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Biografie van Watchman Nee 
 
 

Laat mij liefhebben zonder bedankt te worden. 
Laat mij dienen zonder loon te ontvangen. 
Laat mij werken zonder herinnerd te worden. 
Laat mij lijden zonder gezien te worden. 
 
’t Is het geven, niet het nemen; 
’t Is verbrokenheid, niet zelfbehoud. 
Een leven van lijden tot zegen van anderen; 
een leven dat liefheeft en troost. 
 
Aandacht en mededogen verwacht ik niet; 
troost en applaus aanvaard ik niet. 
Ja, eenzaam en vergeten; 
sprakeloos en verlaten. 
 
Bloed en tranen zijn de prijs voor de krans der rechtvaardigheid; 
alles geef ik op; de prijs om als trouwe pelgrim te kunnen leven. 
Het is het leven dat U koos, mijn Heer,  
toen U op aarde was. 
 
Blijmoedig leed U pijn en verlies, 
en werd U een rustpunt voor anderen. 
Ik weet niet hoe lang de weg nog is, 
maar ik ga door, er is geen weg terug. 
Help mij Uw volmaakte voorbeeld te volgen, Heer, 
ondankbaarheid te verdragen zonder te klagen. 
 
Ik bid U in deze tijd van beproeving,  
droogt U mijn verborgen tranen, o Heer. 
Leer mij dat U mijn loon bent, Heer, 
en maak mij tot een zegen voor de mensen. 
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 Dit gedicht, dat Watchman Nee rond 1930 schreef, kan goed 
dienen als een samenvatting van zijn leven. Watchman Nee (de 
familienaam ‘Nee’ is de fonetische weergave van het Chinese ‘Ni’) 
werd geboren op 4 november 1903 in Swatou, China. Zijn moeder 
Ho-Ping was bang dat ze alleen maar dochters zou krijgen en bad 
daarom om een zoon, die ze ook kreeg. Ze had al twee meisjes. 
Hoewel ze in die tijd een naamchristen was, bad ze toch om een 
zoon en beloofde ze dat als de Here haar een zoon zou geven, ze 
hem dan aan Hem terug zou geven. Volgens de traditie noemden ze 
hem Sjoe-tsoe, wat betekent: hij die de traditie van de 
voorouderverering voortzet. Enkele jaren na zijn bekering 
veranderde hij zijn naam in ‘Watchman’ (‘To-sheng’ in het Chinees). 
 Toen Watchman zes jaar oud was, verhuisden de Nee’s terug naar 
de plaats waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen: Foetsjou. Zijn 
vroegste opleiding genoot hij thuis, waar hij door huisonderwijzers 
onderwezen werd in De vier boeken1 en De vijf klassieken2 - die al 
tweeduizend jaar lang de basis vormden van de Chinese cultuur - en 
in kalligrafie. Al snel werd duidelijk dat hij goed kon leren. Hij was 
als kind nogal onstuimig, waardoor hij vaker een pak slaag kreeg dan 
zijn oudere zusjes. Om te voorkomen dat hij zo vaak slaag kreeg, 
namen zijn zusjes af en toe de schuld op zich voor dingen die hij 
had gedaan. 
 In 1916, toen hij dertien jaar was, ging Watchman naar de 
middelbare school in Foetsjou - die gesponsord werd door een 
Anglicaans zendingsgenootschap - om daar een westers 
georiënteerde opleiding te volgen. Dat was de eerste stap naar het 
Trinity College, dat geleid werd door voornamelijk Ierse 
zendelingen van het Trinity College te Dublin. Omdat hij briljant 
was, hoefde hij niet hard te studeren om bij de top van de klas te 
horen. Hoewel hij meedeed aan de christelijke tradities als doop, 
communie, zondagsschool enzovoort, had hij de Here Jezus nooit 

