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Als de kleinste kinderen zijn weggestuurd, 
start pastor John Yenchko zijn powerpoint-presenta-
tie. Boven de kansel vloeien glossy foto’s van gelukkige 
bruidsparen in elkaar over: witte jurken, zwarte 
pakken, geluk, bruidstaarten, familie, lachen, feest. 
“In iedere beschaving vormt het huwelijk de hoek-
steen van de samenleving. Het verbond tussen man 
en vrouw behoort tot de natuurlijke orde der dingen”, 
preekt hij met een tevreden blik. 
Maar die orde wordt volgens hem verstoord. Het 
parlement van de staat New York houdt binnenkort 
een stemming om het homohuwelijk te legaliseren. 
Daar waar eerdere pogingen strandden, zal het er dit 
keer echt om spannen. “En als de wet wordt aangeno-
men, betekent dat het einde van het huwelijk”, houdt 
hij de circa honderd, vooral blanke kerkgangers voor. 
Dat staat immers in de Bijbel, als je die juist weet te 
lezen. “De overheid is van ons allemaal. Dus bel je 
afgevaardigde in het Congres en laat van je horen.”
Normaal gesproken houdt pastor Yenchko politiek 
uit zijn kerk. De evangelische Northern Shore Com-
munity Church is een jonge kerk in Oyster Bay, een 
welgestelde badplaats op het liberale Long Island, 
vlakbij New York City. “We leven niet in een theo-
cratie en dat is maar goed ook”, zegt hij ijsberend 
voor de gemeente. “Maar soms zijn er ontwikkelingen 
waarover je wel uit moet spreken.” Ter ondersteuning 

[ >] deelt hij een conservatief christelijk opinieblad uit. 
En hij heeft een stapel boekjes paraat van een voorma-
lige homoseksuele vrouw die bekeerd en ‘genezen’ is. 
Er zit een zekere urgentie in zijn oproep. Sinds 
november waait er een nieuwe wind in Amerika. Vijf 
andere staten legaliseerden onlangs het homohuwe-
lijk. President Obama beloofde in zijn inaugurele rede 
‘wetenschap weer die plek te geven die het verdient’ – 
wat opgevat werd als sneer richting creationisten. Een 
van Obama’s eerste daden was het toestaan van 
stamcelonderzoek, waarvoor menselijke embryo’s 
worden gekweekt. Hij weigert zich te laten meeslepen 
in het abortusdebat. En tot woede van veel christenen 
zei de president in Turkije dat de Verenigde Staten 
‘geen christelijke natie’ is.
Dat deed bij veel Amerikanen pijn, en toch bleef het 
stil. In die stilte lijkt een aardverschuiving verborgen 
te liggen: de Religious Right, een cluster van politiek 
zeer actieve religieuze organisaties, lijkt zijn koers 
kwijt.

Schieten in de kerk 
De laatste dertig jaar hebben miljoenen fundamenta-
listische christenen, vaak blanke wedergeboren 
evangelicals in het midden en zuiden van de Verenigde 
Staten, zich verenigd in grote organisaties en bewegin-
gen zoals Focus on the Family en de Moral Majority (zie 
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Christelijk rechts in Amerika

Aardverschuiving
bij de

evangelicals
De Religious Right, bestaande uit fundamentalistisch christelijke en 
vooral evangelische politieke organisaties in de Verenigde Staten, 
verkeert na drie decennia van enorme groei en invloed in zwaar weer. 
Sommigen denken dat de secularisatie aan protestants Amerika vreet. 
Maar volgens anderen, waaronder veel gelovigen zelf, is de Religious 
Right zijn doel volledig voorbijgeschoten. Wat is hier gaande?
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kader). En die bewegingen zijn doorgaans zeer 
luidruchtig. Geleid door charismatische dominees, die 
veelal samen optrokken, ontketenden ze eind jaren 
zeventig een strijd tegen het vermeende linkse 
politieke en culturele establishment in de kuststaten. 
De strijd, die het politieke krachtenveld domineerde, 
staat bekend als de zogenoemde culture wars. De 
Religious Right heeft een enorme financiële slagkracht 
en de organisaties meten hun budgetten vaak in de 
honderden miljoenen euro’s. Ze hebben eigen 
tv-kanalen, radiostations, megakerken, uitgeverijen, 
postorderbedrijven en ze bestieren hun imperia als 
internationale concerns. Ze zijn veelgeziene gasten op 
K-street, de straat in Washington waar alle lobbyisten 
en denktanks zitten. Representanten van de Religious 
Right  claimen voor een derde van de Amerikanen te 
spreken, zo’n negentig miljoen mensen.
Onder president Reagan werd een officieus maar 
overduidelijk verbond gesloten met de Republikeinse 
partij. Die zetten voor de Religious Right  belangrijke 
onderwerpen op de politieke agenda: abortus, het 
homohuwelijk, het onderwijzen van de evolutietheo-
rie en de scheiding van kerk en staat. Vanaf de kansel 
visten de voorgangers naar stemmen. President Bush 
jr. zou zonder de Religious Right nooit zijn gekozen en 
zeker niet herkozen. 
Voor deze zuidelijke en midwestelijke evangelisten is 

