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SAMENVATTIN G G 

Walterr Rauschenbusch en de werkelijkheid van het Godsrijk 
Eenn onderzoek naar betekenis en doorwerking van zijn 'social gospel' 

Inn hoofdstuk I wordt de afkomst, de geestelijke ontwikkeling en het gedachtegoed van de theo-
loogg Waher RAUSCHENBUSCH (1861-1918) beschreven tegen de achtergrond van het kerke-
lijkee en maatschappelijke leven in Amerika tijdens de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw. 
Zijnn vader August Rauschenbusch, stammend uit een geslacht van Duits-hitherse predikanten en als 
lutherss zendeling naar Amerika gekomen, was van de lutherse kerk overgegaan naar de German 
Baptistt Church waarin hij zijn piëtistische geloofsbeleving beter herkende. 
Walterr stemde met de keuze van zijn ouders in en werd eveneens lid van de baptistenkerk. Eerst 
laterr zal hij op zijn studiereizen het anabaptisme ontdekken als een der bronnen van het baptisme en 
hett maatschappelijk radicalisme der anabaptisten aan zijn piëtisme toevoegen. 
Naa een studietijd in Duitsland en in Amerika predikant geworden in de baptistenkerk, ging hij aan 
hett werk in een arbeiderswijk van New York waar grote maatschappelijke problemen waren. De 
daarr heersende sociale wantoestanden deden hem omzien naar een theologisch concept om hieraan 
adequaatt het hoofd te kunnen bieden. Hij vond dat in de "Kingdom of God-theology1 van het 'social 
airistianity\\ een theologie die zich intussen in liberale richting had ontwikkeld 
Ditt sociale christendom in Amerika heeft een lange en brede voorgeschiedenis. Het gaat terug op 
vormenn van het 17e-eeuwse puritanisme en van het 18e-eeuwse revivalisme, bewegingen die 
streefdenn naar heiliging van het (openbare) leven en het houdt verband met het feit dat veel 
Amerikaansee kerken hun oorsprong hebben in het milieu der dissenters, die in de nieuwe wereld 
onafhankelijkheid,, vrijheid en gerechtigheid zochten en die geloofden dat hier het Godsrijk daagde. 
Ditt Amerikaanse geloof in het Godsrijk op aarde kan men, met H.R. Niebuhr, een experiment in 
'constructivee Protestantism' noemen. Een tijdlang zagen Amerikaanse protestanten geen grote 
tegenstellingg tussen het evangelicalisme en denkbeelden die via de dissenters bekend waren gewor-
denn en die later aanleunden tegen een meer liberale theologie. Verschillen van opvatting stonden 
eenn goede samenwerking niet in de weg. Verder was er grote openheid voor de resultaten van de 
wetenschapp met name voor de sociologie, die in de eerste fase werd gezien als een hulpwetenschap 
vann de (theologische) sociale ethiek. 
Dee Amerikaanse kerken zijn in het algemeen solidair geweest met de arbeidersklasse zodat hier, 
anderss dan in Europa, geen diepe klooff  is ontstaan tussen de kerk en dit volksdeel. Vanuit de kerk 
heeftt men mee gezocht naar een praktisch en sociaal christendom. Het socialisme, gezien als geor-
ganiseerdee broederschap, werd daarbij verwelkomd als bruikbaar model voor de verwerkelijking 