                                                           
1 Vier werken uit De dertien klassieken van Confucius. De dertien klassieken vormen 
de canon van het confucianisme. - E. M. 
2 Een verzameling Chinese geschriften die de kern vormen van De dertien 
klassieken. - E. M. 
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als zijn persoonlijke Heiland aangenomen. Hij hield van de wereld 
en zocht naar aardse glorie. Hij las romans en ging graag naar de 
film. Hij schreef artikelen voor kranten, en met het geld dat hij 
daarvoor kreeg, kocht hij loten. Hij was ook een tijdje voorzitter van 
de studentenvereniging.  
 China ging op dat moment door een periode van grote onrust. De 
politieke ontwikkelingen om hem heen lieten de jonge Watchman 
natuurlijk niet onberoerd. Tegelijkertijd ontwikkelde hij een steeds 
grotere afkeer van de kerk en van predikers. Hij minachtte predikers, 
die hij als de handlangers van zendelingen beschouwde. Toen zijn 
vader hem vertelde dat er aan God was beloofd dat hij prediker zou 
worden, was hij het daar grondig mee oneens. ‘Helemaal niet’!, was 
zijn radicale antwoord, waarmee hij heel duidelijk maakte dat zijn 
eigen toekomstplannen een heel andere richting op gingen. Prediker 
zou hij nooit worden, beloofde Watchman plechtig. 
 Eind februari 1920 kwam mevrouw Dora Yu (Yu Tsi-toe) naar 
Foetsjou - zij was een van de eerste Chinese evangelisten - om daar 
een reeks opwekkingssamenkomsten te houden in de kapel van de 
methodisten, de Tiën-An kapel. Mevrouw Nee, die een oude 
vriendin van Dora Yu was, ging erheen en werd gered. 
Schooljongens mochten ook komen, en een aantal van hen deed dat 
ook, maar Watchman ging niet. Hij moest niets van het geloof 
hebben, want hij wilde carrière maken. Zijn moeder nodigde hem 
uit, maar hij ging niet omdat zij hem nog maar pas geleden een 
onverdiend pak slaag gegeven had. In januari was er een kostbare 
vaas gesneuveld en zijn moeder was er zeker van dat hij dat had 
gedaan; dus gaf ze hem een vernederend pak slaag. Hoewel ze er 
later achter kwam dat hij het niet gedaan had, bood ze hem nooit 
haar excuses aan.  
 Maar nu ze gered was, ging ze thuis samenkomsten houden. Toen 
ze achter de piano plaatsnam, overtuigde de Geest van God haar 
ervan dat ze niet mocht beginnen te spelen voordat ze een openlijke 
belijdenis had gedaan aan haar zoon. Tot ieders verbazing stond ze 
op, liep naar Watchman, omarmde hem en riep uit: ‘Om Christus’ 
wil, het spijt me dat ik je geslagen heb terwijl je het niet had 
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verdiend!’ ‘Dat hebt u inderdaad gedaan, geëerde moeder’, was zijn 
bijna koele antwoord, ‘en ik heb u erom gehaat.’ ‘Vergeef het me, 
mijn jongen!’ smeekte ze, terwijl ze hem recht in de ogen keek. Maar 
hij draaide zich om en liep zonder een woord te zeggen de kamer 
uit. Daarna werd de samenkomst voortgezet. Die nacht was God 
echter bezig met Watchman. Hij was diep geraakt door zijn moeders 
belijdenis. Hij had nog nooit gezien dat een Chinese ouder bereid 
was zich zo te vernederen. Als zijn eigen moeder zo veranderd was, 
moest er een enorme kracht zitten in de prediking van deze Dora 
Yu. Het christendom was dan toch meer dan een geloofsbelijdenis. 
Hij besloot er de volgende dag heen te gaan en zelf de zaak te 
onderzoeken. De volgende morgen was hij al vroeg op en hij ging 
naar zijn moeder om haar te vertellen dat hij bereid was naar Yu Tsi-
toe te gaan en te luisteren naar haar boodschap. 
 De jonge Watchman ging erheen, zoals hij had beloofd. Die 
allereerste avond werd hij door het evangelie in zijn hart geraakt. Hij 
wist dat het evangelie van Jezus Christus waar was. Hij kon het 
moeiteloos accepteren, maar toch ervoer hij een sterke onrust. Op 
18 oktober 1936, tijdens een evangelistenconferentie in Koelongsoe, 
vertelde hij zijn eigen bekeringsgeschiedenis. Wat nu volgt, is zijn 
eigen getuigenis: 
 
 ‘In 1920, nadat ik de opwekkingsbijeenkomsten had bijgewoond 
die werden geleid door Dora Yu, woedde er een hevige strijd in mijn 
hart. Aan de ene kant moest ik beslissen of ik Jezus Christus als 
Verlosser aannam of niet; aan de andere kant moest beslissen of ik 
wel of niet Zijn dienaar zou worden. Want ik ervoer dat als ik Jezus 
als mijn Verlosser aanvaardde, ik Hem ook als mijn Here moest 
aannemen: dan zou ik Hem mijn leven lang dienen. Op dat moment 
was ik zeventien. Ik had grote dromen en had veel energie gestoken 
in het bedenken van een groots toekomstplan. In alle nederigheid 
wil ik nu graag zeggen - mijn medestudenten, waarvan er hier een 
paar aanwezig zijn kunnen getuigen dat het waar is - dat ik mijn plan 
heel nauwkeurig had uitgestippeld en dat best had kunnen lukken. 
Hierdoor was het aanvaarden van de redding door de Here 
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tweeledig: ik moest niet alleen van mijn zonden worden gered, maar 
ook van de wereld. Ik was ervan overtuigd dat ik de roep van de 
Here om naast een verloste persoon ook een dienende persoon te 
worden niet naast me kon neerleggen. Ik wilde dat deze twee dingen 
zouden samenvallen. 
 Die nacht (29 april 1920), midden in de nacht, was ik alleen in mijn 
kamer om uit die twee vragen te komen. Ik knielde neer om te 
bidden. Eerst had ik niets te zeggen. Na een tijdje, zonder dat ik er 
van te voren over had nagedacht, trokken veel zonden aan mijn 
geestesoog voorbij. Ik beschouwde mezelf als zondaar. Nooit eerder 
in mijn leven had ik op die manier naar mijn zonden gekeken. Ja, nu 
zag ik mijn zonden ook echt, maar tegelijkertijd zag ik de Here Jezus. 
Aan de ene kant zag ik de zwartheid van mijn zonden, aan de andere 
kant zag ik de roodheid van het bloed van de Here Jezus. Ik zag de 
Here Jezus aan het kruis hangen en hoe Hij mijn zonden in Zijn 
lichaam droeg. Het was alsof de Here naar mij riep: ‘Ik heb je 
zonden gedragen. Ik wacht totdat je komt.’ Hoe kon ik zo’n grote 
liefde die op mij inwerkte nog langer weerstaan? Eerder had ik 
mensen die in Jezus Christus geloofden uitgelachen, maar in die 
nacht kon ik hen niet langer bespotten. Ik vroeg de Here om mijn 
zonden te vergeven. Terwijl ik die beleed, viel de last van die zonden 
van mij af. 
 In die periode gebeurden er veel dingen die nieuw voor me waren. 
Voor het eerst besefte ik dat ik een zondaar ben. Voor het eerst bad 
ik en vroeg de Here om mijn zonden te vergeven. Voor het eerst 
ervoer ik echte vreugde en vrede in mijn hart. Ik wist meteen dat 
alle eerdere vreugde en vrede onecht waren geweest. Na mijn gebed 
stond ik op en ervoer een grote vrijheid. Het leek wel of de hele 
kamer overspoeld was met licht. Ik had geen idee waar ik was. Alle 
plannen die ik in voorgaande jaren had uitgestippeld waren nu passé. 
Voor anderen zou het misschien gemakkelijk zijn om hun plannen 
en dromen te laten varen, maar voor mij is dat heel moeilijk 
gebleken. Toch had ik die nacht een heel nieuw leven gekregen. 
Zowel mijn redding als mijn roeping waren in één keer duidelijk 
geworden. Sinds die nacht heb ik nooit aan mijn roeping getwijfeld: 
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precies op dat moment wist ik dat de Here mij had gered. Ik wist 
dat Hij was gestorven en nu voor mij leeft. Daarom moet ik ook 
sterven en leven voor Hem. Ik moet Hem heel mijn leven dienen. 
 Nadat ik was gered ging ik door met studeren. Terwijl andere 
studenten romans meenamen om in de klas te lezen, nam ik de 
Bijbel mee. Niet lang daarna ging ik naar Sjanghai om bij Dora Yu 
te studeren en te leren hoe ik de Here kon dienen.3 Na een kort 
verblijf daar stuurde ze mij echter weer weg. Ze zei alleen dat het 
niet goed uitkwam als ik zou blijven. Later begreep ik dat dit met 
iets in mezelf te maken had: als jongere hield ik ervan goed te eten, 
goed gekleed te gaan en te slapen tot acht uur ’s morgens. 
 Nadat ik was teruggekomen in Foetsjou ging ik verder met 
studeren. Ik was niet ontmoedigd, omdat ik wist dat God mij had 
geroepen. Ik wist dat ik veel zwaktes had, maar ook dat God mij 
nooit zou verlaten. Hoewel ik soms mijn zelfbeheersing verloor en 
andere slechte gewoonten aan de dag legde, beseften mijn 
medestudenten wel dat ik anders was dan daarvoor. 
 Omdat ik pas bekeerd was, wist ik niet hoe ik mensen tot Christus 
moest leiden. Ik dacht: hoe meer woorden ik tot hen richt, hoe beter 
het is, en als ik nog meer vertel, zullen mensen gered worden. Maar 
daarin was ik een complete mislukkeling, want er werd niemand 
gered. Ik voelde me machteloos. 
 Een tijdje daarna ontmoette ik een zendelinge, mevrouw Groves. 
Zij vroeg me hoeveel zielen ik had gewonnen sinds ik was gered. Ik 
antwoordde dat ik het evangelie aan mijn medestudenten had 
verkondigd, maar dat ze niet wilden luisteren en dat het daarom aan 
hen lag. Ze gaf me echter de hint dat het waarschijnlijk aan mij lag. 
Ze vroeg door en stelde me de vraag of er iets tussen mij en God in 
stond - of er een verborgen, onbeleden zonde was. Ik moest 
erkennen dat er zulke dingen waren. Ze vroeg me of ik bereid was 
om daar meteen mee af te rekenen, waarop ik positief antwoordde. 