God blank en Amerikaans, en houdt Hij niet van 
liberale praatjes uit Washington. Pastors laten zich 
zondags onbekommerd uit over conservatieve 
stokpaardjes als het vrije vuurwapenbezit, de in hun 
ogen excessieve belastingheffing, de zonde van vlag-
verbrandingen en andere onpatriottistische uitingen. 
Zo vroeg een evangelische pastor in Kentucky vorige 
week zijn kerkgenoten om hun vuurwapen mee te 
nemen naar de dienst. Dit als antwoord op berichten 
in de media na een aantal schietpartijen in godshui-
zen, waarna gepleit werd voor enige inperkingen van 
het vuurwapenbezit.

Frustratie
Het vuur lijkt dus nog volop te woeden, maar het 
kwaliteitsmagazine Newsweek probeerde het een paar 
weken geleden te doven met een hoofdartikel waarin 
het einde van christelijk Amerika werd aangekondigd. 
Sinds 1990 is het aantal Amerikanen dat zich christen 
noemt met 10 procent gedaald naar 76 procent, nog 
altijd driekwart van de bevolking. De groei van het 
aantal atheïsten is sinds die tijd verdubbeld naar 15 
procent. Veelzeggender is dat de helft van de conser-
vatieven vindt dat kerken zich niet met politiek en 
sociale kwesties moet bezighouden. In 2004, net na 
de herverkiezing van Bush, was dat 30 procent. Bijna 
zestig procent van de blanke evangelisten stemde toen 
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'Flikkerhuwelijk. God haat Amerika'. Dergelijke extreme standpunten doen Religious Right de das om. De nieuwe generatie 

evangelicals staat minder afkerig tegenover het homohuwelijk  ][ foto WFA/Reuters
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op hem. Presidentskandidaat John McCain moest 
het met 28 procent doen.
Het Amerikaans christendom doodverklaren gaat Rob 
Boston te ver, maar dat sprake is van een crisis in de 
Religious Right staat voor hem wel vast. Boston is 
onderdirecteur van de denktank Verenigde Amerika-
nen voor de Scheiding van Kerk en Staat in Washing-
ton.
Hij ziet dat een leiderschapsvacuüm de laatste jaren 
veel kracht aan de beweging onttrekt. Een aantal 
invloedrijke dominees heeft het veld geruimd. “De 
twee jaar geleden overleden dominee Jerry Falwell is 
jarenlang hét gezicht geweest van de Religious Right en 
alle belangrijke politici luisterden naar hem. Zijn twee 
zoons moeten nog uit zijn schaduw treden.” Andere 
prominenten, zoals James Dobson en Pat Robertson 
die voor cohesie in de beweging zorgden, hebben 
vanwege hun hoge leeftijd de dagelijkse leiding van 
hun organisaties overgedragen. 
Bij veel evangelicals is ook sprake van frustratie en 
vermoeidheid, denkt Boston. “Deze bewegingen zijn 
al meer dan dertig jaar politiek actief. Ze hebben 
vreselijk veel geld en energie gestoken in het verwe-
zenlijken van hun conservatieve agenda. Maar zelfs 
onder Bush is dat geen stap dichterbij gekomen. Er is 
jaren gevochten voor een paar kleine succesjes zoals 
het verbod op stamcelonderzoek. Die succesjes draaide 
Obama met een paar handtekeningen weer terug.”

