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HOOFDSTUKK  V Conclusies 

V.ll  Eenheid en verscheidenheid in de Amerikaanse en Europese beoordeling van het 
sociall  gospel en van Rauschenbusch' versie daarvan 

Inn de hoofdstukken Hl en IV is de Amerikaanse en de Europese beoordeling van het social gospel 
enn van Rauschenbusch' versie daarvan onderzocht. De paragrafen HI.3 en IV.3 gaven daarvan elk 
eenn voorlopige slotsom. Bij vergelijking van deze conclusies blijkt het volgende: 

V.l.11 Relatie van het social gospel tot de liberale theologie 

EenheidEenheid van terminologie 
Aann weerszijden van de oceaan hebben Amerikaanse en Europese critici het social gospel vooreerst 
beoordeeldd als een variant van de liberale theologie. Men stelde vast dat het social gospel mede 
vormm had gekregen vanuit een typisch Amerikaanse, empiristische en antimetafysische liberale 
theologie,, die werd gekenmerkt door geloof in de zedelijke vooruitgang der mensheid. 
Amerikaansee critici constateerden echter tegelijk dat het social gospel het individualisme van de 
liberalee theologie onder kritiek had gesteld, met name vanwege de asociale gevolgen van het 
economischh liberalisme dat zich op de individuele vrijheid van handelen beriep. 

VerschilVerschil van betekenis, ontstaan door de verschillende culturele achtergrond 
Dee grote verschillen die er tussen de Europese en de Amerikaanse betekenis van 'liberaal' en 'libe-
ralee theologie' bestaan, worden door het gemeenschappelijk gebruik van die termen niet opgelost. 
Geheell  anders dan de Amerikaanse had de Europese 19*-eeuwse liberale theologie zich namelijk 
ontwikkeldd onder invloed van het Duitse idealisme; zij had in antwoord op de AufklSrung óf de 
redee een goddelijk gegeven genoemd óf het eigene van het geloof in gevoel of zedelijkheid gezocht. 
Tegelijkk sanctioneerde dit cukuurprotestantisme het conservatisme van een statische maatschappij. 
Zoo verklaarde Ritschl de christen tot de beste burger waar hij zich inzet voor de burgerlijke deug-
denn en plichten en zo de zedelijke vooruitgang bevordert. Het revolutionaire elan van het social 
gospell  verstond men niet, het Amerikaanse common-senserealisme wees men in Europa af 

Dee op de liberale volgende dialectische theologie stelde zich furidamenteel-afwijzend tegen-
overr haar voorgangster op. Zowel het conservatisme als het cuhuuroptimisme verwierp men, het 
laatstee onder verwijzing naar de spanning tussen de christen en de burger vanwege de oneindige 
distantiee tussen God en mens. Op grond van zijn relatie met 'de liberale theologie5 meenden de 
dialectischee theologen het social gospel eveneens te moeten verwerpen, zonder acht te slaan op de 
revolutionairee strekking ervan noch op de niet-Kberale factoren in zijn Amerikaanse herkomst. 

V.l.22 Relatie van het social gospel tot het social Christinanhy 

Typerendd voor het social gospel is de verworteling ervan in het Amerikaanse geloof in het daar 
aanbrekendee Godsrijk, een geloof dat grote groepen en kerken verbond en waaruit zich in de 19" 
eeuww het zogeheten social Christianity had ontwikkeld. Zo'n sociaal geëngageerde theologie die 
eenn praktisch christendom hoog in het vaandel voerde kon op een brede aanhang rekenen, vooral 
daarr waar men de ethiek boven een correcte dogmatiek stelde. Toen het evangeBcale christendom 
conservatieff  werd en zich ging beperken tot de redding van zielen, bleef het social gospel de 
optimistischee visie op de mogelijkheid van maatschappelijke hervormingen trouw en kwam daar-
meee als vanzelf in het spoor van een meer liberale theologie terecht. 
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Tegenoverr het vrije ondernemerschap, dat welvaart identificeerde met het Godsrijk in Amerika 
maarr naast rijkdom armoede produceerde, maakte het social gospel zkh sterk voor ingrijpende 
socialee veranderingen die de gerechtigheid en zo het Koninkrijk Gods konden dienen. Daarmee 
zettee het de tradities van de progressieve en radicale vormen van het social Christianity voort. 

V . UU Rauschenbusch, inspirator  van een vernieuwd social gospel 

Dee vaststelling van H. Richard Niebuhr dat zeker Rauschenbusch niet als een liberaal theoloog kon 
wordenn neergezet maar eerder bij de evangelicale richting behoorde, werd in Europa door weinigen 
opgemerkt.. In meerderheid hield men zkh hier voorlopig aan de uitspraken van Reinhold Niebuhr 
enn aan het oordeel van Visser 't Hooft over het social gospel en over Rauschenbusch, die gesteld 
hadd dat deze moest worden gezien als een representant van de door de liberale theologie 
geïnfecteerdee social gospelbeweging. Weliswaar had deze beweging nog andere oorsprongen, 
namelijkk puriteinse en evangelicale zo had Visser 't Hooft zelf ontdekt, maar de ideologie van de 
Verlichtingg gaf toch de doorslag. Deze visie op Rauschenbusch werd in Europa eerst in 1957 door 
Reinhartt Muller gecorrigeerd, terwijl Visser 't Hooft zelf later ook erkend heeft, eenzijdig te zijn 
geweest. . 

Dankzijj  de studies van D.R. Sharpe, P.M. Minus, MX. Stackhouse en vele andere Amerika-
nenn veranderde het beeld van Rauschenbusch in de richting waarin H.R. Niebuhr het reeds had 
gezocht.. M. Andjelic, in discussie tredend met W.E. David, M. Stackhouse, D.T. Brunson en 
anderenn die op de evangelicale achtergrond van Rauschenbusch' visie hadden gewezen, sluit zich 
terechtt bij deze Amerikaanse herwaardering aan. Hij werkt dat nader uit door Rauschenbusch te 
schetsenn als een theoloog wiens visie is geïnspireerd door de bijbelse profetische prediking waarin 
gerechtigheidd het kernwoord is. Daarmee is een centraal motief in diens theologie aan de orde 
gesteldd dat alle aandacht verdient en in het volgende nader zal worden besproken. Voor het overige 
tekentt Andjelic, daarin de meeste Amerikaanse critici volgend, Rauschenbusch als een door 
Amerikaansee ideeën geleid theoloog en heeft hij de Europese invloeden die Rauschenbusch 
verwerktt heeft, met name de anabaptistische, niet verdisconteerd. 