                                                           
3 In die periode heerste er onrust onder de studenten en omdat Watchman voelde 
dat hij zich moest aanpassen aan de nieuwe richting die zijn leven ging, vertrok 
hij zonder er ruchtbaarheid aan te geven naar Sjanghai om op de Bijbelschool van 
Dora Joe gedurende een jaar bijbelonderwijs te ontvangen. - S. K. 
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 Ook vroeg ze mij hoe ik naar mensen toe getuigde. Ik zei dat ik 
geen plan had, dat ik simpelweg zei wat ik meende te moeten zeggen, 
ongeacht of ze luisterden of niet. Ze vertelde dat ik dat verkeerd 
deed: ‘Je moet eerst met God spreken en dan met mensen. Je moet 
eerst mensen bij God brengen voordat je met hen spreekt. Je moet 
tot God bidden en erachter proberen te komen voor wie Hij wil dat 
je bidt. Schrijf deze namen in een notitieboekje en bid dagelijks voor 
hen. Als er zich dan gelegenheden voordoen, verkondig dan het 
evangelie.’ Ik nam haar advies aan. 
 Diezelfde dag nog rekende ik af met vele zonden en verkeerde 
dingen. Ik vroeg de Here mij te reinigen met Zijn bloed en mijn 
zonden te vergeven. Vanaf die dag bad ik voor degenen van wie ik 
de namen in mijn boekje had opgeschreven. In het begin bad ik elk 
uur voor hen. Dat vond ik vrij moeilijk, omdat ik niet veel te zeggen 
had. Zelfs in het klaslokaal bad ik stiekem voor hen. Na enkele 
maanden was ik voor mijn medestudenten een mikpunt van spot 
geworden. Als ze me aan zagen komen, zeiden ze dat de prediker 
eraan kwam en wilden ze niet echt luisteren naar wat ik te zeggen 
had. 
 Een tijdje later vroeg ik mevrouw Groves waarom ik nog steeds 
geen effect had nadat ik alle methoden die ze mij had aangereikt had 
toegepast. Ze moedigde me aan om te blijven bidden totdat iemand 
gered zou worden. De Here zij geprezen, want nu kan ik zeggen dat 
op één na al degenen die ik in mijn notitieboekje had opgeschreven, 
gered zijn. Er stonden zestig à zeventig namen in. Zo heb ik de les 
geleerd om nooit op te geven, maar altijd te blijven bidden.’ 
 Overal waar Watchman naartoe ging, nam hij zijn Bijbel mee. Hij 
las er voortdurend in. Hij heeft ooit gezegd dat hij elke dag 
negentien hoofdstukken uit de Bijbel achter elkaar las. Ook 
gebruikte hij diverse methoden om de Bijbel te bestuderen. Hij ging 
in korte tijd een paar keer door de hele Bijbel heen, zowel het Oude 
als het Nieuwe Testament. Omdat hij een fotografisch geheugen 
had, kon hij zich veel herinneren van wat hij had gelezen. Bovendien 
nam daardoor zijn kennis van de bijbelse waarheid enorm toe. 
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 Tijdens het bestuderen van de Bijbel werd hij zich ervan bewust 
dat hij de Here moest gehoorzamen door zich te laten dopen door 
onderdompeling. Zo kwam het dat hij op 27 maart 1921 werd 
gedoopt in het water bij de Witte Tandenrots, even buiten Foetsjou. 
Tijdens deze gedenk-waardige gebeurtenis verklaarde Watchman: 
‘Vader, ik laat mijn wereld achter mij! Door het kruis ben ik er voor 
altijd van gescheiden en ben ik een nieuwe wereld binnengegaan. U 
hebt mij in Christus geplaatst!’ 
 Diep in zijn hart wilde Watchman alles opvolgen wat hij in de 
Bijbel tegenkwam, en niets wat er niet in stond. Terwijl hij doorging 
met het bestuderen van Gods Woord, voelde hij de noodzaak om 
in alle eenvoud de dood van Jezus te gedenken aan Zijn tafel. Hij 
sprak met zijn vriend Leland Wang, die dezelfde overtuiging bleek 
te hebben. Zo kwam het dat ze op een zondagavond aan het begin 
van het jaar 1922 met zijn drieën - Leland, zijn vrouw en Watchman 
- het brood der gemeenschap braken in het kleine huisje waar de 
Wangs toen woonden. Ze ervoeren een grote vreugde en vrijheid 
om zo de Here te aanbidden. Anderen voegden zich later bij hen. 
 Voor zijn geestelijke groei vroeg Watchman vooral mevrouw 
Margaret E. Barber om hulp. Mevrouw Barber was in 1899 met de 
Church Missionary Society voor het eerst naar Foetsjou gekomen, 
maar in 1920 was ze teruggekomen naar Foetsjou, onafhankelijk van 
een zendingsorganisatie, alleen afhankelijk van de Here. Ze woonde 
in een bungalow bij de Witte Tandenrots. Zij en haar collega, 
mevrouw L. S. Ballard, baden vol overgave dat God jonge mannen 
en vrouwen zou roepen om het platteland van China voor Christus 
te winnen. Het sprak voor zich dat deze jonggelovigen zich tot hen 
om hulp wendden. 
 ‘In die tijd’, vervolgde Watchman zijn bekeringsverhaal, ‘vond ik 
dat ik niet effectief kon zijn zonder de kracht van de Heilige Geest. 
Ik moest zorgvuldig met dit probleem voor God omgaan. Ik moest 
om de kracht van de Heilige Geest vragen. Dus ging ik weer naar 
mijn geestelijke zuster, mevrouw Barber, om haar om raad te vragen. 