vann een voluit democratische samenleving. De marxistische, atheïstische dogmatiek wees men af. 
Onderr leiding van een aantal charismatische figuren ontwikkelt zich dan uit bovengenoemde denk-
beeldenn en invloeden een beweging die rond 1900 het social gospel wordt genoemd. Dit social 
gospell  wordt gekenmerkt door: geloof in de realisatie van het Godsrijk op aarde; 'social salvation' 
alss de boodschap van het Godsrijk zodat (sociale) ethiek prevaleert boven dogmatiek; vertrouwen 
datt sociale wantoestanden veranderbaar zijn en bondgenootschap met het democratisch socialisme. 
Walterr Rauschenbusch is uitgegroeid tot een van de meest inspirerende van de voormannen van 
dezee social gospelbeweging, juist omdat hij er een eigen stempel op heeft gedrukt. In hem ver-
enigenn zich namelijk verscheidene tradities: evangeücale, gekenmerkt door een innige persoonlijke 
geloofsrelatiee tot Jezus, gekoppeld aan sociale bewogenheid; liberale, gekenmerkt door een primair 
alss ethiek verstaan geloof, gekt op Jezus' onderwijs, en anabaptistische, gekenmerkt door het 
gelooff  in de verwerkelijking van een betere wereld, geïnspireerd door een chiüastische heils-
verwachting. . 
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Tijdenss zijn regelmatige en intensieve contacten met Europese theologen constateerde Rauschen-
buschh bij velen van hen een burgerlijk-conservatieve, individualistische en contrarevolutionaire 
gezindheidd die hij, vanuit zijn verstaan van het evangelie, verwierp. Wel aanvaardde hij hun kritiek 
opp het Amerikaanse optimisme en leerde hij meer aandacht te geven aan de macht der zonde. 
Naderee kennismaking met de bedoelingen der eerste anabaptisten gaf nieuw voedsel aan zijn visie 
opp het Koninkrijk Gods. Hij verstond het als Gods nieuwe orde op deze wereld ten antwoord op de 
wanhoopp en de gelegaliseerde onderdrukking van de op God hopende armen. 
Belangrijkk zijn zijn contacten geweest met de leerlingen van Ritschl die het Koninkrijk Gods hadden 
herontdektt als een der centrale motieven uit de bijbel. Toch zal Rauschenbusch later Ritschls 
'ellips'-gedachtee verlaten en stellen dat 'the Kingdom of God the controlling center' is van Jezus' 
prediking.. En dus, zo betoogt hij, is het Godsrijk tevens het hart van de theologie. 
Dee visie van hen die zich bij herontdekking van de eschatologie 'consequent' noemden stelde hem 
teleurr omdat zij de bijbelse eschatologie verstonden als catastrofale apocalyptiek. Het stelde hem 
voorall  teleur omdat zij er zich vervolgens van distantieerden als 'joods' en (dus) onbruikbaar. 
Voorr Rauschenbusch is de strijd van Jezus met de bovenpersoonlijke machten van het kwade daar-
entegenn van grote actualiteit. Hij zag die strijd niet catastrofaal aflopen voor de mensheid maar hij 
geloofdee in de doorbraak van een tijd van vrede, welvaart en gehik, dank zij Christus' overwinning 
vann het kwaad. Die hoop zag hij gesymboliseerd in het bijbelse beeld van het rnülennium. 