Opp deze Amerikaanse eenzijdigheid vormen slechts P.M. Minus en D.E. Smucker een uitzon-
dering,, waarbij met name Smucker de invloed van de Angelsaksische dissenters en de Europese 
anabaptistenn van grote betekenis houdt voor Rauschenbusch' versie van het social gospeL 

Terwijll  Amerikaanse critici veelal weinig belang hechtten aan de Europese invloed op de theologie 
vann Rauschenbusch, hebben de meeste Europese critici de betekenis van zijn kennismaking met de 
toenmaligee Europese theologen eveneens verkeerd ingeschat. Men wijst wel op zijn verwantschap 
mett de hier onder liberale theologen levende visies op het Rijk Gods, maar men miskent zijn 
distantiee ten opzichte van die visies. Waar bijvoorbeeld Ritschl de stelling poneerde dat het Rijk 
Godss één der brandpunten in de ellips der bijbelse verkondiging zou zijn, stelde Rauschenbusch dat 
hett Godsrijk het centrum daarvan is. De ernst van de Europese liberale theologen temperde zijn 
Amerikaanss optimisme, maar hun burgerlijke, antirevolutionaire gezindheid hekelde hij. 

Begripp en erkenning vond hij bij de religieus-socialisten van Ragaz, die net als hij de sociale 
betekeniss van het Godsrijk hadden herontdekt en die daarmee de maatschappelijke werkelijkheid 
kritischh tegemoet traden. Uitwisseling van ideeën met deze religieus-socialisten en bestudering van 
dee traditie der revolutionaire anabaptisten gaven Rauschenbusch nieuwe impulsen om hetgeen in de 
Brotherhoodd of the Kingdom ter hand was genomen, uit te bouwen tot het ontwerp van een chris-
telijkk socialisme als vormgeving van een voorlopige gestalte van het Koninkrijk Gods op aarde. 
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\2\2 Het eigene van Rauschenbusch' visie 

V.2.11 Algemeen 

Amerikaansee en Europese critici hebben terecht opgemerkt dat Rauschenbusch' werken, inclusief 
zijnn Theology, niet moeten worden beoordeeld als waren het delen dogmatiek- Het zijn polemische 
geschriftenn die ten doel hadden de visie van het social gospel te verdedigen met gebruikmaking van 
bijbels-theologischee motieven. Het ging hem wél om theologische bezinning, namelijk om het zoe-
kenn naar een bijbels-theologische verantwoording van een praktijk van sociaal-ethisch handelen 
waartoee hij zich gedrongen voelde vanuit zijn zedelijke verontrusting over het het lot van mensen 
diee gevangen zaten in onmenselijke maatschappelijke structuren. 

DeDe betekenis van zijn levensgeschiedenis 
Alvorenss nader op Rauschenbusch' theologie in te gaan bezien wij de ontwikkelingen van zijn per-
soonlijkheidd en de keuzes die hij in zijn leven moest maken. Die keuzes hangen immers samen met 
zijnn persoonlijkheid 

Rauschenbusch'' biografen hebben daartoe allerlei feiten en situaties aangedragen: zijn her-
komstt uit een Duits-luthers predikantengeslacht, een traditie die zijn vader in Amerika verliet door 
vann de lutherse kerk over te gaan naar de baptisten, Walters ambivalente relatie tot zijn vader die hij 
hoogachtt om zijn kwaliteiten als theoloog maar misprijst om de wijze waarop hij met zijn vrouw 
omgaat,, het slechte huwelijk van zijn ouders en zijn tweevoudige culturele opvoeding: Amerikaans 
enn Duits. Over deze tweevoudige culturele oriëntatie zegt hijzelf dat de Amerikaanse en Duitse 
invloedenn zich verhouden als schering en inslag, een typering die op zijn gehele levensinstelling van 
toe-passingg is. Van meet aan heeft hij zijn weg moeten vinden in de ambivalenties en conflicten die 
zijnn herkomst en opvoeding meebrachten. Die weg heeft hij gezocht in pogingen de tegenstellingen 
tee verzoenen en gevonden in de visie dat het zien van verschillende aspecten een verrijking van 
inzichtt oplevert 

Alss theoloog vond hij in de boodschap van het Rijk Gods het centrale en kardinale punt waarin 
allee diverse motieven van het evangelie samenkomen en van waaruit de theologische thema's 
opnieuww in hun samenhang kunnen worden geformuleerd. Deze verzoenende, synthetische 
benaderingg is kenmerkend gebleven voor zijn leven, zyn relaties en zijn werken: hij is uitgegroeid 
tott een gaaf mens, een wijs pastor, een gelukkig getrouwd man en een veelzijdig en succesvol 
auteur.. Diezelfde houding maakte het hem mogelijk een goede verstandhouding te bewaren met 
mensenn die zijn tegenstanders of minstens zijn tegenspelers waren. Zo is zijn vriendschappelijke 
verhoudingg met de Rockefellers bekend, mensen met wie hij hemelsbreed verschilde in maat-
schappijvisiee maar die hij niet, als een verblinde 'partijman', als vijanden kon noch wOde zien. 

Gelovig,Gelovig, realistisch, soms naïef 
Rauschenbuschh sprak vanuit de innerlijke zekerheid dat God er is maar diens 'zijn' is geen 
onderwerpp van reflectie. Voor hem persoonlijk was God een warme realiteit, maar in zijn spreken 
alss woordvoerder van het social gospel kende hij God vooral als zedelijke wfl. Daarbij wees hij een 
nauwee relatie aan tussen Gods wil als besluit en diens wil als bevel: zonder menselijke gehoor-
zaamheidd heeft het heil geen bestand in deze wereld. Hij durfde het aan om in het persoonlijke en in 
hett publieke leven bepaalde tekenen aan te wijzen waarin de heüswfl van God manifest wordt in 
menselijkee daden van gehoorzaamheid. Dat hij daarbij niet altijd ontkomen is aan het gevaar van 
identificatiee van het Godsrijk met menselijke instituties, kan hem terecht verweten worden. 
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Eenn ander risico is dat de manifestaties van Gods heil op de maat van het kleinmenselijke worden 
gesnedenn en eigen vooroordelen worden aangezien voor goddelijke directieven. Rauschenbusch 
maaktee een karikatuur van de uitverkiezing toen hij een op vooroordelen berustende, discrimine-
rendee bevolkingspolitiek van de regering als zodanig niet doorzag noch afwees. Zelfs steunde hij in 
geschriftee het verzet tegen de immigratie van rooms-katholieke Zuid-Europeanen, in de mening dat 
Amerikaa slechts veilig was in handen van de 'Wasps', de White Anglo-Saxon Protestants. Vanuit 
diezelfdee ideologie had hij weinig oog voor de discriminatie van de Afro-Amerikanen. Terecht heeft 
Berkhoff  gezegd: "Rauschenbusch' onmiskenbare naïveteit, zijn optimisme en zijn eenzijdigheden 
moetenn wij als een uitdaging beschouwen om zijn werk verder te brengen". 

RauschenbuschRauschenbusch theologische herkomst 
Bijj  de formulering van zijn theologie van het Rijk Gods heeft Rauschenbusch geput uit een drietal 
bronnen:: het evangehcalisme, de liberale new theology en het anabaptisme, zoals hij die in de loop 
vann zijn leven, studie en werk - en dus verstaan in een Amerikaanse context - had leren kennen. 
Hett baptistisch milieu waarin hij was opgevoed en waarin de heiliging van achtereenvolgens het 
persoonlijke,, kerkelijke en maatschappelijke leven werd beklemtoond, sloot aan bij de evangelicale 
stromingg die het Amerikaanse geestelijk en kerkelijk leven al sinds de 18e eeuw had bepaald. 