Ik vertelde haar dat er maar weinig mensen binnen mijn 
gemeenschap tot geloof kwamen. Moest ik de kracht van de Heilige 
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Geest ontvangen of vervuld worden met de Heilige Geest om meer 
zielen te winnen? Haar antwoord was: ja. In die tijd was ik nog heel 
jong en wist van veel geestelijke dingen nog niet veel af. Ik wist dat 
God me had gered en me ook had geroepen. Al had ik nog niet alles 
overwonnen, ik had wel veel verkeerde dingen in mijn leven 
opgeruimd. Ook vroeg ik haar of ze misschien een manier had 
waardoor ik met de Heilige Geest vervuld kon worden. Ze 
antwoordde dat ik mezelf aan God moest toewijden. Ik antwoordde 
dat ik mezelf al aan Hem had toegewijd, maar dat ik nog steeds mijn 
oude ik zag. Hoe kon ik mezelf nog meer toewijden? Haar antwoord 
was dat ik God moest vragen om mijn toewijding aan te nemen, net 
zoals ik andere mensen zou vragen om een geschenk van mij aan te 
nemen. Toen ik doorvroeg hoe dat moest, vertelde ze mij het 
volgende verhaal: 
 ‘Meneer Prigin was een briljante jongeman. Naast zijn 
predikantschap in een gemeente deed hij een studie om doctor in de 
filosofie te worden. Twee maanden voor zijn mondelinge 
eindexamen, toen zijn professoren hem er al van hadden verzekerd 
dat hij het zeker zou halen, kreeg hij van God de uitdaging om zijn 
ambities aan de kant te zetten. Al langere tijd had hij God gevraagd 
om hem te vervullen met de Heilige Geest, omdat hij zich ervan 
bewust was dat zijn geestelijk leven onbevredigend was en hij 
krachteloosheid ervoer. Hij probeerde met de Here in discussie te 
gaan met het argument dat hij Hem nog beter zou kunnen dienen 
als doctor in de filosofie. De Here liet hem echter zien dat Hij dat 
niet nodig had. Als hij echt vervuld wilde worden met de Heilige 
Geest, moest hij dat eindexamen afzeggen. Hij stond perplex. Meer 
dan twee maanden pijnigde hij zijn hersenen hierover, tot de 
allerlaatste zaterdag aanbrak voor de maandag waarop zijn 
eindexamen zou plaatsvinden. Zoals gewoonlijk wachtte hij op een 
boodschap van de Here om die op zondag te kunnen verkondigen. 
Nog steeds voerde hij een hevige innerlijke strijd. Wanhopig gaf hij 
zich uiteindelijk aan de Here over en berichtte het hoofd van de 
opleiding dat hij geen eindexamen zou afleggen. Hij was echter zo 
uitgeput geraakt, dat hij de boodschap voor de volgende dag niet 
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meer kon voorbereiden. Toen hij die zondag de kansel besteeg om 
te prediken, vertelde hij de gemeente eenvoudig wat er de dagen 
ervoor met hem was gebeurd. Geen enkel gemeentelid kon de ogen 
drooghouden. En hij werd een man die God goed kon gebruiken.’ 
 Toen ik dit verhaal had gehoord, vervolgde Watchman zijn verhaal 
tijdens de conferentie van Koelongsoe in 1936, zei ik tegen de Here 
dat ik bereid was om alle obstakels die in de weg stonden om de 
kracht van de Heilige Geest te ontvangen uit de weg te ruimen. 
Tussen 1920 en 1922 had ik mijn zonden beleden en aan zo’n twee- 
tot driehonderd mensen mijn excuses aangeboden. Elke zonde 
beschouwde ik als een obstakel. Als ik van al die zonden af kon 
komen, zou ik zeker de kracht van de Geest ontvangen. Maar nadat 
ik dat allemaal gedaan had, kreeg ik die nog steeds niet. 
 In januari 1922 bestond er al een kleine gemeente van Gods 
kinderen in ‘Tze Yu-an’ (dit betekent ‘Tze Tuin’). Op een dag 
herinnerde ik me dat ik daar dezelfde dag nog zou gaan preken. Dus 
deed ik mijn Bijbel open en probeerde een geschikt onderwerp te 
vinden. Ik sloeg Psalm 73:25 op, waar staat: ‘Wie heb ik (nevens U) 
in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde.’ Toen ik dat las, 
beleed ik dat ik deze woorden van de psalmist niet kon nazeggen. 
Op dat moment besefte ik dat er in mijn relatie met God iets tussen 
Hem en mij in stond. Meer dan tien jaar koesterde ik al genegenheid 
voor Charity Chang.4 Op dat moment was zij nog niet gered. Ik 
probeerde het evangelie aan haar uit te leggen, maar ze lachte me 
altijd uit. We hielden oprecht van elkaar. Ik liet haar lachen om de 
Here Jezus die ik verkondigde. In mijn hart had zij altijd een grote 
plaats ingenomen. Ik had mezelf regelmatig afgevraagd of ik haar 
wel zo’n grote plaats in mijn hart kon laten innemen. We weten 
allemaal dat wanneer een jongen verliefd is, het uiterst moeilijk is 
om dat opzij te zetten. Hoewel ik met mijn lippen aan God beleed 
dat ik bereid was om haar op te geven, was ik er in mijn hart niet toe 
bereid. Nu las ik dat psalmvers opnieuw. Ik kon eerlijk belijden dat 
ik haar niet kon opgeven. Gedurende de hele week kon ik niet 
zeggen: ‘Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik niets 
                                                           
