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De bekende schrijver C.S. Lewis vergeleek iemand die veel geschiedenis leest met een persoon die op 

veel plaatsen heeft gewoond. Zo iemand zal niet snel verleid worden door de fouten van zijn 

geboortedorp. Iemand die veel leest heeft in meerdere tijden gewoond en is, aldus Lewis ‘daardoor tot 

op zekere hoogte immuun voor de stortvloed van nonsens die uit zijn eigen tijd via pers en microfoon 

voortkomt.’ In zijn nieuwste boek ‘Een leeskamer in het Grote Huis’  stimuleert dr. Ewald Mackay tot het 

verdiepen in de bronnen van de christelijke traditie. Het boek van Mackay heeft voor mij ook een speciale 

waarde omdat het is opdragen aan de Lewiskring; een groep oud-studenten waar ik ook deel van uit 

maak. 

 

Een leeskamer  

Het boek is ten diepste een vervolg op zijn boek ‘Het Grote Huis’. Mackay vergelijkt in dat boek de 

christelijke geloofstraditie met een eeuwenoud huis. hij roept in dit eerste boek de lezer op om in dit 

Grote Huis te wonen. In ‘Een leeskamer in het Grote Huis’ staat vooral de vraag centraal hoe je in dit 

Grote Huis kunt wonen.  

Mackay voert een pleidooi om de bronnen uit de christelijke traditie te lezen. In het eerste deel van het 

boek geeft hij een aantal handreikingen hiervoor. Zo raadt hij aan om te beginnen met een kwartiertje 

per dag te lezen en dit langzaamaan uit te bouwen (p. 31). Mackay schrijft ook een hoofdstuk over het 

lezen in onze postmoderne tijd. Alleen dit eerste deel van het boek is al de moeite waard om gelezen te 

worden. Juist nu is het zo belangrijk om christelijke bronnen aan te boren. Het lezen van boeken helpt 

ons bij het vormen van een wereldbeeld. De boodschap is krachtig: Laat internet en tv-programma’s niet 

je wereldbeeld bepalen, maar voedt je met de bronnen uit de christelijke geloofstraditie. Juist in deze 

beeldcultuur worden we geroepen om te lezen. Lewis schreef eens: ‘Het enige middel tegen de blindheid 

van onze tijd is om de zeebries der eeuwen door je hoofd te laten waaien en dit kan slechts gedaan 

worden door oude boeken te lezen.’  

 

Het tweede gedeelte van het boek bestaat uit teksten uit de christelijke geloofstraditie. Uit elke periode 

heeft Mackay een aantal teksten geselecteerd, bij elke tekst is een inleiding en een aantal studievragen 

te vinden. Deze vragen laten de lezer in de spiegel van de tekst kijken. Het boek biedt een verrijkende 

kennismaking met bekende en onbekende schrijvers uit de hele kerkgeschiedenis. Door de inleiding op 

zowel de persoon als de tijdsperiode staan de bronteksten ook in hun context. Dit maakt het boek heel 

aansprekend. Met het boek maak je als het ware een ontdekkingsreis door de kerkgeschiedenis.  

Wie de teksten leest komt onder de indruk van de veelkleurigheid van de kerk. Allerlei kleurschakeringen 

lichten op in het boek. Zo lezen we teksten van Wilhelmus a Brakel en Jonathan Edwards, van de Deense 
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Kierkegaard, van C.S. Lewis en van Blaise Pascal. Ook komen we teksten van Middeleeuwers als Anselmus 

van Canterbury tegen. Ook zijn er een aantal teksten uit vroegchristelijke bronnen opgenomen, het is 

eigenlijk jammer dat de boeken uit deze periode zo onbekend zijn.  

 

Katholiciteit van de kerk  

Mackay hoopt dat de lezers oog krijgen voor de katholiciteit van de kerk. Deze wens wil ik onderstrepen. 

De woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk.’ 

moeten ook praktijk zijn. In de kerkgeschiedenis zien we deze ‘katholieke’ houding terug komen. De 

bekende Cesar Malan zei eens: ‘Of men zich protestants of rooms, Grieks of anglicaans, luthers of 

calvinistisch, quaker of Moravisch noemt, wat doet het er toe? Wie van harte gelooft aan de verdienste 

van de Heere Jezus is mijn broeder. En zodra ik hem als zodanig herken, geef ik hem hiervan zoveel als 

mogelijk is het bewijs.’ De Schotse M’Cheyne had grote waardering voor de roomse bisschop Martin 

Boos uit Beieren, hij schrijft zelfs dat hij hem voor zou willen laten gaan in zijn gemeente te Dundee. 

Tussen ware christenen kunnen veel verschillen zijn, terwijl ze toch ten diepste één zijn. De visie van 

Luthers vriend Melanchton bood openingen voor Arminiaanse opvattingen, en toch geven wij hem een 

grote plaats in de kerkgeschiedenis. Ook tijdgenoten als Philpot en M’Cheyne waren heel verschillend. 

Bij alle verschil blijft de Heilige Schrift wel onze norm. We mogen deze bronteksten lezen in het besef 

dat ook zij zijn onderworpen aan het gezag van de Bijbel, het Woord van God (p. 11).   

Wanneer we spreken over de katholiciteit van de kerk zou ik nog de volgende opmerking willen maken. 

Zonder deze katholiciteit uit het oog te verliezen is het wel mijn diepe overtuiging dat de gereformeerde 

belijdenis de diepste expressie van het christelijke geloof is. Ik wil dus ook onderstrepen dat we vast 

moeten houden aan de leer van de reformatie. Laat in de eerste plaats klassiek-gereformeerde werken 

daarom je referentiekader vormen. Wanneer het specifiek gaat om lezen voor je stille tijd verwijs ik het 

liefst naar bronnen uit de rijke geestelijke erfenis van de gereformeerde traditie en dan denk ik vooral 

aan schrijvers van voor ruwweg 1900 zoals Brakel, M’Cheyne en de gebroeders Erskine.  

 

Populieren 

Zeker voor studenten is het belangrijk om boeken te lezen uit de brede christelijke traditie. Voor 

persoonlijke vorming en studie is het goed om breed te lezen. Het boek van Mackay is daarbij een goed 

startpunt. De studenten van nu zijn mogelijk de docenten, predikanten en de politici van de toekomst. 

Dit boek houd je een spiegel voor om na te denken over je leesattitude. Hoe dieper onze wortels zijn, 

hoe beter we bestand zijn tegen de stormen van de tijdgeest en allerlei ‘wind van leer’. Kijk eens naar 

de hoge populierenbomen langs de polderdijken. Omdat ze diepe wortels hebben blijven ze staan in de 

Hollandse wind. Het is goed om ‘geworteld’ te zijn in onze bronnen.  

Het boek ‘Een leeskamer in het Grote huis’ stimuleert om boeken te lezen uit het christelijke verleden. 

Zo raadt ik je niet alleen aan om dit boek aan te schaffen, maar ook om een boekenkast vol boeken uit 

de christelijke traditie te lezen en te herlezen. Neem en lees!  

 

 

 