Inn de pastorale praktijk in een achterstandswijk in New York kon het individualistisch en 
rundarnentalistischh geworden evangelicalisme hem niet helpen aan een antwoord op de sociale nood 
vann zijn gemeenteleden. Uit pastorale overwegingen koos Rauschenbusch zonder het persoonlijke 
elementt van zijn geloof te verwaarlozen voor de progressieve richting van het social Christianity, 
zoalss zich die onder invloed van de new theology van Bushnell had ontwikkeld tot het social 
gospeLL Dit social gospel bood uitzicht op de mogelijkheid van maatschappelijke herstructurering 
opp grond van de gerechtigheid van het Rijk Gods. Toen de beweging echter steeds weer en meer 
gedomineerdd werd door een evohrtionistisch getinte liberale theologie - en daarmee verburgerlijkte 
enn individualiseerde - bracht Rauschenbusch het sociaal-revolutionafre elan der anabaptisten tot 
nieuww leven in zijn theologie van het Koninkrijk Gods. 

Hoezeerr de drie bewegingen van meet aan hun eigen accenten hadden gelegd en hoezeer zij in 
dee loop van de tijd tot eenzijdigheden waren vervallen, voor Rauschenbusch was het duidelijk dat 
hett streven van elk van deze drie stromingen gericht was geweest op de realisatie van het Rijk 
Gods.. Terwijl zijn critici er veelal voor hebben gekozen hem te identificeren hetzij met de liberale 
hetzij,, later, met de evangelicale stroming, is het bijzondere van zijn visie juist de wijze waarop hij 
dezee accenten, samen met de anabaptistische, tot een synthese heeft gebracht in een theologie van 
hett Koninkrijk Gods als aardse werkelijkheid. Dat is het originele van zijn visie. 

V.2.22 Het Rijk Gods de centrale notie van Rauschenbusch' theologie 

Richardd Niebuhr heeft gesteld dat het geloof in het Godsrijk constitutief geworden is voor Amerika. 
Puriteinenn die in theocratie geloofden en evangelicalen die voortbouwden op de massale bekeringen 
uitt de revivaltijd zagen in hun dagen reeds een rechtvaardige en wedergeboren natie opdoemen. 
Rauschenbuschh zag het als zijn taak om deze hoopvolle gedachten opnieuw tot leven te brengen, 
omdatt hij moest vaststellen dat zowel de conservatieve stroming binnen het eerdere social Christia-
nityy alsook de Amerikaanse liberale theologie niet opgewassen waren tegen het individualisme, 
waardoorr het in beide stromingen beleden Godsrijk van zijn sociale betekenis was beroofd. Daarom 
namm hij op zich het social gospel, dat het Rijk Gods in zijn gerichtheid op de redding van de hele 
mens,, persoonlijk én sociaal, als het meest centrale bijbelse leerstuk had herontdekt, theologisch te 
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verantwoorden;; "We need a systematic theology large enough to match the social gospel and vital 
enoughh too back it".1 Daartoe schreef hij zijn Theology met het Rijk Gods als het centrale thema. 
Alvorenss de positieve kwaliteiten van dit werk uiteen te zetten moet worden vastgesteld dat 
Rauschenbuschh in zijn synthese niet altijd is geslaagd en dat de spanning die er bestaat tussen de 
verschillendee lijnen van denken, de actualiserende en de eschatologische, de evohitionistische en de 
revolutionaire,, de christologische en de antropologische, meermalen tot kortsluiting leidt. Zelf is hij 
zichh ervan bewust geweest, zich op het voor hem gevaarlijke terrein van de dogmatiek te begeven, 
maarr dat heeft hem niet weerhouden een poging te wagen. 

JezusJezus Christus als profeet en koning van het eschatologische Godsrijk 
Rauschenbuschh erkende de centrale positie van Jezus Christus in het Godsrijk, namelijk als degene 
diee op profetische wijze geloof en leven met elkaar verbond: in Hem manifesteert zich 'an organic 
unionn between religion and morality*.2 Jezus in die geest na te volgen zal leiden tot des mensen 
behoudd en de redding der wereld. En dus spande hij zich in om mensen door onderwijs tot gelovige 
enn zedelijke persoonlijkheden op te voeden en zo een bijdrage te leveren aan een betere wereld. 
Alless wat vanuit de bijbelse verkondiging over God, Jezus Christus en de kerk gezegd kan worden, 
moestt zijns inziens worden gerelateerd aan het eschatologische Godsrijk dat nabij gekomen is. 

Hijj  verzette zkh daarbij tegen een christologie die alles zet op Jezus' goddelijkheid, omdat hij 
meendee dat daarmee aan Jezus' menszijn tekort wordt gedaan. Men kan dat als humanistisch 
betitelenn maar zijns inziens komt het menszijn van Jezus, de Joodse profeet uit Nazareth, niet in 
minderingg op diens rollen als Messiaanse koning en Mensenzoon die in heerlijkheid zal verschijnen. 
Hijj  maakte dus gebruik van een Messiaanse christologie, dat wfl zeggen: over Jezus Christus wilde 
hijj  slechts spreken binnen de contouren van het Rijk Gods. Dat Rijk is niet alleen zichtbaar gewor-
denn in Jezus van Nazareth, noch slechts te verwachten als het eindpunt van de 'progressive social 
incarnationn of God',3 maar het draagt vooral een eschatologisch karakter. Eschatologisch betekent 
bijj  Rauschenbusch: het komt vanuit de toekomst op ons af om zich hier te realiseren. 

