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EPILOOG G 

Hett Koninkrijk Gods ab aardse werkelijkheid 

Maxx Stackhouse heeft vragenderwijs geponeerd dat er geen beter centraal thema voor de theo-
logiee van de 21 ste eeuw zou bestaan dan het Rijk Gods en geen zinvoller richtinggevend idee voor 
dee (Amerikaanse) postindustriële wereld dan het social gospel naar Rauschenbusch. Uit het 
voorafgaandee is wel gebleken dat in elk geval de eerste gedachte mijn sympathie heeft. Maar sluiten 
dee kerkelijk-theologische ontwikkelingen bij de overgang van de 20*  naar de 21*  eeuw aan bij 
hetgeenn Stackhouse hoopte? Hebben de kerken de boodschap van het aanbrekende Godsrijk en zijn 
gerechtigheidd verstaan en in hun beleid en belijden opgenomen? Houdt de theologie zich bezig met 
hett Rijk Gods en zijn vooronderstellingen en consequenties? 

Dee Wereldraad van Kerken heeft zich van meet af aan bezig gehouden met maatschappelijke 
vraagstukkenn en zich soms radicaal opgesteld, vooral dankzij de inbreng van 'Derde werekT-theo-
logen.. In zijn geschrift over het koningschap van Christus, dat hij nadrukkelijk betrok op sociaal-
politiekee situaties in de wereld, legde Visser 't Hooft daarvoor reeds in 1948 een theologisch 
fundament.33 De assemblee van Evanston-1954 sprak over het Godsrijk als hefl voor deze wereld en 
overr Christus als de hoop der wereld; de conferentie over kerk en maatschappij in 1966 in Genève 
heeftt dat spreken geconcretiseerd en daarmee aan de aangesloten kerken richting gewezen. 

Eenn tijdlang hebben sommige Europese kerken zich door deze visies laten storen en inspireren. 
Zoo deed dé synode der Nederlandse Hervormde kerk een aantal pastorale handreikingen en rappor-
tenn verschijnen, die betrekking hadden op sociaal-politieke kwesties.3 Maar intussen is het geestelijk 
klimaatt in de Europese kerken al weer veranderd. Het modieuze ideaal van de privatisering heeft de 
kerkk niet alleen tot het particuliere terrein teruggedrongen maar haar ook geestelijk besmet met 
dezee gedachten: religieus individualisme is populair, ook in de kerk! 

Voorr de visie van de Amerikaanse kerken is het social gospel als zodanig niet langer bepalend, 
ondankss de herwaardering van Rauschenbusch en ondanks het feit dat Martin Luther King zich 
voorr zijn sociaal-politieke opstelling beriep op theologische inzichten die aan hem waren ontleend. 
Well  blijft er in Amerika aandacht voor sociaal-ethische vraagstukken, maar in plaats van het Social 
Creedd bepaalt christelijk-rechts steeds meer de protestantse bijdrage aan het maatschappelijk leven. 
Opmerkelijkk is dat tegelijkertijd de Rooms-katholieke bisschoppen in Amerika zich in een pastorale 
brieff  zeer kritisch hebben uitgesproken over de sociaal-economische ontwikkelingen in de USA. 

Will  de kerk haar missionaire opdracht in de wereld blijven vervullen, dan is het naar ik meen nood-
zakelijkk dat zij het Koninkrijk Gods centraal stek in haar denken en spreken. Een officiële poging 
daartoee is indertijd van Hervormde zijde ondernomen met de publicatie van Fundamenten en 
Perspectieven?Perspectieven? waarin in artikel 1 Gods koningschap wordt beleden en vervolgens het drievoudig 
ambtt van Christus als uitwerking daarvan aan de orde komt Centraal staat de eenheid van Christus' 
persoonn en werk in incarnatie en verzoening, gezien in het Rijksperspectief. 

11 M.L. Stackhouse in The Christian Century, 25 jan. 1989. Zie motto op p. 4 en ELI .6.d 
22 Zie WA.Visser t Hooft, The Kingdom of Christ, New York, 1948. 
33 Zo bijv. Het vraagstuk van de kernwapenen, Den Haag, 1962; De kerk in de sociaal-politieke spanningen, 
Denn Haag, 1975. 

44 Economie Justice for All:  Catholic Social Teaching and U.S. Economy, 1986. 
55 Fundamenten en Perspectieven van belijden, Den Haag, 1949; art. 5-8 en p. 44. 
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Intussenn gaat de kerkelijke discussie al lang niet meer over het Koninkrijk Gods, zoals o.a. blijkt uit 
dee onlangs uitgegeven synodale handreiking van de Samen-op-weg-kerk. 