Inn een Excurs worden Rauschenbusch' inzichten vergeleken met die van Leonhard Ragaz, de voor-
mann van de religieus-socialisten in Zwitserland. Het eerste dat daarbij opvalt is de grote overeen-
komstt van hun theologische en maatschappelijke visies die zij in wederzijdse ontmoetingen beves-
tigden.. Hoewel hun kerkelijke en sociale achtergronden sterk verschilden werden zij vrienden en 
bondgenotenn in de strijd voor een betere wereld. Zij verwachtten die herschapen wereld van God, 
maarr zij zagen de verwerkelijking ervan tegelijk als heiligingsopdracht van de gelovigen. Het Gods-
rijkrijk  als eschatologische grootheid is bepalend voor de oriëntering van hun theologie. Met Christus 
alss de spil van hun verwachting is het Godsrijk voor deze wereld het perspectief Daarmee is de 
eschatologiee niet 'gehorizontaliseerd' maar daarmee is de 'verticalisering', die het in de grote 
protestantsee kerken eerder veelal had gewonnen, als onbijbels teruggewezen. De eschatologische 
hoopp kan mensen mobiliseren, zonder dat dat tot overspannen verwachtingen behoeft te leiden. 
Mensenn leven niet in een tijdloze wereld maar in de concrete geschiedenis waar volgens Ragaz en 
Rauschenbuschh de strijd plaats vindt tussen Gods heilzame Rijk en het Rijk van de Boze. Daarom 
zienn zij de categorie geschiedenis als van wezenlijk belang voor een theologie die bijbels 
verantwoordd wil zijn. De daarbij behorende (sociale) ethiek vraagt niet zozeer naar goed of kwaad, 
maarr naar wat heilzaam of heilloos is voor een mensheid, die God naar zijn Rijk wil leiden. 
Rauschenbuschh heeft lange tijd vertrouwen gehad in de geleidelijke kerstening van de samenleving, 
totdatt hij ontdekte hoe bovenpersoonlijke machten het Rijk van God tegenwerken. Des te meer 
wistt hij zich geroepen om de strijd met die machten, benoemd als Mammon en Mars, aan te binden. 
Ragazz sprak van de 'kairoi', beslissende momenten in het wereldbestel, waarop Christenen worden 
uitgedaagdd om hun Heer te volgen. Ragaz zag in de 'franciscaanse' armoede een voorteken van het 
evangeliee en handelde er naar, door zijn maatschappelijke positie op te geven. 
Rauschenbuschh was in dat opzicht nuchterder: armoede is een verwerpelijke toestand waaraan geen 
menss mag worden opgeofferd. Maar ook voor hem behoren vroomheid en radicaliteit bij elkaar. 
Aann zijn vroomheid heeft Rauschenbusch uiting gegeven in zijn Prayers of the Social Awakening 
enn hij kon beweren dat het social gospel 'more religious (is) than the orthodox type' waar het social 
gospell  religieuze inspiratie direct verbindt met de levenspraktijk. 
Hett uitbreken van de (Eerste) Wereldoorlog was voor beiden een grote schok. Rauschenbusch 
heeftt de afloop ervan niet meer meegemaakt; zo kwam hun vriendschap ten einde. 
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Hoofdstukk II beschrijft het wel en wee van de social gospelbeweging in de 20ste eeuw in Amerika 
enn welke - indirecte - invloed het social gospel had op Life and Work en zo op de Wereldraad. 
Tweee woorden kenmerken het tot van de social gospelbeweging in Amerika in de 20ste eeuw: 
vervlakkingg en radicalisering. Nog bij het leven van Rauschenbusch is die vervlakking ingetreden 
doorr het loslaten van de evangelische inspiratie. Er bleef slechts een humanistisch en moralistisch 
residuu over, afkomstig uit het liberale verleden. H.F. Ward, een van de latere voormannen van de 
beweging,, sprak weer over de waarde van de menselijke persoonlijkheid als het hoogste goed, 
anderenn verwachtten het heil van de evolutie waarbij het Godsrijk werd gereduceerd tot een huma-
nistischh broederschapsideaaL Weer anderen trachtten de beweging levend te houden door het social 
gospell  te vertalen in pacifistische en radicaal-socialistische idealen; ook zij raakten tos van de bron. 
Eenn volgende generatie sociaal bewogen theologen kon in dit gereduceerde social gospel geen 
inspiratiee meer vinden en gaf de schuld daarvan aan de liberale theologie. H. Richard en Reinhold 
Niebuhr,, evenals Rauschenbusch op de hoogte van de Europese theologische denkbeelden van die 
dagen,, zetten de aanval op het social gospel in en ontmaskerden de uh de liberale theologie 
overgeblevenn denkbeelden als oppervlakkig en misleidend. Maar ten onrechte heeft Reinhold Nie-
buhrr ook Rauschenbusch gezien als niets anders dan een aanhanger van de liberale theologie. 
Dee aandacht die de Wereldraad van kerken is gaan geven aan maatschappelijke vraagstukken is met 
namee gestimuleerd door de Wereldzendingsraad en door de beweging Life and Work, een 
bewegingg waarin Amerikaanse sociall  gospelers van meet aan hun invloed deden gelden. 
Dee derde beweging, Faith and Order, die eveneens deel ging uitmaken van de Wereldraad, was 
primairr geïnteresseerd in de eenheid van de kerk, maar is later, vooral onder invloed van theologen 
uitt de Derde Wereld, steeds sterker de eenheid van orthodoxie en orthopraxie gaan belijden. 
Eenheidd van geloof en leven is een thema dat ook Rauschenbusch steeds voor ogen heeft gestaan. 
Dee aanvankelijke continentaal-Europese weerstand en argwaan tegen het maatschappelijk engage-
mentt van de Wereldraad werd beargumenteerd met een verwijzing naar de liberale achtergrond van 
dee Amerikaanse inbreng daarin. Zo bleef verborgen dat juist in de Europese theologie de sociale 
betekeniss van het Rijk Gods onvoldoende was verdisconteerd. 
Driee korte excursen volgen, die belangrijke christelijke bewegingen buiten de Wereldraad aan het 
woordd laten, die elk op hun manier met de vragen van geloof en maatschappij bezig zijn (geweest): 
progressievee evangeliealen, radicale mennonieten, de pauselijke commissie Justitia et Pax. 