DeDe sociaal-politieke betekenis van het Godsrijk 
Inn zijn visie op het aanbrekende Rijk Gods worden mensen gezien als sociale wezens en hun verlos-
singg als samenhangend met de redding van de maatschappg. Deze maatschappij wordt gedomineerd 
doorr machten van het kwaad, die zeer sterk aanwezig zijn in het economische en militaire geweld. 
Mett deze machten gaat het Rijk Gods een sfrijdverhouding aan die vraagt om de inzet van allen. 
Naarr Rauschenbusch' inzicht doeh de boodschap van het Koninkrijk Gods op de vernieuwing van 
dee wereld, op een rechtvaardige maatschappij, waarbij de kerk een opvoedende rol kan spelen. Bij 
dezee accentuering van de sociaal-politieke betekenis van het Rijk Gods maakte hij gebruik van de 
sociologischee kennis van zijn tijd. Die leerde hem dat de maatschappelijke ontwikkelingen worden 
beheerstt door autonome mechanismen en processen die tot onheil kunnen leiden wanneer ze niet 
doorr verstandig menselijk ingrijpen bijgestuurd worden. Wetend hoe ook het menselijk verstand 
misleidd kan zijn werd hij een realist, die begreep dat hij zijn idealisme dieper moest funderen dan op 
goedee bedoelingen van zich verstandig wanende mensen. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 1. 
2a.w.,, p. 141. 
3a.w.,p.. 148. 
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AnabaptistischeAnabaptistische motieven in Rauschenbusch' theologie van het Godsrijk 
Rauschenbuschh beeft bij de ontwikkeling van zijn visie op het Godsrijk gebruik gemaakt van evan-
gelicalee en liberale motieven, zo hebben wij vastgesteld, een conclusie die steeds meer wordt 
erkend.. Maar voor de accentuering van de revohitionair-maatschappelijke betekenis van het 
Koninkrijkk Gods heeft hij uit nog een andere bron geput: die van het anabaptisme. Tijdens zijn 
studiee in Europa raakte Rauschenbusch geboeid door Ludwig Keilers visie op de maatschappij-
kritischee en revolutionaire radicalen der 16*  eeuw. Keiler rangschikte die allen onder de naam 
anabaptistenn en hij zag hen staan in de rij van de ketters van alle eeuwen. Daarmee accepteerde en 
accentueerdee Keiler de scherpe scheiding tussen de visie der 'radicalen' en die der grote reforma-
toren,, die de radicalen als 'sektariërs' hadden afgewezen; zelf koos Ludwig Keiler wél voor hen. 
Hoee onderling verschillend ook, deze groeperingen zetten zich niet zozeer in voor 'reformatio' van 
dee kerk als wel voor 'restitutio',2 namelijk van de idealen van de eerste christengemeente, zoals 
bijvoorbeeldbijvoorbeeld de gemeenschap van goederen, als de voorbode van een paradijselijke samenleving. 
Datt betekende voor sommige groepen dat alle nadruk gelegd werd op het werk van de Heilige 
Geest,, voor andere dat de onderlinge broederschap of de heiliging door de daadwerkelijke navol-
gingg van Christus werd geaccentueerd. Soms werden deze elementen gecombineerd met revolutio-
nairee denkbeelden aangaande de opbouw van een nieuwe maatschappij waarin sociale gerechtig-
heidd en broederschap normatief zouden zijn naar het chffiastisch ideaal van het Duizendjarig Rijk. 

Rauschenbuschh volgde Keiler in zijn tekening van de anabaptisten als chiliasten. Hij deelde 
hunn hoop op het nabijkomende Godsrijk dat de ongerechtigheid in deze wereld zou overwinnen, en 
hunn streven om dat Rijk te helpen realiseren Net als zij zag hij in het verkondigde wereldeinde en in 
hett daarmee samenhangende oordeel een aansporing tot verzet tegen de op onrecht gevestigde 
machten.. Het geloof dat hij met hen deelde bood hem inspiratie tot een radicale sociale ethiek die 
dee crises zou kunnen overwinnen. Hij heeft zich beijverd om dit anabaptistische erfgoed in zijn bap-
tistenkerkk tot gelding te brengen in de overtuiging dat naast de dopersen zeker ook de baptisten tot 
dee geestelijke erfgenamen der anabaptisten moesten worden gerekend. Daarmee versterkte hij het 
beseff  dat bet christelijk geloof niet alleen een innerlijke en kerkelijke aangelegenheid is, maar tevens 
eenn publieke en sociaal-politieke zaak die de gerechtigheid voorop stelt en de radicaliteit niet 
schuwt.. Naar het voorbeeld van de revolutionaire anabaptisten, die zich keerden tegen de feodale 
maatschappijj  van hun dagen en een aiiarcbistischKtemrxxatiscbe samenleving uitprobeerden, ver-
zettee Rauschenbusch zich tegen het kapitalisme en bepleitte hij een christelijk socialisme. 

Dee belangrijke rol die dit chiliastisch anabaptisme in Rauschenbusch' denken en handelen heeft 
gespeeld,, is tot opp heden onderbelicht gebleven of afgedaan als een sektarische dwaling. 

11 Deze visie op de anabaptisten wordt weersproken door o.a.F. Blanke in a.w. G.F. Hershberger, 77ie 
RecoveryRecovery of the Anabaptist Vision, die hen kinderen van de 16* -eeuwse Reformatie acht Zie 1.4.2. 
G.H.. Williams, The Radical Reformation, Philadelphia, 1962, hanteert als containerbegrip 'de radicale 
reformatie',, waarin hij o.m. onderscheidt: spiritualisten als Karlstadt en Müntzer in Duitsland en anabap-
tistenn als Hubmaier in Zwitserland en Johann Denk en Johann Hut in Duitsland en Oostenrijk. 

22 G.H. Williams, Radical Refomation, Introduction, pg XXVI . 
33 W. Klaassen, Living at the End of the Ages. Apocalyptic Expectation m the Radical Reformation, London, 

1992,, pp. 27-31, beklemtoont decentrale betekenis 
radicalee reformatie, nadat deze verwachting lange tijd als bijkornstig was terzijde geschoven. Zie ook 
PJA.Nissenn 'Onsesalichheitisseernabigetreden*in T.Clemens,W.OttenenG.Rouwhorst,(red.) 
HetHet einde nabij?, Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het christendom, 
Nijmegen,, 1999, pp. 215-224, i.h.b. p. 217. 

44 Stellig liggen de wortels van de Amerikaanse Baptist Church in het Eïigelsepuritariismemaarondercoekers 
zijnn van mening dat dit puritanisme sterk onder invkied gestaan heeft van het anabaptisme. Zie de discussie 
inn het artikel van D.E. Smucker in G.F. Hershberger, Recovery, pp. 300-301. 
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Naarr ons inzicht is echter juist zijn 'anabaptisme' van doorslaggevende én positieve betekenis voor 
dee wijze waarop hij zijn begrip van het Godsrijk heeft ontwikkekL Door zijn anabaptistisch-
chiliastischee visie daarop en op de revolutionaire sociale ethiek van Jezus onderscheidde 
Rauschenbuschh zich scherp van de toonaangevende Europese liberale theologen van zijn tijd. 
Zijnn visie lijkt beter aan te sluiten bij die van de latere 'consequente eschatologen', die Jezus 
behalvee een apocarypticus een revolutionair noemden en zich daarmee afzetten tegen het 
liberalee Jezusbeeld. Met hen achtte Rauschenbusch de aan Jezus toegeschreven apocalyptisch 
getintee eschatologische uitspraken tijdgebonden, maar ontdaan van de catastrofaal-apocalyp-
tischee bijgeluiden aanvaardde hij het eschatologische als kenmerk van het Godsrijk. Maar waar 
zijj  de revolutionaire ethiek van Jezus als interim-ethiek beschouwden, slechts bestemd voor de 
doorr Jezus zeer kort geachte eindtijd, waardeerde hij de radicale ethiek van Jezus als van 
eeuwigheidswaardee en bleef hij als uitgangspunt van zijn theologie vasthouden aan de sociaal-
revolutionairee betekenis van het door Jezus gepredikte Koninkrijk Gods voor het heden. Zijn 
anabaptistisch-chiliastischee visie op het Godsrijk maakte dus ruimte voor die vorm van eschato-
logiee die haar realisatie niet slechts in de toekomst voorziet maar juist in het maatschappelijk heden. 
Inn dat kader herintroduceerde hij het millennium als voorgestalte van het definitieve Godsrijk. 