Daartegenoverr staat dat in de bijbelwetenschappen de bestudering van de apocalyptische 
geschriftenn uit het oude testament en de intertestamentaire periode veel informatie heeft opgeleverd 
overr de joodse achtergronden van het nieuwe testament, waarmee het Rijk Gods in een nieuw licht 
kwamm te staan. Veel meer dan voorheen werd aangenomen blijkt het joods-apocaryptische 
gedachtegoedd een rol te hebben gespeeld in de evangeliën, die het optreden van Jezus beschrijven in 
termenn die ontleend zijn aan de joodse eindtijdverwachting. Belangrijke elementen daarin zijn: de 
strijdverhoudingg tussen het Rijk God en het Rijk van de kwade machten, de hoop op de 
eindoverwinningg van het Godsrijk op de Dag des HEREN en het oordeel over de onderdrukkers 
diee nu nog aan de macht zijn. Deze apocalyptische elementen radicaliseren de bijbelse eschatologie 
vann het komende Godsrijk, die mag gelden als hét perspectief van de oudtestamentische profeten. 

Rauschenbuschh heeft de realisatie van het Godsrijk nauw verbonden gezien met Jezus' en onze 
gehoorzaamheidd aan Gods geboden. Het resultaat van die gehoorzaamheid benoemde hij als 'Gods 
progressivee social incarnation'. Deze evolutionistisch klinkende formule relativeert hij door het 
eschatologischh karakter van het Godsrijk te beklemtonen. Vanwege het komende Godsrijk wordt 
hett heden der geschiedenis niet uitsluitend bepaald door het verleden, maar Gods toekomst bepaalt 
hett heden. Gods toekomst voor de wereld is echter niet zonder zijn oordeel over de ongerechtig-
heid,, een thematiek die in de apocalyptiek aan de orde komt. Deze betekenis van apocalyptiek is bij 
Rauschenbuschh niet opgekomen, wel bij de bijbelse profeten. Wanneer de profetische oproepen tot 
ommekeerr niet ter harte worden genomen verandert de profetische toon in een apocalyptische en 
wordtt Gods oordeel als onontkoombaar aangezegd. Het Rijk Gods zal triomferen over het kwaad. 
Dee Christusfiguur moet in dat profetisch-apocalyptische perspectief worden gezien als de toekom-
stigee koning van de eindtijd. In Jezus van Nazareth en in zijn optreden hebben zijn - joodse -
volgelingenn de dynamische presentie van het eschatologische Godsrijk herkend.3 Maar meer nog 
dann de Christustitel is die van de Mensenzoon, afkomstig uit Daniël 7, van doorslaggevende 
betekeniss geweest voor de joods-christelijke toekomstverwachting. Onmiskenbaar is de strekking 
eenn politieke: aan de Mensenzoon van de eindtijd is volmacht verleend om in Gods Naam humaan 
tee regeren over deze wereld. Een aldus gekarakteriseerd Koninkrijk Gods verdient een centrale 
plaatss in de theologie. 

Herwaarderingg van het chiliasme 

Dee protestantse orthodoxie van Rauschenbusch' dagen presenteerde een catastrofale apocalyptiek 
alss de ware betekenis van de christelijke eschatologie, een visie die te verwerpen is. Bijbelse escha-
tologiee is immers gefundeerd op de hoop dat Gods gerechtigheid zal triomferen en het kwaad teniet 
doen.. Het komende Godsrijk werpt reeds nu zijn licht in de wereld, evident in de verschijning van 
Jezuss Christus, maar vervolgens ook in de levenswijze van zijn volgelingen. Vanuit dit geloof kan 
menn zich niet neerleggen bij een wereld waarin antihumane machten regeren. Stellig is de nieuwe 
wereldd vol van gerechtigheid niet zomaar present, maar wat niet is kan komen, zo benadrukt het 
chiliasme. . 