4 Zijn schoolvriendinnetje. - S. K. 
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op aarde.’ De Geest van God had Zijn vinger op de zere plek gelegd 
- dat was de barrière om met de Heilige Geest vervuld te worden. 
Op die dag ging ik er wel opuit om te prediken, maar ik wist 
helemaal niet waar ik het over had. 
 Een poos daarna begon ik er met God over te redetwisten. Ik 
vroeg Hem om mij eerst kracht te geven, dan pas zou ik haar 
opgeven. Maar God gaat niet met mensen in discussie. Doordat ik 
zo jong was, beloofde ik God van alles: ik zou naar Tibet gaan om 
daar het evangelie te prediken; ik beloofde Hem dat ik dit zou doen 
en dat zou doen, maar God wilde niet luisteren. Zijn vinger bleef 
maar wijzen naar mijn vriendin als het obstakel. Wat ik ook bad, ik 
kwam er niet doorheen. Mijn hart voelde heel zwaar. Ik smeekte 
God zelfs of Hij Zijn hart wilde veranderen. Maar nee, Hij bleef 
volhouden op dit punt. Het was alsof er een scherp zwaard in mijn 
hart stak. God wilde mij een diepere les leren, anders zou ik een 
nutteloos instrument in Zijn hand zijn. 
 Op een andere dag preekte ik in de ochtend. ’s Middags was ik in 
mijn kamer en mijn hart voelde heel zwaar. Ik vertelde God dat nu 
ik de maandag erop weer terug naar school zou gaan, ik graag wilde 
dat Hij mij zou vervullen met de liefde van Christus. Nu was ik wel 
bereid om mijn geliefde op te geven. De liefde van Christus had me 
zo overweldigd, dat ik vastbesloten was om haar op te geven. Door 
dit besluit kon ik met heel mijn hart de woorden van Psalm 73:25 
nazeggen. Mijn hart werd gevuld met een onuitsprekelijke vreugde. 
Hoewel ik niet tot de derde hemel was opgestegen, kon ik wel zeggen 
in de tweede hemel te zijn geweest, zo blij en gelukkig voelde ik mij. 
De wereld werd nu betekenisloos voor mij. Het was alsof ik op de 
wolken zweefde. In de nacht waarin ik werd gered, was de last van 
mijn zonden van me afgevallen. Op deze dag, 13 februari 1922, 
waren alle obstakels uit mijn hart verwijderd. Niet lang daarna 
kwamen er veel mensen tot geloof.’ 
 Er gaan geruchten dat Watchman nadat hij zijn hart aan God had 
overgegeven eenvoudiger kleding ging dragen en dat hij een rol met 
evangelisatieposters pakte, de straat op ging en deze posters overal 



