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Inhoudsrijke teksten
Christenen staan in een rijke en en eeuwenoude leestraditie waarin door begaafde gelovigen vele prachtige en
nog steeds inspirerende teksten zijn geschreven. Het is daarom verheugend dat door Mackay- een begaafd
vertolker van deze traditie – een vijlentwintigtal teksten verzameld zijn.
Hiertoe behoren onder meer de befaamd geworden Brief aan Diognetus uit de tweede eeuw, teksten van grote
middeleeuwse figuren als Bernardus van Clairvaux en Thomas a Kempis, de reformatoren Luther, Calvijn en
Zwingli, en de zeventiende tot de twintigste eeuw wordt vertegenwoordigd door belangrijke geestesgestalten als
Wilhelmus à Brakel, Pascal, Kierkegaard, Groen, Isaäc van Dijk en Lewis. De teksten worden steeds
voorafgegaan door een korte inleiding op tekst en auteur en besloten met enkele vragen. Verhelderend is ook dat
Mackay bij elke periode een korte schets van het karakter ervan geeft.
De waarde van deze verzameling bronteksten is groot daar zij christenen, aan de hand van een deskundige en
bezielde gids, in staat stelt kennis te nemen van de eigen buitengewoon rijke traditie waarin nog steeds schatten
voor hart en verstand zijn te vinden.
Mooi en waardevol is ook de algemene inleiding van Mackay waarin hij over zijn leesvreugde schrijft en mag
deelnemen aan het symposion van de kerk van alle tijden en plaatsen: ‘De stemmen van hen die reeds in
Christus ontslapen en in het Huis des Vaders zijn, weerklinken hier, onder de krakende zolderbalken van mijn
kleine huis aan de rivier dat daarmee wordt opgenomen in het Grote Huis van de christelijke geloofstraditie’.
Een buitengewoon mooi en waardevol boek dat we in de handen van velen wensen.
Waarom wel lezen: voor historisch besef en versterking van het geloof voor hart en verstand.
Waarom niet lezen: wanneer er geen historisch besef is en geen verlangen naar kennisverrijking.
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