Inn het begin van de 19e eeuw was 'America drunk on the millennium', zo vatte E.R. Sandeen 
hett enthousiasme samen dat in Amerika was ontstaan ten gevolge van de revivals, die de mensen 
niett alleen in een staat van euforie hadden gebracht maar ook tot sociale bewogenheid. 
Gecombineerdd met de economische vooruitgang geloofde men dat het beloofde millennium was 
aangebroken.. Een eeuw later was dit optimisme geluwd, de problemen waren te groot, men 
beperktee zich liever tot de vragen en mogelijkheden van het individu en er voltrok zich een 
scheidingg der geesten. Daarbij trokken de orthodoxen zich terug op een apolhiek evangelie, dat 
gerichtt was op de religieuze redding van de enkeling, terwijl de social gospelbeweging steeds 
verderr in liberaal vaarwater terecht kwam. Daar was meer aandacht voor de zedelijke waarde van 
dee menselijke persoon, die van nature zou zijn aangelegd op broederschap en naastenliefde, dan 
voorr directe maatscbar^ijhervorrningea 

Uitt ons onderzoek blijkt dat Rauschenbusch in tweeërlei opzicht een nieuwe impuls heeft gegeven 
aann het geloof in het millennium. Door zijn herontdekking van de sociale betekenis van het Godsrijk 
herkreegg het millennium datzelfde accent, ten tweede baseerde hij het millennium niet langer op 
liberalee vooruitgangsgedachten, maar verbond hij het met de eschatologische hoop op het op aarde 
doorbrekendee Rijk Gods zoals hij die bij de anabaptisten had leren kennen. 

Bevestigingg van zijn anabaptistische visie op het Rijk God vond Rauschenbusch by de 
Europesee religieus-socialisten,2 die met hem de gerechtigheid van het Godsrijk op aarde voorop 
steldenn en Jezus' boodschap beschouwden als van religieus-sociaal-revohitionaire aard. Eigen 
studiee bracht hem tot het inzicht dat de revolutionaire Christus thuishoort in de rij  der oud-
testamentischee profeten die het Rijk van God als belofte voor de toekomst en opdracht voor het 
hedenn hadden verkondigd. De kerk terugbrengen bij haar oorsprong betekent dan ook Christus 
herkennenn als de grootste profeet onder de profeten van het Godsrijk. Juist zo hadden de 
anabaptistenn meer zicht op de toekomst dan de grote hervormers, stelt Rauschenbusch.3Door de 
genoemdee evangelicale, liberale en vooral anabaptistische motieven tot een synthese te verwerken 
formuleerdeformuleerde Rauschenbusch een eigen theologie van het Rijk Gods, waarin evangelie en 
maatschappij,, geloof en politiek op een kritisch-creatiêve manier met elkaar verbonden werden. 

11 ER. Sandeen, Roots, p. 42; zie 1.3.2. 
22 ZieExcursE. 
33 W. Rauschenbusch, Diary, 1888-*91, geciteerd bij P.M. Minus, Walter Rauschenbusch, p. 82, noot 17. 
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V.233 Drie hoofdthema's in Rauschenbusch* Rijk Gods theologie: gerechtigheid, de boven-
persoonlijkee machten van het kwaad en het millennium in relatie tot de eschatologie 

V.2.3.1V.2.3.1 Gerechtigheid 

Hett thema gerechtigheid heeft in de protestantse rechtvaardigingsleer vooral een sterk theologjsch-
dogmatischh inhoud gekregen, die gericht was op de vraag naar het individuele heil Deze rechtvaar-
digingsleer,, gezien als het kemleerstuk, het 'articulus stantis et cadentis ecclesiae', dreigde de 
heiligingg als vernieuwing van mens en wereld te overvleugelen. 

Naastt deze theologische betekenis van 'gerechtigheid' was er zowel in de lutherse als in de 
calvinistischee bredere traditie wel degelijk zicht op de politieke betekenis van dat begrip, waar het 
diendee als criterium voor de wijze waarop overheden en burgers zich hadden te gedragen. Soms 
leiddee de protestantse staatsleer echter juist tot sanctionering van de staatsmacht onder het motto: 
allee gezag komt van God. 

GerechtigheidGerechtigheid als social salvation 
Aann een protestantse staatsleer bestond in Amerika geen behoefte omdat hier het overheidsgezag 
niett werd gefundeerd op speciale volmachten van Godswege maar op de instemming van het volk, 
datt vrijheid en democratie beleed. Rauschenbusch ontwikkelde zijn visie op de gerechtigheid van 
hett Godsrijk dan ook niet als staatsleer maar hij wees op de sociaal-maatschappelijke betekenis van 
dezee gerechtigheid. Dat vloeit voort uit het feit dat hij rechtvaardiging en heiliging direct met elkaar 
verbondd en hij de gerechtigheid niet beperkte tot de rechtvaardiging van de individuele, boet-
vaardigee zondaar. Gods gerechtigheid is een herscheppend werk waardoor mensen vernieuwd en 
geheiligdd worden; Gods gerechtigheid is 'salvation', heil, heling van heel de mens, persoonlijk en in 
zijnn sociale verbanden. 

aa Salvation als socialization 
Sociall  salvation heeft als eerste doel de heelwording van de mens, zodat hij zich inzet voor het 
welzijnn van zijn medemens. "Salvation is the voluntary socialization of the souF'. Met deze 
opvattingg verwierp Rauschenbusch allereerst een individualistische genadeopvatting die het heil 
voorr zichzelf dreigt te reserveren en dan, zelfzuchtig, de medemensen aan hun lot zou overlaten. 
Zijnss inziens is juist de zelfzucht de persoonlijke zonde bij uitstek. Bovendien verwierp hij de 
correlatiee tussen de begrippen salvation en zonde, omdat daarmee aan de wijdere strekking van 
beidee begrippen tekort wordt gedaan. Wel zag hij de zonde als persoonlijke schuld, maar hij 
onderkendee dat de zonde wordt aangedreven door de macht van het kwaad. Die macht doet de 
menss zondigen door aan zijn natuurlijke zelfliefüe te appelleren. Door een geperverteerde zelfhefde 
zondigtt de mens niet alleen tegen zijn 'higher self maar ook tegen zijn naaste én tegen God. 
Zelfzuchtt is per definitie asociaal: "Sin is essentiality selfishness; the sinful mind is the unsocial and 
anti-sociall  mind".3 Maar Gods salvation doet de mens zijn zelfzucht overwinnen door hem te 
betrekkenn in het krachtenveld van het Rijk Gods, dat sterker is dan de kwade machten. De 
gerechtigheidd van Gods salvation overtreft de zonde en het kwaad. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 9. 
22 a.w., p. 50. 
33 a.w., p. 50. 
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b.b. Salvation als sociaal-ethisch program 
Naarr Rauschenbusch' overtuiging heeft Gods gerechtigheid een nog verder reikend doel dan alleen 
dee bekering van de individuele mens tot een sociaal wezen. Ontwikkeling van zedelijk besef is 
noodzakelijk,, maar moraliteit gedijt niet overal even goed. Veel hangt af van de sociale structuur 
waarinn mensen moeten leven. Rauschenbusch constateerde dat er kwade krachten in het spel zijn 
diee mensen te machtig zijn; tegen hun wil gaan goede mensen meedoen aan verkeerde dingen. Dus 
iss het zaak de maatschappelijke structuur zo rechtvaardig mogelijk te maken. "The Kingdom is a 
fellowshipp of righteousness". Daarom is het tweede, verder liggende doel van 'social salvation' het 
komenn tot 'a humanity organized according the will of God'. De politieke vormgeving van de 
maatschappelijkee structuren vak in deze visie niet buiten de heilswil van God. In dat kader ontwik-
keldee Rauschenbusch gedachten over 'christelijk socialisme', een begrq) dat hij zonder veel moeite 
kann afwisselen met 'theocratie'. 