Dee hoofdstukken ui en IV behandelen de Amerikaanse en Europese kritiekk op het social gospel in 
hett algemeen en op de visie van Rauschenbusch in het bijzonder. De meervoudige aanval op het 
sociall  gospel, zowel van de zijde van fundamentalistische evangelicalen en orthodoxen alsook van 
dee progressieve neo-orthodoxen, liet weinig heel van het social gospeL Voor Rauschenbusch werd 
echterr in toenemende mate een uitzondering gemaakt, omdat men besefte dat hij andere bronnen 
hadd aangeboord dan die van een liberaal-optimistische evolutiefilosofie. Daarbij werd met name 
gewezenn op zijn verwantschap met de oude evangelicalen en hun verwachting van het op aarde 
doorbrekendee Godsrijk en op de daar aanwezige wil tot heiliging van het maatschappelijke leven. 
Criticii  als W.E. David, M.L. Stackhouse e.a. zien zelfs een sterke overeenkomst tussen Rauschen-
busch'' visie en die van R. Niebuhr, waar het die beiden ging om de gerechtigheid van het Godsrijk. 
Donovann E. Smucker heeft in zijn dissertatie gewezen op het anabaptisme als van grote invloed op 
RauschenbuscrTT versie van het de social gospeL Maar de synthese die Rauschenbusch tot stand 
wistt te brengen tussen dat anabaptisme en piëtistische, 'transformattonistische' en liberale invloeden 
achtt Smucker tenslotte toch gedomineerd door de liberale theologie. 
Martinn Luther King beschouwde Rauschenbusch als een van zijn belangrijkste leermeesters - zij het 
niett zonder kritiek - met name waar het ging om de sociale implicaties van het christelijk geloof. 
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Dee Europese kritiek op het social gospel is sterk gevoed door W. Visser 't Hoofts The background 
ofof the social gospel, 1928. Hoewel hij als weinigen oog heeft gehad voor de verworteling van het 
sociall  gospel in het Amerikaanse puritanisme, revivalisme en methodisme hield hij toch de verwant-
schapp met de liberale theologie voor doorslaggevend; om die reden wees hij dit social gospel af 
Inn hoofdstuk V worden Conclusies getrokken, allereerst gelet op de bevindingen van Amerikaanse 
enn Europese critici die veelal steunden op de studie van Visser 't Hooft en op R. Niebuhrs kritiek. 
Terwijll  Niebuhr Rauschenbusch de origineelste exponent van dit, door hem afgewezen, social gos-
pell  noemde, kwamen andere Amerikanen zoals H. Richard Niebuhr en T.L. Smith tot de conclusie 
datt het originele van Rauschenbusch' visie geen bijzonder soort liberalisme was maar veeleer moest 
wordenn gezocht in zijn moderne verwerking van evangelicale en social Christianhy-tradities. 
Eerstt R- Muller in 1957 en M. AndjeHc in 1998 hebben de prediking der gerechtigheid van de bij-
belsee profeten onderkend als de theologische basis van Rauschenbusch' visie op het Godsrijk. 
Alss derde bron van inspiratie voor Rauschenbusch had een enkeling gewezen op de Angelsaksische 
dissenterss en de aanhangers van de Europese radicale reformatie, waaronder ran. de anabaptisten. 
Rauschenbuschh heeft in drie kerkelijke tradities: de evangelicale, de liberale en de anabaptistische, 
verstaann in een Amerikaanse context, motieven gevonden voor zijn visie. Hij ontleende 
-- aan de evangelicale traditie de inzet voor persoonlijke en sociale heiliging uit liefde tot God 
-- aan de liberale traditie de inzet voor onderwijs en opvoeding in de verwachting dat zedelijke 