 Het beste van het koren  

12 

op de muren plakte. Dat was zijn afscheid van de wereld. Ook 
schreef hij een lied naar aanleiding van deze gebeurtenis: 
 

Uw liefde, breed, hoog, diep en eindeloos, 
kent werkelijk geen grens. 
Hoe kon U anders mij zo zegenen, 
mij, zondig mens? 
 
De Heer betaalde een wrede prijs, 
kocht mij terug, ik werd van Hem. 
Daarom draag ik Zijn kruis met vreugde, 
en volg ten einde toe Zijn stem. 
 
Om Christus acht ik alles schade, 
Hij is mijn doel nu voor altijd. 
Komt leven, dood? ’t Is niet belangrijk, 
nooit hoef ik terug te zien met spijt. 
 
Vrienden, vermaak, rijkdom en roem … 
wat hebben zij te bieden? 
Mijn Heer werd arm om mijnentwil, 
voor Hem wil ik alles wel verliezen. 
 
Ik heb mijn dierb’re Heiland lief, 
Zijn ‘welgedaan’ wil ik graag horen. 
Moeiten en verlies kies ik voor Hem, 
geen voordeel of gemak. 
 
U bent mijn Trooster, 
genadevolle Heer. 
Wie heb ik nevens U in de hemel? 
Ik heb niemand nodig dan U alleen. 
 
Zijn tegenstand, moeite 
en eenzaamheid mijn deel? 
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Omhul mijn hele wezen dan 
met Uw liefde, Heer. 
 
Ik smeek U, Heer, 
leid mij met Uw genade. 
Wees mij nabij, geef mij kracht, 
en leid mij veilig aan Uw hand 
door deze donk’re en zondige wereld heen. 
 
Satan, wereld en vlees, proberen 
mij te verwarren, als ’t zou gaan. 
Heer, geef kracht, zodat Uw zwakkeling 
voor Uw naam altijd pal zal staan. 
 
De tijd is kort, 
verhoog mij, Heer. 
Dan zal ik als U terugkomt zingen: 
halleluja, amen Heer! 

 
 Vanaf het tweede semester van 1922 werden er op school 
evangelisatiebijeenkomsten gehouden. Honderden mensen 
mochten zo de reddende genade van God ervaren. Tijdens de 
lunchpauzes en in de avonduren waren studenten aan het bidden in 
de kapel. De ordehandhaver van de school was verbaasd over het 
lage aantal gevallen van ordeverstoring. Tijdens de vakanties gingen 
de studenten de straat op om te evangeliseren, waarbij ze grote 
borden op hun borst of rug droegen. In januari 1923 werd Ruth Lee 
- die eerst een gezworen atheïste was, maar later een voltijds 
christelijk werker werd - uitgenodigd om in Foetsjou evangelisatie-
bijeenkomsten te leiden. Hoewel het evangelie slechts vier keer werd 
gepredikt, werden velen gered. Watchman en zijn medearbeiders 
voelden de behoefte om ermee door te gaan. De Geest van God 
werkte zo krachtig dat ze de bijeenkomsten wilden laten doorgaan. 
Dagelijks kwamen er mensen om het evangelie te horen.   



 Het beste van het koren  

14 

 Watchman herinnert zich: ‘Nooit heb ik een grotere opwekking 
meegemaakt. Dagelijks werden er mensen gered. Het leek alsof 
iedereen die ons tegenkwam gered werd.’ Het ging ongeveer een 
maand zo, totdat ze een eigen ruimte gingen huren. Dat was het 
begin van het werk in Foetsjou. 
 Watchman ging verder met zijn verhaal: ‘In 1923 was ik een jonge 
man. Ik had zes medewerkers, die ook allemaal jong waren. Met een 
van hen had ik regelmatig ruzie. We hadden allebei ons eigen 
temperament en onze eigen eigenaardigheden. Ik zei steeds dat hij 
ongelijk had en hij dat ik ongelijk had. Elke vrijdag hadden we 
werkoverleg, waarbij wij tweeën vaak ruzie maakten. De andere vijf 
zaten dan naar onze twistgesprekken te luisteren. Ik erkende wel dat 
ik er soms naast zat, maar ik geloof dat hij meer fouten maakte dan 
ik. Het was makkelijk om mijn fouten te erkennen, maar het was 
moeilijk om die van een ander te vergeven. Op zaterdag bezocht ik 
meestal mevrouw Barber, aan wie ik mijn beschuldigingen 
doorvertelde. Ik zei tegen haar dat mijn collega hierin en daarin zo 
verkeerd handelde, dat ze hem moest waarschuwen. Daarop 
antwoordde ze mij dan: ‘Hij is vijf jaar ouder dan jij. Jij zou naar hem 
moeten luisteren, want in de Bijbel staat: ‘Gij, jongeren, onderwerpt 
u aan de oudsten’ (1 Petr. 5:5). 
 Ik vroeg haar of ik me met of zonder reden aan hem moest 
onderwerpen. Dit, zo had ik tegen mezelf gezegd, zou ik nooit 
kunnen. Christenen moeten redelijk zijn. Ze wilde echter niet naar 
me luisteren en bleef erop wijzen wat er in de Bijbel staat. 
Vanbinnen voelde ik mij heel boos. Waarom staat er nu zoiets in de 
Bijbel? Bij haar durfde ik niet mijn zelfbeheersing te verliezen. Op 
de meeste zaterdagen kwam ik me bij haar beklagen over die collega 
die ouder was dan ik, maar ze antwoordde me altijd op dezelfde 
manier: dat de jongere zich moet onderwerpen aan de oudere. Daar 
bleef zij maar op hameren. Ik verging bijna van frustratie. 
 Op een vrijdagmiddag had ik weer een heftige confrontatie met 
die oudere broeder. ’s Avonds ging ik terug naar mijn kamer en 
huilde. (Nu kan ik erom lachen, maar in die periode lachte ik zelden, 
maar verloor wel vaak mijn zelfbeheersing.) Ik dacht dat door nog 
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een keer naar mijn geestelijke zuster te gaan ik wat medeleven van 
haar zou kunnen ontvangen en haar uiteindelijk voor mij wraak kon 
laten nemen. Wie had gedacht dat ik helemaal geen medeleven van 
haar ontving maar juist ernstig door haar werd berispt! Ik vond het 
heel erg dat ik vijf jaar later was geboren dan deze oudere broeder. 
 Opnieuw kregen wij, de twee broeders, grote ruzie met elkaar. 
Deze keer vond ik hem volkomen onredelijk. Nu wist ik zeker dat 
ik in het gelijk gesteld zou worden. Dus ging ik opnieuw naar zuster 
Barber toe om mijn oudere broeder te beschuldigen. Ik vroeg haar 
of ik mij nog steeds moest onderwerpen aan iemand die zo’n grove 
fout had gemaakt. Ze antwoordde: ‘Goed of fout is een heel andere 
vraag. Laat ik jou eens een vraag stellen: ‘Vandaag beschuldig je je 
broeder bij mij met een bepaalde houding; ben jij als iemand die het 
kruis draagt? Heb jij de geest van het Lam?’ Na al die jaren ben ik 
nog steeds niet vergeten welke vragen zij mij die dag stelde. Het 
conflict tussen mij en mijn oudere broeder duurde ongeveer 
anderhalf jaar. Als ik er nu aan terugdenk, zie ik het als een van de 
meest waardevolle leermomenten van mijn hele leven. Ik prijs de 
Here, want Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Gedurende die 
anderhalf jaar ben ik erachter gekomen wat kruisdragen inhoudt. Op 
dit moment werken er meer dan vijftig collega’s van mij in China.5 
Als ik in die anderhalf jaar die les niet had geleerd, had ik vandaag 
met niemand kunnen samenwerken. In die periode had ik geen 
gelegenheid om mijn mening te geven en gelijk te krijgen. Elke keer 
weer ging ik terug naar mijn kamer om te huilen. Ik leed er zwaar 
onder. Maar nu ik er vandaag op terugkijk, is die anderhalf jaar heel 
waardevol gebleken. God wist dat ik een moeilijk persoon ben. Dus 
creëerde Hij een speciale omgeving voor mij om al mijn scherpe 
kantjes eraf te vijlen. Dank en lof aan de Here, die mij er met Zijn 
genade doorheen heeft gedragen. Vandaag wil ik graag tegen al mijn 
jongere collega’s zeggen: als je niet bestand bent tegen het juk van 
het kruis, ben je nutteloos in Gods hand. Alleen de geest van het 
Lam, nederig en zachtmoedig, keurt de Here goed. Wat jij kunt en 
ambieert, is in Zijn ogen nutteloos. Als je Zijn weg wilt gaan, moet 
                                                           