Rauschenbusch'' strijd voor een betere wereld is in verband gebracht met Amerikaans-
evolutionistischh optimisme. Veel aanhangers van de social gospelbeweging hadden zich daaraan 
inderdaadd overgegeven, maar bestudering van de ontwikkelingen in zijn visie moet tot de conclusie 
leidenn dat hij steeds meer afstand nam van het gebruikelijke optimisme. Het anabaptisme had hem 
geleerdd dat de gerechtigheid van het Godsrijk niet voortkomt uit een veronderstelde zedelijke 
evolutiee maar dat de van God geschonken gerechtigheid een directe opdracht bevat om tegen het 
kwadee te strijden. 

V.2.3.2V.2.3.2 De bovenpersoonlijke machten van het kwaad 

Rauschenbuschh besefte dat de bovenpersoonlijke structuren van gerechtigheid niet vanzelf ontstaan 
maarr moeten worden gecreëerd. Dh was te meer noodzakelijk omdat er zkh met name op het 
economischee terrein in het toenmalige Amerika allerlei machtsconcentraties hadden ontwikkeld die 
doorr hun eigen gewicht en wetmatigheden werden voortgedreven. Terwijl bestaande instituties als 
gezin,, school, kerk en overheid zich min of meer aan de puriteinse en evangelicale normen hadden 
geconformeerd,, was het economische terrein buiten deze invloed geblevea Dat is verklaarbaar uit 
hett feit dat de industriële ontwikkeling en de daarop gebaseerde macro-economie pas later op gang 
warenn gekomen, maar het betekende eens te meer de noodzaak om juist op dit terrein te 
interveniëren. . 

Dee social gospelers zagen de sociale achteruitgang en nood van velen achter het economische 
success van enkelen. Zij laakten de ideologische rechtvaardiging van het kapitalisme en maakten 
duidelijkk dat de ondememersvrijheid de vrijheid van anderen ernstig tekort deed. In het voetspoor 
vann de oude evangeliealen en het social Christianity riepen ze op tot maatschappelijke hervormin-
gen.. Rauschenbusch sloot zkh daarbij aan en hij verdiepte het theologische inzicht in de situatie. Hij 
constateerdee dat, terwijl de mens in zijn privé-leven wordt geleerd niet zelfzuchtig te zijn, de 
menselijkee zelfzucht in de kapitalistische maatschappij structureel is geworden. De zelfzucht heeft 
dee mensheid daar zozeer in haar greep dat zij voor normaal of zelfs voor goed wordt aangezien. 
Hett is een taak van de theologie om in Christus' naam deze dwaling en misleiding aan de kaak te 
stellenn en kerktaak om de mensen op te roepen zich tegen dh structurele kwaad teweer te stellen. 

11 W. Rauschenbusch, Theology, p. 134. 
22 a.w., p. 14. 
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Reedss in zijn Christianity and the Social Crisis (1907) had Rauscbenbusch zich beroepen op de 
sociaal-politiekee kritiek van de oudtestamentische profeten, die achter de maatschappelijke en 
politiekee strijdverhoudingen een kosmische strijd ontwaarden tussen de mensenlievende God van 
hett Verbond en de machten die als 'goden' dictatoriaal over het mensenleven heersen. 
Vervolgenss had hij in zijn Theology zes hoofdstukken aan de thematiek van zonde en kwaad ge-
wijdd en gewezen op de bovenpersoonlijke machten van het kwaad die zich in de samenleving van 
zijnn dagen manifesteerden als goden: die van geldzucht en egotisme, van nationalisme en tirannie. 
Zijnn theologische leer van de bovenpersoonlijke machten, bruikbaar als basis voor de sociale strijd, 
fundeerdee Rauschenbusch op de bijbelse idee van een strijdverhouding tussen het Godsrijk en een 
Rijkk van het Kwade. Daarbij wijst hij de doorgaande lijnen aan van het Oude naar het Nieuwe 
Testamentt en hij stelt: wat de profeten als de macht der afgoden zagen, heeft Jezus als demonie 
bestredenn en heeft Pauhis in verband gebracht met het geweld van overheden en machten (Ef 1: 
21;; 3:10). 

Dee sociaal-politieke interpretatie van Pauhis' woorden over de boze geesten als de eigenlijke 
krachtenn achter de kwaadaardige instanties en instituties is een originele bijdrage van Rauschen-
buschh aan de exegese. Zij is in zijn dagen verder niet opgemerkt en slechts bij zijn geestverwant 
Leonhardd Ragaz aan te wijzen. Eerst later is er vooral dankzij het werk van H. Berkhof2 meer 
aandachtt en waardering gekomen voor deze visie, die door A.W. Kist en J.H. Yoder4 nader is 
uitgewerkt. . 

V.2.3.3V.2.3.3 Het millennium als symbool van een zich realiserend eschatologisch Godsrijk 

Dee Europese gevestigde kerken, de gevaren van utopie en revolutie kennend, lieten het spreken 
overr het millennrum liever over aan de sekten, die inderdaad grote waarde hechtten aan de belofte 
vann het Duizendjarig Rijk. Sommige sekten hoopten dat millennium vervuld te zien in de eigen, 
doorr broederliefde geleide, besloten gemeenschap. Andere zagen mogelijkheden om heel de wereld 
ingrijpendd ten goede te veranderen. Zulke idealen bleken altijd te hoog gegrepen, zoals in de 
literatuurr veelvuldig is aangetoond.5 

11 L. Ragaz, DieBibel, eineDeutung Band VI, Die Apostel, Zurich, 1949, p. 85. 
22 H. Berkhof, Christus en de machten, Nijkerk, 1952. 

AW.. Kist, Antwoord aan de machten, Alphen aan de Rijn, 1971. Kist heeft de exegetische arbeid uit de 
jarenn 1960-'70 ten aanzien van de 'machten' onderzocht en hij komt tot de conclusie dat Paulus met zijn 
termm 'stokheia tou kosmou' een neologisme heeft geschapen met als inhoud: gedragsbepalende instituties. 
Kistt volgt daarmee Berkhof en vooral Barth, die in zijnn AD IV.3, par. 78: 'Der Kampf urn die menschliche 
Gerechtigkeh',, in Abschnht 2 spreekt over 'dieherrenlosen Gewaften'.Daarmee duidt hij aan het politiek 
absolutisme,, de macht van het geld, de meeslepende rol van techniek, mode, amusement en verkeer en 
bovenall  de macht van verblindende ideologieën en gevaarlijke utopieën. 

