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Robert Chapman was een van de mannen Gods in het
Engeland van de negentiende eeuw. Het boekje Agapè
leiderschap - Lessen in geestelijk leiderschap uit het leven van
R. C. Chapman is reeds in verscheidene talen verschenen, waaronder het Chinees. Chapmans levensverhaal
wordt hier vooral met momentopnamen geïllustreerd
en is dus geen gewone biografie. Grote mensen in de
geschiedenis zijn altijd voorbeeldfiguren, en Chapman
is dat zeker. Zoals Charles Spurgeon zei: 'Hij is de heiligste man die ik ooit heb gekend.'
'Lessen in geestelijk leiderschap' is de ondertitel, maar
dat doet tekort aan het algemeen stichtend karakter
van het boek. Door te lezen hoe Chapman de christelijke principes in de praktijk bracht, werd ik mijn eigen
tekortkomingen pijnlijk gewaar, al was het maar door
de gedachten die ik over sommigen
koester. Immers, wij zijn allen kinderen van de ene Vader en wij zijn allen
geroepen om Christus' liefde jegens
AGAPÈ
eenieder in de praktijk te brengen,
iets wat Chapman op sublieme wijze
gestalte gaf. Dat principe wordt vertolkt door het Griekse woord voor
liefde, agapè, een term die het nieuwe
begrip van liefde weergeeft van de
eerste christengemeenten dat, in navolging van de Meester zelf, een zichzelf weggevende liefde veronderstelt
die aan individuele mensen verschijnt
ongeacht hun persoonlijke 'waarde' of
t:l verdiensten. En dat nu dient het onE=:
u derscheidende kenmerk te zijn van

alle volgelingen van Christus . Hoe mooi wordt dat
vertolkt:'Elke plaatselijke gemeente moet dus een etalage zijn voor de bovennatuurlijke liefde van Christus.
Die liefde moet vanuit elk lid van het lichaam stromen
naar elk ander lid van het lichaam en moet zichtbaar
zijn voor de hele wereld en de engelen' (p.ll-12).
Iedere zin lijkt beter dan de ander, waarvan ik u hier
twee kruimels toewerp: 'Chapnun placht te zeggen:
Elke dwaling kan herleid worden tot een 'deel' van
de Schrift dat uit de context werd gehaald; maar geen
enkele dwaling kan de test van heel de Schrift doorstaan' (p. 21). En tevens, hetgeen veronderstelt dat wij
als persoon onbelangrijk zijn maar dat Gods werk
belangrijk is: 'Hoewel Christus bedroefd kan worden
over duizend dingen in ons die alleen Zijn oog kan
zien, is niemand zo snel verheugd als Hij over onze
kleine liefdebewijzen' (p. 67).
We moeten niet denken dat Engeland destijds een
makkelijke plaats was voor evangelisatie. Nog minder was dat in kerk en omgeving van BarnstapJe (in
het uiterst zuidwesten van Engeland), een plaats waar
hij altijd gebleven is. Het evangeliseren lag hem zo aan het hart dat hij
daarvoor zijn lucratieve baan in de
advocatuur
neerlegde en de ladder
~
afdaalde van een gegoede familie naar
de achterbuurten van Barnstaple. Later voelde hij zich geroepen om tijdens reizen te gaan evangeliseren in
het streng katholieke Spanje, wat in
die tijd verboden was en dus een
riskante onderneming. Maar hij had
zich goed voorbereid, want hij had
zich de taal eigen gemaakt. Het land
doorkruisend greep hij iedere gelegenheid aan tot een persoonlijk
gesprek waarin hij sprak over de ~
hoop die in hem leefde.
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