5 Hij schreef dit in 1936. - S. K. 
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je houding voortdurend zijn: ik zal niet met mensen twisten, maar 
ben in plaats daarvan bereid om het kruis te dragen. In de gemeente 
geldt kruisdragen als wet, niet redetwisten.’ 
 In deze periode groeide Watchman in geestelijk inzicht. Hij leerde 
wat het verschil is tussen wet en genade, waardoor hij het zuivere 
evangelie kon prediken. Ook werd hij door de Here geleid om te 
prediken over het verschil tussen het Koninkrijk en eeuwig leven, 
het verschil tussen genade en beloning, en over de wederkomst van 
de Here. Hij reisde naar verschillende plaatsen om bijeenkomsten te 
leiden.  
 ‘Tussen 1921 en 1923’, zo zei Watchman in 1936, ‘nam het aantal 
geredde mensen snel toe. Eerst dacht ik dat het hele werk van God 
bestond uit het houden van evangelisatiebijeenkomsten. Maar in 
1923 besefte ik dat dat niet Zijn gehele werk is. Door het lezen van 
het boek Handelingen zag ik dat God graag gemeenschappen in 
diverse plaatsen wil oprichten en dat er in die gemeenten geen 
mengeling van verloste en niet-verloste mensen moest zijn. Tarwe 
en onkruid groeien in de wereld wel samen op, maar niet in de 
gemeente. Er zou in China een samenkomst moeten zijn van zielen 
en opwekkingen, maar dat zou ook het getuigenis van de gemeente 
moeten zijn: dat er in elke plaats mensen zijn die het getuigenis van 
God staande houden. Nu begrijp ik dat dit Gods doel is. Maar 
omdat mijn collega dit inzicht niet had, werd ik danig op de proef 
gesteld in de bijeenkomsten in Foetsjou waar de Here mij had 
geplaatst. Omdat het inzicht dat wij ieder ontvingen anders was, 
verschilden onze werkwijzen ook van elkaar. Mijn broeder richtte 
zich op evangelisatie en opwekkingen, terwijl ik de plaatselijke 
gemeente wilde opbouwen.’ 
 In 1924 werd het punt van de inzegening aanleiding voor een 
conflict tussen Watchman en zijn collega’s in Foetsjou. Sommigen 
van hen wilden graag een gewijde zendeling uit Sjanghai uitnodigen 
om hen als predikanten in te zegenen, maar Watchman was het hier 
hartgrondig mee oneens. Hij geloofde, naar Efeziërs 4:11, dat 
predikanten gaven zijn van de ten hemel opgevaren Christus aan 
Zijn gemeente. Hij aanvaardde wel goddelijke inzegening, maar geen 
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menselijke. Hij preekte zelfs over de ark van God van de Israëlieten 
met de boodschap dat die, toen hij ooit uit Silo verdwenen was, daar 
nooit meer is teruggekeerd. Dit was volgens hem een waarschuwing 
aan gelovigen om niet terug te vallen in oude manieren. Dit tot groot 
misnoegen van de broeders die wel een inzegening door mensen 
beoogden. 
 Kort daarna, terwijl Watchman uit preken was, kondigden zijn 
collega’s in Foetsjou formeel aan dat hij uit het werk was gezet. Dit 
veroorzaakte een grote afkeer bij veel van de aanwezige broeders. 
Zij waren vastbesloten om Watchman te verdedigen. Om een 
scheuring af te wenden verliet hij Foetsjou echter stilletjes. In een 
lied dat hij in die tijd schreef, geeft hij zijn innerlijke gevoelens over 
de situatie bloot: 

 
Als ik het rechte pad verlaten zou, 
werd troost direct mijn deel; 
maar ik stel Jezus mij voor ogen, 
Zijn lijden en Zijn trouw. 
 