44 J.H. Yoder, The politics o/Jesus, Grand Rapids, 1972. 
55 J.W. SchuheNordhok, artikel 'Utopia' in Wending, dec.1967, pg 595-616, beschrijft hoe juist in Amerika 
religieuss gefundeerde kolonies ontstonden van grc^pen'chiliasten', die zkh het millennhĵ  
gendd en zich als de ware uitverkorenen van de verloren massa hiadden afgezonJeitLMaar de in deze groepen 
geldendee idealen van gelijkheid en broederschap versmolten dra wanneer een charismatisch leider door ma-
nipulatiee afgunst en rancune opriep. Onderworpenheid en dk3atuur vervingen weklra 
NonmanCohnrieeftin77ie/?ur.su;r^^ 1957) een aantal middeleeuwse revolutio-
nairee bewegingen die het Duizendjarig Rijk met geweld op aarde wflden vestigen, beschreven als de voor-
lopersvann de totalitaire machten die in onze tijd mensen gevangen namen en nemen. 
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Inn tegenstelling tot de Europese hebben de meestee Amerikaanse kerken - die daarmee aansloten bij 
dee algemene geloofsbeleving - het motief van het millennium als een reeds aangebroken tijdperk 
vann voorlopige vrede en gerechtigheid een belangrijke plaats gegeven in hun denken en onderwijs. 
Eenn tijdlang meenden velen in protestants Amerika zelfs dat het Godsrijk in hun midden was 
aangebroken. . 
Bijj  het aanbreken van de 20*  eeuw echter gaven orthodoxe christenen, teleurgesteld door de 
ontwikkelingenn in kerk en maatschappij, deze gedachte op en onder invloed van het dispensatio-
nalismee verschoven ze het millennium tot na de wederkomst van Christus. Met deze premfllen-
nianistischee versie van de eschatologie, waarin Rijk Gods en millennium steeds verder weg raakten 
enn er voor het heden slechts een geestelijk heil overbleef voor individuele 'ware' gelovigen, kreeg 
Rauschenbuschh in zijn dagen te maken.1 Hij heeft zich tegen deze door pessimisme ingegeven en op 
hett individuele heil gerichte denkbeelden in geschrifte verzet, omdat voor hem het eschatologische 
Godsrijkk geen sluitpost van de dogmatiek was maar het inbegrip van alles wat te hopen is. Zijns 
inzienss bedoelt de bijbelse eschatologie geen statische 'leer der laatste dingen' te zijn en heeft zij 
geenn betrekking op het einde van de wereld maar op haar doel: het Godsrijk als een verhoopte 
nieuwee maatschappij, vol van gerechtigheid. 

Hett millennium was voor Rauschenbusch een symbool van de van God gegeven tijd en ruimte 
voorr een voorlopige realisatie van dat toekomstige Koninkrijk Gods van gerechtigheid binnen de 
menselijkee geschiedenis. Gegeven deze ruimte vertaalde hij het millennium in een oproep tot 
democratiee en christelijk socialisme. 'Tor us the millennial hope is the social hope of Christianity". 
Tee werken aan dit 'sociaal millennium' ziet hij als de hoopvolle opdracht der christenen; zo redt de 
eschatologiee van het Rijk van God de hoop uit de puinhopen der geschiedenis. 

Rauschenbuschh heeft met zijn visie de ontsporingen die rondom het begrip millennium hadden 
plaatss gevonden, sektarisch fanatisme tegenover vergeestelijking van het beu, vermeden en het een 
volwaardigee plaats gegeven in zijn theologie. In zijn visie realiseert het millennium de beloften van 
hett eschatologische Godsrijk proleptisch in tekenen van gerechtigheid en vervult het daarmee 
wezenlijkee trekken van dat Koninkrijk: het biedt hoop voor de toekomst en een profetisch-kritisch 
zichtt op het heden. Rauschenbusch' theologie kan derhalve worden gekenschetst als een theologie 
diee haar zwaartepunt vindt in een 'zich realiserende eschatologie'. 

'Ziee 1.3.2, 1.3.3 en 1.6.3.4. 
22 W. Rauschenbusch, 'Our Attitude toward Millennarianism', in The Examiner, sept 1896. 
33 W. Rauschenbusch, CSC, p. 106. 
44 Deze term, afkomstig van E. Haenchen, is ge(her)introduceerd door J. Jeremias en B. Klappert. Zie 
J.. Jeremias, Die Gleichnisse Jesu, Göttingen, 1962, p. 227, noot 3 en B. Klappert, Die Aitferweckung des 
Gekreuzigten,Gekreuzigten, Neukirchen-Vluyn, 1971, p. 123, noot 32 
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V 33 Het Rijk Gods ak convergentiepunt in Rauschenbusch' denken 

Onss onderzoek naar de betekenis van het Rijk Gods in bet werk van Walter Rauschenbusch heeft 
verschillendee fasen doorgemaakt en heeft diverse motieven in dat werk aan het licht gebracht. Wij 
constateerdenn dat eerdere onderzoekers - terecht - gewezen hebben op de diversiteit van de 
motievenn in het werk van Rauschenbusch, waarna zij hem desondanks veelal hebben ingedeeld bij 
eenn van de conflicterende richtingen van wier motieven hij onweersprekelijk gebruik had gemaakt. 
Wijj  hebben als werkhypothese gesteld dat Rauschenbusch het Godsrijk, dat zich in deze wereld 
realiseertt als doel en vrucht van Gods handelen in de geschiedenis, als theologisch convergen-
tiepuntt aan het social gospel heeft teruggegeven. Daarmee heeft hij naar onze mening een positie 
ingenomenn van waaruit de diversiteit tot een synthese kan worden gebracht. 

Inn een vroege fase van ons onderzoek stuitten wij op Visser 't Hoofts negatieve oordeel over het 
sociall  gospel Dat schreef hij, behalve een Amerikaans-methodistische achtergrond, bovenal af-
hankelijkheidd van de Verlichtingsfilosofie toe via de liberale theologie waarin God volstrekt imma-
nentt is, terwijl de bijbelse boodschap zijns inziens uitgaat van de transcendentie Gods. Ons onder-
zoekk heeft evenwel aangetoond dat Rauschenbusch de transcendentie en immanentie Gods niet als 
tegenstellingenn zag, maar die beide aspecten dialectisch verbonden achtte in de openbaring. De 
bijbelsee God is de God der geschiedenis, die in de incarnatie in Jezus van Nazareth 'immanent' is 
gewordenn en op aarde zijn Rijk wil vestigen door het werk van de Heilige Geest. Zonder de illusie 
tee koesteren dat de sociale en geestelijke evolutie als vanzelf zou leiden tot het Rijk Gods, wilde 
Rauschenbuschh de mogelijkheden van groei en uitbreiding van het Godsrijk in de wereld en daar-
meee de opdracht tot 'kerstening1 daarvan niet prijsgeven maar juist stimuleren. 