Gematigden losgeweekt
Niet alleen is de maatschappelijke wind veranderd, 
ook door eigen toedoen komen de fundamentalisten 
in een kwade reuk te staan. Drie jaar geleden leidde de 
val van Ted Haggard bijvoorbeeld tot grote beroering. 
De voorzitter van de machtige Nationale Associatie 
van Evangelisten, zelfbenoemd moreel leider, werd in 
2006 betrapt op homoseksueel contact met een 
prostitué en moest aftreden. Inmiddels zegt hij 
genezen te zijn en werkt hij aan herstel van huwelijk 
en geloofwaardigheid. 

Begin juni kwamen de pro-life beweging (anti-abortus) 
en de conservatieve media hevig onder vuur te liggen. 
De voortdurend bedreigde abortusarts George Tiller 
werd in zijn kerk doodgeschoten door een anti-abor-
tusactivist. Commentator Bill O’Reilly van de oercon-
servatieve zender Fox News voert al jaren een harde 
tv-campagne tegen ‘Tiller the Killer’ en had er zicht-
baar moeite mee zich van de schietpartij te distantië-
ren.  
Obama speelt daarop handig in en probeert de 
gematigde evangelisten los te weken van de Religious 
Right. Tijdens zijn inauguratie in januari liet hij het 
gebed leiden door de populaire Californische predi-
kant Rick Warren. Die is zeer conservatief en een groot 
tegenstander van abortus en het homohuwelijk. In 
het politieke debat stelt hij zich echter doorgaans 
constructiever op dan de oude leiders van de Religious 
Right. En als het gaat om thema’s als klimaatverande-
ring en armoedebestrijding heeft de pastor meer 
gemeen met de Democraten dan met de Republikei-
nen.  

Oppervlakkig
De populariteit van Warren is exemplarisch voor 
de groeiende kritiek die binnen de beweging aanzwelt. 
Michael Spencer, een evangelische pastor uit Ken-
tucky, blogt onder het pseudoniem Internetmonk 
over hoe evangelicals zich hebben laten ringeloren 
door de politiek. De laatste tijd valt zijn werk in 
vruchtbare bodem. Als ik hem bel, ben ik de vijfen-
twintigste journalist die hij die week spreekt.
De aanleiding voor al die aandacht is zijn essay eind 
maart in de kwaliteitskrant The Christian Science 

Populaire predikant Rick Warren: conservatief, maar 
als het om milieu of armoedebestrijding gaat, staat 

hij dichter bij de Democraten.
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Religieus rechtse top tien
Eind vorig jaar publiceerde de actiegroep Verenigde 
Amerikanen voor de Scheiding van Kerk en Staat een 
top tien van in zijn ogen de belangrijkste organisaties 
van de Religious Right.
Christian Broadcasting Network (CBN) van 
dominee Pat Robertson. De tv zender zendt dagelijks 
het programma ‘700Club’ uit dat gemiddeld door 
bijna één miljoen mensen wordt bekeken en dat als 
persoonlijke spreekbuis voor de uiterst rechtse 
Robertson wordt beschouwd. Sinds Robertson zich uit 
het management van CBN terugtrok, is de organisatie 
langzaam in verval geraakt. Maar nog steeds heeft CBN 
een jaaromzet van zo’n 175 miljoen euro.
Focus on the Family (FoF) van dominee James 
Dobson. Zendt radioprogramma’s uit in 155 landen en 
zegt zelf 220 miljoen mensen te bereiken. Dobson is 
een machtige figuur in de Amerikaanse politiek en zit 
geregeld in overheidscommissies. FoF staat vaak 
vooraan in de strijd tegen het homohuwelijk, abortus, 
feminisme; het pleit voor invoeren van het schoolge-
bed en het toestaan van lijfstraffen om kinderen te 
disciplineren. FoF heeft een jaaromzet van ongeveer 
105 miljoen euro.
American Center for Law and Justice/Christi-
ans Advoactates Serving Evangelicalism (ACLJ) 
is het christelijke antwoord op de links liberale 
American Civil Liberties Union. De ACLJ spant 
rechtszaken aan als ze vinden dat christelijke belangen 
in het geding komen en werkt veel samen met Focus 
on the Family.
Alliance Defense Fund (ADF) is in 1993 opgericht 
door dertig leiders van de politiek-religieuze beweging 