vooruitgangg mogelijk is zodat ook maatschappelijke verhoudingen kunnen worden gekerstend en 
-- aan de anabaptistische traditie de inzet voor hervorming van het maatschappelijk bestel naar de 

normm der gerechtigheid en de hoop op een voorlopige verwerkelijking van het Godsrijk, naar het 
modell  van het millennium, binnen de aardse verhoudingen. 

Dezee laatste inbreng, door Rauschenbusch vertaald in zijn streven naar een christelijk socialisme, is 
hett minst opgemerkt en gewaardeerd maar naar ons inzicht de meest doorslaggevende. Het doem-
denkenn van de apocaryptiek verwerpend, vond hij in de chfliastische eschatologie der anabaptisten 
dee synthese tussen de motieven van groei én crisis die inherent zijn aan zijn theologie van het Rijk 
Gods.. Dat Godsrijk ziet hij zich voorlopig en stuksgewijs op aarde realiseren in tekenen en vormen 
vann gerechtigheid die niet zonder strijd tot stand komen, maar vragen om de menselijke inzet. 
Zonderr de persoonlijke aspecten te verwaarlozen zag Rauschenbusch mogelijkheden om bet evan-
gelie,, verstaan als het evangelie van het Godsrijk, direct op de sociale werkelijkheid te betrekken. 
Wijj  onderscheiden in zijn Rijk Gods-theologie een drietal hoofdthema's: a. gerechtigheid, b. de 
bovenpersoonlijkee machten van het kwaad, c. het nrillennhim in relatie tot de eschatologie. 
a.. De gerechtigheid van het Godsrijk biedt en gebiedt 'social salvation,, dat wil zeggen: het vormt 

mensenn tot sociale wezens én het belooft en roept op tot een nieuwe samenleving waarin gerech-
tigheidd de verhoudingenn bepaalt 

b.. Deze hoopvolle toekomst komt niet vanzelf maar verlangt strijd met bovenpersoonlijke machten, 
voorall  aanwezig in de ontmenselijkende krachten en instituties van bet ongebreidelde kapitalisme. 

c.. Rauschenbusch' chfliastische hoop op rnaatschappijhervorrning naar de norm der gerechtigheid 
sloott nauw aan bij een dominante traditie in het Amerikaanse christendom, namelijk die aangaande 
hett millennium (Openb. 20). De Amerikaanse theologie verstond dit millennium als een situatie 
vann relatieve gerechtigheid en als een symbool en belofte van een - voorlopige - verwerkelijking 
vann het op aarde komende Godsrijk. Rauschenbusch accentueerde de daarin gelegen opdracht 

Inn de Epiloog wordt bezien welke waardevolle denkbeelden er uit het werk van Rauschenbusch 
overblijven,, die ook in de Europese theologie van nut zouden kunnen zijn. Wij noemen dan: zijn 
centraall  stellen van het Koninkrijk Gods en de maatschappelijke gerechtigheid, zijn vasthouden aan 
dee realiseerbaarheid van het eschatologisch visioen van het millennium en zijn herwaardering van 
hett anabaptisme, dat niet alleen de kerk maar ook de maatschappij radicaal wilde hervormen. 