Dee inschatting van het gewicht van de zonde in mens en wereld speelt een grote rol in de positieve 
off  negatieve waardering van het social gospeL De Amerikaan Reinhokl Niebuhr keerde zich van de 
sociall  gospelbewegingg af vanwege het liberale optimisme dat hij er in aantrof en dat hij onrealistisch 
achtte.. In Europa werd vanuit een orthodox-lutherse positie gesteld dat pogingen om de wereld te 
verbeteren,, thuishoorden in de (r)evohrtbnair-optimistische denkbeelden van liberalisme en socia-
lisme,, maar dat een christen behoort te weten dat de wereld 'in het boze Hgt' en dat de zonde alleen 
kann worden overwonnen door rechtvaardiging en verlossing. 

Onss onderzoek heeft aangetoond dat Rauschenbusch het gewicht van de zonde zeer ernstig 
heeftt genomen en die niet alleen in individuele personen en persoonlijke verhoudingen heeft 
aangewezen,, maar ook en vooral in de maatschappelijke structuren die door het kapitalisme waren 
veroorzaakt.. Zijn realisme ten aanzien van het kwaad in de wereld stond echter zijn hoop op de 
komstt van het Godsrijk op aarde niet in de weg. Hij hield vast aan de mogelijkheid van het 
millenniumm als voorlopige realisatie van de gerechtigheid van dat Rijk dat sterker is dan de machten 
vann het kwaad. Daarmee heeft hij zich niet overgegeven aan een sociaal-utopische idylle maar heeft 
hijj  ruimte gemaakt voor en vastgehouden aan de werkelijkheid van het Koninkrijk Gods, waardoor 
hijj  de tegenstelling tussen optimisme en pessimisme ten aanzien van de mogelijkheden van maat-
schappelijkee gerechtigheid overstijgt. 

Aansluitendd kan worden gesteld dat Rauschenbusch de vaak gecreëerde tegenstelling tussen 
inzett voor maatschappelijke hervormingen én besef van de noodzaak tot mentaliteitsverandering te 
bovenn is gekomen door te spreken van Gods werk in de wereld als social salvation: mensen 
omvormenn tot sociale wezens en de maatschappij tot een samenleving waarin gerechtigheid heerst 
Doorr zo, synthetisch, te werk te gaan heeft Rauschenbusch een uitweg gewezenn uit allerlei kerk en 
theologiee verlammende controversen 
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Terwijll  de Europese critici van het social gospel vanuit hun traditie veelal meenden te moeten 
kiezenn tussen het persoonlijke en het sociale aspect van het evangelie en dan het eerste het 
belangrijkstee achtten, stelde in Amerika o.a. H. Richard Niebuhr terecht vast dat Rauschenbusch 
zijnn evangelicale verleden niet persé verloochende toen hij toetrad tot de social gospelbeweging. 
Zelff  zag hij het als een voortzetting van tradities uit het 'social Christianity' dat was voortgekomen 
uKK het evangeliealisme van de revivalbewegingen, waar nadrukkelijk het besef leefde dat de heili-
gingg van het leven niet alleen betrekking heeft op de individuele mens maar zich evenzeer richt op 
dee samenleving als geheel Deze opvatting hangt samen, zoals wij hebben aangetoond, met een in 
Amerikaa vrijwel algemeen gedeelde visie op een Godsrijk dat de sociale werkelijkheid mede omvat. 

Inn zijn theologie van het Godsrijk heeft Rauschenbusch deze opvatting geactualiseerd ten 
dienstee van de social gospelbeweging. Enerzijds bepleitte bij de noodzaak van een bekering die hij 
niett beperkte tot de individu, anderzijds vestigde hij de aandacht op de strijdverhouding met de 
machten.. Bovenal wees hij op de overmacht van het Godsrijk dat alle tegenstand overwint, 
waardoorr zowel het persoonlijke als het sociale aspect zijn plaats kreeg toegewezea 

Doorr zijn afwijzing van de apocalyptiek heeft Rauschenbusch de schijn gewekt de 
eschatologischee betekenis van het Godsrijk te miskennen en het slechts teleologisch te verstaan. 
Onss onderzoek heeft echter duidelijk gemaakt dat zijn afwijzing betrekking heeft op een cata-
strofalee opvatting van de apocah/ptiek, zoals die in zijn dagen werd geformuleerd. Juist omdat 
Rauschenbuschh geloofde in de mogelijkheid om de maatschappij ten goede te veranderen en dat 
zagg als een opdracht van Godswege verwierp hij de gedachte dat God aan het eind heel deze 
wereldd aan de ondergang zou prijsgeven. Zijn visie op de eschatologie van het Godsrijk is veeleer 
datt God aan het eind der tijden deze wereld zal redden van de ondergang en alles wat goed en 
schoon,, rechtvaardig en heilzaam is, in zijn Koninkrijk zal binnenbrengen. Hij zag dat echter niet als 
eenn eind-goed-al-goed-gedachte waarop de mensheid rustig kan gaan zitten wachten of nog erger: 
zichh intussen kan overgeven aan het doen van het kwade. Voor Rauschenbusch is de eschatologie 
vann het Rijk Gods een aansporing om in het heden te wandelen en te handelen overeenkomstig de 
normm van het Godsrijk: de gerechtigheid. Bovendien behoort tot zijn eschatologie het geloof in het 
miUenniumm als een tijdperk van voorlopige vrede en gerechtigheid op aarde. Hij geloofde in een 
zichh realiserende eschatologie, waarin de schijnbare tegenstelling tussen teleologie en eschatologie 
iss opgeheven. 

Inn de laatste fase van ons onderzoek werd ons duidelijk hoezeer Waker Rauschenbusch in zijn visie 
opp een zich realiserende eschatologie werd gestimuleerd door hetgeen de anabaptisten uit de 
reformatietijdd beoogden: zij wilden de betekenis van de boodschap het Rijk Gods niet beperkt hou-
denn tot het kerkelijk erf, maar zij zetten zich in voor de radicale hervorming van de maatschappij. 
Rauschenbuschh deelde hun geloof in de actualiteit, de radicaliteit en de universaliteit van het Rijk 
Godss en hij schreef de mislukking van hun exrxriment toe aan de tegenkrachten die over de 
machtsmiddelenn beschikten om de beoogde democratische liervormingen tegen te gaan. 

Sommigee onderzoekers hebben verwezen naar Rauschenbusch, relatie met de anabaptisten, 
maarr die meestal afgedaan als een teken van zijn sektarische gezindheid. Slechts een enkeling heeft 
zichtt gehad op de belangrijke, positieve bijdrage die het anabaptisme op zijn visie heeft gehad. Naar 
onss inzicht heeft hij juist zo de kloof overbrugd tussen evangelie en maatschappij en zichtbaar 
gemaaktt welke bijdrage de kerken kunnen geven aan de sociale gerechtigheid Met deze visie op 
hett Godsrijk heeft Rauschenbusch een theologische brug geslagen die weliswaar samenhangt met 
zijnn persoonlijke levenskeuzes, maar die inhoudelijk nog altijd bruikbaar is als wegwijzer in een 
kerkelijk-theologischee benadering van maatschappelijke vraagstukken. 
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