een te onduidelijk begrip is, heeft 
Mflenkoo Andjelic gelijk wanneer hg gerechtigheid het kernwoord noemt van het Koninkrijk Gods 
zoalss Waker Rauschenbusch dat hanteerde. 

11 HJ. Heering, Religieuze Toekomstverwachting, p. 214. 
22 J. Mottmarm, Theologie der Hoffinmg, MQnchen, 1964. 

Ziee ook J. Mokmaim, Das Kommen Gottes, München, 1995. 



194 194 