JezusJezus Christvs, onze Heer en Verlosser\ Utrecht, 30 oktober 2000. 
22 Th.C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament, 5*  druk, 1977, Wageningen. 
33 M. de Jonge, Jezus en het Koninkrijk van God, Afscheidscollege &d 25-01-1991, R.U. Leiden. 
H.J.. de Jonge, 'De oorsprong van de verwachting van Jez^'wederkomst', in Totdat Hij komt, 
eeneen discussie over de wederkomst van Jezus Christus, Baam, 1995, p. 27-28. 
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Inn plaats van 'apocalyptisch' is het beter de bijbelse visie op de eschatologie 'chiliastisch' te noe-
men;; dit shih aan by het in Amerika populaire begrip 'millennium'. Men zou dat 'utopisch' kunnen 
noemen,, maar deze term doet geen recht aan hetgeen de bijbel presenteert: een chiliastisch visoen. 
Utopieënn zijn er in soorten, goede en slechte, gevaarlijke en minder gevaarlijke. Het wordt gevaar-
lijkk wanneer bepaalde figuren het maatschappelijk onbehagen manipuleren door het doen van valse 
beloftenn in ruü voor onbeperkte gehoorzaamheid, waarna zij mensen aanzetten tot geweld tegen 
anderen,, 'vijanden' genoemd. Maar ook de afwijzing van de utopie kan gevaarlijk zijn, wanneer de 
bestaandee wereld tot de bestmogelijke wordt verklaard en mensen worden aangespoord om 
'realist'' te zijn en er binnen de gegeven mogelijkheden er voor zichzelf het beste van te maken. 
Rauschenbuschh zou hier spreken van zelfzucht als de zonde bij uitstek en de wortel van het kwaad. 

Vanwegee de in de social gospelbeweging levende hoop op een betere wereld werd gewezen 
opp de verwantschap van die gedachten met die van de futurist-utopist Edward Bellamy (1850-
1898).. Deze had in zijn boek Looking Backward de wereld op weg gezien naar een ideale 
maatschappij,, die men mocht verwachten in het toen nog verafgelegen jaar 2000. Dan zou men 
zonderr winststreven en concurrentie in broederlijke verhoudingen met elkaar leven. Tegenstanders 
wistenn toen al dat dit een illusie was en spraken van 'pqjedream'-denkbeelden. 

Hett woord utopie is dus duidelijk niet geschikt om de bijbelse hoop uit te drukken, aangezien deze 
iss gebaseerd op het visioen van het op aarde komende Godsrijk. Tussen de beide begrippen: utopie 
enn bijbels visioen bestaan grote verschillen, want: 
-- anders dan de bedachte utopie, geconstrueerd uit onbehagen, beroept het bijbelse visioen van 

hett Godsrijk zich op het schouwen van een andere, geschonken werkelijkheid; 
-- anders dan de wégdromende utopie verwijst het profetische visioen naar de verantwoordelijk-

heidd voor mens en wereld en 
-- anders dan de tirannieke utopie, die mensen manipuleert, doet het visioen een oproep tot 

bevrijdendd handelen. 
Dee kerk gelooft dat Gods werk niet ten einde is met de verschijning van Christus. Integendeel, zij 
gelooftt dat het toen pas goed begonnen is. Het millennium, in de 19e eeuw in Amerika populair 
gewordenn als symbool van een ononderbroken opmars naar het Godsrijk, moet volgens de bijbel 
gezienn worden als onderpand van het zich op aarde realiserende Rijk Gods. Het millennium geeft 
daarvann de uitgebreidheid aan: het gaat om eerlijke rechtspraak, om het betomen van het geweld 
derr volken, om sociaal-politieke gerechtigheid en zo heeft het een kritische spits, geeft het een 
oordeell  over aDe misstanden in het heden. Herwaarderend heeft Walter Nigg gezegd: "Der 
ChOiasmuss ist ein echter Glaube, wekhe die Eschatologie vor dem Absinken in eine indrviduelle 
Angelegenhehh bewahrte. Der ChÜiasmus vertritt die grosze Verantwortung der Christenbeit der 
Erdee gegenüber". 
Inn de officiële theologie van de grote Europese kerken ontbreekt het millennium en wordt het 
chiliasmee afgewezen,2 maar de versie van Rauschenbusch zou verhelderend kunnen werken 

11 W. Nigg, Das ewige Reich, p. 78. 
22 Het oodervvero'millennium* komt m ô  

hebbenn er wel aandacht aan besteed. Zo heeft A. Capadose herinnerd aan óe wekelijkse sabbath als tijds-
markeringg om het einde van de slavernij te vieren en hij heeft verband gelegd tussen het sabbatsgebod en de 
hoopp op het millennium door te spreken van een 1000-jarige werekl-sabbat die moest volgen op een v ^ ^ 
geschiedeniss van 6000 jaar. Kerkvaders uit de 2e en 3de eeuw na Chr. hadden hetalfoe gezegd, waar zij 
algemeenn geloofden in het 1000-jarig Rijk. J J. van Oosterzee in zijn Christelijke Dogmatiek, Deel 2,2e dr., 
1876,, p. 557, herinnert aan de 40 dagen na Jezus'oostanding waarin hij met zijn leerlingen sprak over het 
Rijkk Gods (Hand. 1:3). Hij ziet in deze 40 dagen nadrukkelijk een parallel met het millennium. 
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Herwaarderingg van het anabaptisme 

Dee reformatorische leer van de rechtvaardiging van de zondaar uk genade, zonder de werken der 
wet,, ontwikkeld en toegespitst in het conflict met de Romana, heeft de discussies in de protestantse 
theologiee en de grote protestantse kerken van meet aan tot op heden bepaald. Hoewel de wet Gods 
eenn heilig leven gebiedt, overtuigt zij de zondaar veeleer van zijn zonde en doet hem zijn toevlucht 
nemenn tot de onverdiende, genadige gerechtigheid van Christus. Van goede werken kon hier 
nauwelijkss sprake zijn, daar ook 'de allerheiligsten slechts een klein beginsel van gehoorzaamheid 
hebben'. . 

