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De vreugde van
het lezen
In 2013 verscheen het boek ‘Het Grote Huis. Christelijke
geloofstraditie in een (post)moderne wereld’ van Ewald
Mackay, historicus en filosoof. Hierin verwoordde hij zijn
visie op de vraag hoe christenen vanuit hun geloofstraditie
zouden moeten staan in een (post)moderne wereld. Hij
vergeleek de christelijke geloofstraditie met een eeuwen
oud huis, dat gegrond is op de Rots, op Christus. Binnen
de sterke muren van een eeuwenoude traditie wordt de
schat van het geloof bewaard. Daarnaast heeft het huis
open vensters naar de wereld; het is een opdracht om in
de wereld getuigen te zijn van Christus.
Met ‘Een leeskamer in het Grote Huis’, zijn nieuwste pen
nenvrucht, presenteert Mackay hier een passend vervolg
op. Om in het Grote Huis te wonen en ons te verbinden
met de traditie der eeuwen, is het belangrijk dat we naast de Bijbel als hoogste autoriteit - kennis nemen van
de bronnen die ons zijn nagelaten. De christelijke traditie
is een traditie van het Woord, van schrijven en van lezen.
De passie waarmee Mackay schrijft over 'de vreugde van
het lezen’, is aanstekelijk. Terecht maakt hij zich zorgen
over de ontlezing. Materieel en geestelijk dreigt de wereld
een flatscreen te worden. ‘Laten we diepe lezers zijn! La
ten we langzaam en aandachtig lezen en herkauwen!'
De auteur neemt ons mee in de leeskamer van het Grote
Huis en presenteert vijfentwintig bronteksten van bekende
en minder bekende auteurs uit de christelijke geloofstra
ditie. Deze bronteksten zijn verdeeld over vier periodes:
de vroege kerk, de middeleeuwse kerk, de kerk van de
reformatie en de nadere reformatie en ten slotte de kerk
in de moderne en postmoderne tijd. Elke brontekst wordt
ingeleid door relevante informatie over de auteur en afge
sloten met een aantal inhoudelijke en meditatieve vragen.
Het boek heeft een persoonlijk karakter. Mackay geeft
regelmatig een inkijkje in zijn eigen leeservaringen en
ook in de keuze van de bronteksten en hun auteurs licht
iets op van de Sitz im Leben van de schrijver. Ik sluit me
van harte aan bij Mackay’s wens dat dit boek bijdraagt aan
een sterkere verbondenheid met de Kerk van alle eeuwen
en plaatsen.

Goed preken
'De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door
wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest,
want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen,
maar op de kracht van God', schreef Paulus ooit (1 Korinthe 2:4-5)- Het is Tim Keiler uit het hart gegrepen. Hij
schreef ‘Preken’, een boek voor iedereen die de bood
schap van de Bijbel moet overbrengen in een sceptische
tijd.
In deel 1 (Dienstbaar aan het Woord) pleit Keiler er
voor om Bijbelteksten vanuit de context van de canon,
de boodschap van de Bijbel als geheel, te verkondigen.
Wat die boodschap is? 'Vanuit het perspectief van het
Oude Testament is dat "het is de Heer die redt” en Hij
alleen. We zijn te verdorven om onszelf te kunnen red
den, te onvolmaakt om het verbond met God te houden.
Er moet met radicale genade ingegrepen worden, en
die kan alleen maar van God zelf komen. In het Nieuwe
Testament zien we op welke manier de redding van God
komt: enkel en alleen door Jezus.’
In deel 2 (De mensen bereiken) peilt Keiler het laatmoderne denken van onze cultuur. De mens is zijn eigen
autoriteit geworden. De prediking moet deze cultuur
niet na spreken, maar aan de kaak stellen. 'De vroeg
christelijke brengers van de boodschap kenden de cul
tuur door en door en spraken nooit in onbegrijpelijke
bewoordingen, hoe confronterend ook. Ze plaatsten
de vragen van de cultuur in een ander licht, gaven een
andere vorm aan wat de cultuur bezighield en een an
dere richting aan waar ze naar verlangde. Zoals Forsyth
(Schotse theoloog, begin twintigste eeuw, MG) het zegt:
ze "bekeerden” hun cultuur - ze legden er het Evange
lie overheen waardoor ze radicaal veranderde.’
In deel 3 (Door de kracht van de Geest) concludeert Kei
ler dat predikers slechts een stem zijn. 'Dit is een ter
rein waarop je jezelf er voortdurend aan herinnert wie
je in eigen kracht bent. Het maakt je wanhopig afhan
kelijk van de Geest - maar deze wanhoop gaat hand in
hand met de blijde vrijheid van de wetenschap dat niets
in je prediking uiteindelijk afhangt van jouw welspre
kendheid, of jouw vaardigheid.’
Aanbevolen!
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