om rechtszaken te voeren. De leider is berucht 
vanwege zijn uitlatingen dat de tekenfilmfiguur 
SpongeBob SquarePants deel uitmaakt van een 
complot van homoseksuelen om kinderen te indoc-
trineren. 
American Family Association (AFA) is in 1977 
opgericht om onzedelijkheid op tv te bestrijden. De 
organisatie houdt zich thans vooral bezig met het 
organiseren van boycots van bedrijven die ze onchris-
telijk vindt, zoals Disney en postkaartenmaker 
Hallmark. 
Family Research Council (FRC) is de politieke tak 
van Focus on the Family en zeer nauw verbonden met 
de Republikeinse partij. 
Concerned Women for America is opgericht om 
de feministische golven te bedwingen. 
Jerry Falwell Ministries is gesticht door de 
‘peetvader’ van de politiek-religieuze beweging Jerry 
Falwell en na diens dood voortgezet door zijn twee 
zonen. Ze bestieren ondermeer de succesvolle Liberty 
University, een universiteit gestoeld op evangelische 
grondslag.
De Southern Baptist Convention is een religieuze 
groep, maar wordt door de Verenigde Amerikanen 
voor de Scheiding van Kerk en Staat toch gezien als 
een politiek-religieuze organisatie, omdat het zich 
altijd zo sterk met de Republikeinse partij heeft 
verbonden. 
Council for National Policy is een praatgroep die 
leiders van de politiek-religieuze beweging bij elkaar 
brengt om tot gezamenlijke strategieën te komen. Het 
is een kleine, maar zeer machtige groep die de sympa-
thie had van president Bush. 

Monitor met de omineuze titel: ‘De komende evangeli-
sche ineenstorting’. Met een lijzig zuidelijk accent 
spreekt Spencer de verwachting uit dat de evangeli-
sche beweging over tien tot vijftien jaar niet meer 
bestaat. En dat is misschien maar goed ook. In zijn 
optiek hebben de evangelicals het geloof te veel 
verwaarloosd. “Evangelicalism is meer dan sociaal en 
politiek activisme. Terwijl we onze tijd besteden aan 
het bouwen van megakerken en het veroveren van 
politieke functies, zijn de geloofsbelijdenis en de 
verspreiding van het woord verzwakt.” Exemplarisch 
vindt hij de toestand van veel jongeren in de evange-
lische beweging. “Een groot deel raken we kwijt omdat 
ze niets meer van de orthodoxie weten. Die zijn 
opgegroeid in flitsende megakerken waar alles draait 
om beleving en popmuziek. Allemaal erg oppervlak-
kig. Van de theologie weten ze maar weinig.” 
Spencer heeft zijn hoop gevestigd op een kleine 
groep jongeren die overblijft. Die zal het evangelisch 
landschap van de Religious Right grondig veranderen, 
speculeert hij. “Die serieuze, echt evangelische 

jongeren zijn niet warm te krijgen voor de culture wars. 
Zij staan minder afkerig tegenover homohuwelijk en 
richten zich op andere onderwerpen zoals klimaat-
verandering, armoede en AIDS in de Derde Wereld 
en passen dus meer in de lijn van Rick Warren. Ze 
streven een meer productieve relatie met de samen-
leving na, vanuit de idee dat sociale transformatie 
alleen plaatsvindt door persoonlijke transformatie. 
Ze kiezen dus weer voor waar het bij evangelisme 
om gaat. Verspreiding van Gods woord.”
Over de conservatieve geloofsbrieven van de North 
Shore Community Church valt niet te twijfelen. Maar 
zelfs hier is kritiek te horen. John Morkan is conserva-
tief, stemt Republikeins en is faliekant tegen het 
homohuwelijk. Toch voelt hij zich toch niet meer 
thuis bij de Religious Right. “Die organisaties moedigen 
aan dat pastors prediken tegen hoge belastingen, 
beperking van het vuurwapenbezit en vlagverbrandin-
gen. Dat heeft niets meer met christendom te maken. 
Het wordt tijd dat we weer over echt belangrijke zaken 
gaan praten.”
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