Dee doperse reformatie legde het hoofdaccent daarentegen niet op de rechtvaardiging maar op 
dee heiliging, de 'beteringe des levens',2 waartoe de gelovigen als behorende tot de vergadering der 
heiligenn geroepen zijn. "Wie in Christus geloven en zijn woord met een oprecht vroom hart 
aannemen,, zullen tot het einde zijn voorbeeld volgen, door zijn Geest gedreven worden en op zijn 
beloftenn hopen, gelijk de Schrift leert".3 Het zware accent op de heiligheid der gemeente en de poli-
tiekee druk van die dagen op de eerste dopersen veroorzaakten de doperse 'mijding' en versterkten 
dee neiging om te trachten een 'stil en gerust leven te verkrijgen'. Hun idee van de 'imitatio Christi' 
werdd verbonden met 'eine entschlossene Absage an die Welt', zo meent Walter Nigg. 

Nieuwerr onderzoek heeft echter uitgewezen dat, zeker bij de groepen uit de begintijd der 
radicalee reformatie, van meet aan de verwachting van het eschatologische Rijk en het verlangen om 
daaraann in het maatschappelijk leven gestalte te geven, een rol speelde. De resultaten van dit 
onderzoekk sluiten enigszins aan bij de visie van Ludwig Keiler, die alle radicalen 'anabaptisten' 
noemdee en hen tekende als de ware voortzetters van het echte, revolutionaire christendom, zoals 
datt was blijven voortleven in allerlei sektarische groepen. Volgens hem was hun 'sektarisme' hun 
lott geworden. Oorspronkelijk wilden zij echter niet alleen de kerk hervormen maar ook een nieuwe 
maatschappijj  stichten. Gerechtigheid zou de aarde bedekken. 
Doorr Keiler geleerd had Rauschenbusch in deze visie op gerechtigheid zijn eigen streven naar 
maatschappelijkee hervormingen en de ontwikkeling van een christelijk socialisme herkend. In deze 
interpretatiee is de 'reformatorische' theologisch-dogmatische lading van het begr̂> gerechtigheid 
secundairr ten opzichte van zijn sociaal-maatschappelijke betekenis, terwijl deze laatste betekenis 
vann gerechtigheid juist het centrale thema moet zijn van het Koninkrijk Gods. Deze, met Keiler en 
Rauschenbusch,, 'anabaptistisch' te noemen visie op het Koninkrijk en zijn gerechtigheid biedt 
mogelijkhedenn om een directe relatie te leggen tussen het verkondigde heil en de plicht tot sociaal-
politiekee actie. Rauschenbusch en zijn geestverwant Ragaz hebben zich dan ook nadrukkelijk van 
diee plicht gekweten. Deze visie betekent tegelijk het kritisch toetsen van de bijdrage van kerk en 
theologiee aan het welzijn van de hele mens, individueel en sociaal, hetgeen met name Ragaz niet in 
dankk is afgenomen en in Europa weinig weerklank vond. Toch zou juist dit 'anabaptisme' de 
Europesee kerken verder kunnen helpen om hun apostolaire opdracht uit te voeren: de proclamatie 
vann Gods Koninkrijk. 

11 Heidelberger Catechismus, zondag 44, antwoord 114. 
22 Hans-Jürgen Görtz, Die Tdufer, Geschkhte undDeutung, München, 1980, p. 76. 
33 Menno Simons, Opera Omnia, geciteerd en hertaald door S. Vooistra, 'Een gemeente van heiligen' in 
DoperseDoperse Stemmen, 7, Amsterdam, 1994, p. 28. 

44 W. Nigg, Do? ewige Reich, p. 231. 
55 W. Klaassen, Living at the End of the Ages. Zin \22, p. 200, nt 3. 
66 W. Deresch, Predigt und Agitation der religiösen Sozkdisten, Hamburg, 1971, pp. 7 en 131, "Das Erbe 
derr religiösen Sozialisten ist weder in der Kirche noch in der Theologie bisher angetreten worden; die Ver-
drSngungg dieses Traditionsstanges ist gründlich gelungen". 