Ik heb de wereld opgegeven, 
haar banden verbroken, voor altijd. 
Mijn pad wordt almaar smaller, 
maar ach, ’k ben hier slechts gast. 
 
Boosheid en dreigende blikken negerend, 
zie ik uit naar Jezus’ glimlach. 
De massa’s genieten van uiterlijke show, 
maar ik wil het beste van Hem. 
 
Mijn hart zoekt niet naar grootheid, 
noch naar succes in ’t leven. 
’k Wil slechts nederig de Here dienen, 
en Hem tevreden stellen. 
 
Daag’lijks zie ik op het licht, 
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dat schijnt vanaf de oordeelstroon. 
Moge heel mijn werk en leven 
op die dag de test van vuur doorstaan. 
 
U mag dan verlangen naar reputatie, 
rijkdom, eer en vrienden; 
misschien verwerft u overvloed,  
zijn lof en succes uw deel, 
en hebt u vele volgelingen. 
Ik echter zoek de eenzaamheid, 
in deze onreine, zondige wereld. 
’k Wil slechts trouw Hem volgen, 
ja, zelfs tot in de dood. 
 
Toen de Heer op aarde was, 
leed Hij pijn, vond Hij de dood; 
daarom verwacht ook ik op aard’ 
slechts strijd en ergernis. 
 
Aan gene zijde wacht mij heerlijkheid, 
dus moet ik geduldig zijn. 
Ik wil niet vóór de Heer, 
genieten van voorspoed op aard’. 
 
Straks zal ik eer ontvangen, 
dan droogt de Heer mijn tranen. 
En nu Zijn komst nog uitblijft, 
vervolg ik trouw mijn weg. 

 
 Nadat hij Foetsjou had verlaten, reisde Watchman af naar 
Nanking en Sjanghai. Hij kreeg een woord van de Here uit Lucas 
4:43. Daar staat deze uitspraak van Jezus: ‘Ook aan de andere steden 
moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want 
daartoe ben Ik uitgezonden.’ In november van datzelfde jaar (1924) 
maakte hij samen met zijn moeder de oversteek naar Malaya en 



 Biografie  

19 

verkondigde daar in het buitenland ongeveer een halfjaar het 
evangelie van Jezus Christus. 
 In mei 1925 keerde hij terug naar Foetsjou en huurde een 
bescheiden onderkomen in Lo Hsing Pagoda, een klein dorpje even 
ten zuiden van de stad, vlakbij de zee. De twee jaren daarna waren 
voor hem een overgangsperiode. Ook was het een periode van 
snelle geestelijke groei. Hoewel hij er een hoest ontwikkelde, 
gebruikte hij deze tijd in Lo Hsing Pagoda om intensief de Bijbel te 
bestuderen en ook vele boeken te lezen van dienstknechten van 
God, zoals Dean Henry Alford, B. F. Westcott, Maarten Luther, 
John Knox, Jonathan Edwards, George Whitefield, David Brainerd 
en anderen. In 1926, toen Watchman in Zuid-China het evangelie 
verkondigde, werd hij ziek. Hij kreeg te horen dat hij tbc had en nog 
maar enkele maanden te leven had.  
 ‘Ik was niet bang voor de dood, ik had vrede in mijn hart. Maar 
die nacht, toen ik nadacht over het werk van God, voelde ik dat ik 
niet zou sterven. Ik moest gaan opschrijven welke lessen ik de 
afgelopen jaren van de Here had geleerd, zodat die niet met mij het 
graf in zouden gaan. En zo bereidde ik het boek De geestelijke mens 
voor.’ 
 Voor zover zijn kwakkelende gezondheid het toeliet, schreef 
Watchman aan dit monumentale driedelige werk dat hij in juni 1928 
voltooide. Op dat moment dacht hij dat hij zijn allerlaatste bijdrage 
aan de gemeente had geleverd, en daarom bad hij: ‘Nu laat Gij, Here, 
Uw dienstknecht gaan in vrede’ (zie Luc. 2:29). 
 Hier moet worden opgemerkt dat Watchman tegen het einde van 
1926 was uitgenodigd om naar Nanking te komen om daar uit te 
rusten en mee te helpen aan de Chinese vertaling van de Scofield 
Correspondence Course. In mei 1927 ging hij naar Sjanghai. Daar 
hernieuwde hij zijn contacten met enkele broeders en zusters die 
eerder dan hij in die stad waren aangekomen en al begonnen waren 
het brood te breken aan de tafel des Heren in het huis van Peace 
Wang in Hsiu Garden. Van daaruit verhuisde de gemeenschap naar 
Keng Ching Lane en daarna, in 1928, naar Wen Teh Lane aan de 
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Hardoenweg. In de tijd dat Watchman in Sjanghai was, ervoer hij 
een bevrijding van zonde.  
 ‘Vele jaren na mijn bekering was mij geleerd dat de manier van 
bevrijding was om jezelf dood voor de zonde en levend voor God 
te rekenen (zie Rom. 6:11). Ik ‘rekende’ van 1920 tot 1927, maar het 
probleem was dat hoe meer ik dat deed, des te meer ik levend voor 
de zonde bleek te zijn. Ik kon simpelweg niet geloven dat ik dood 
was en ik kon de dood ook niet teweegbrengen. De zonde versloeg 
mij nog steeds en ik zag dat er iets fundamenteel verkeerd zat. Weet 
u, niemand had mij erop gewezen dat het ‘weten’ uit Romeinen 8:6 
voorafgaat aan het ‘vaststaan’ in vers 11. Maandenlang zat mij dit 
dwars. Ik bad ernstig en las de Bijbel om licht te zoeken. Ik zei tegen 
de Here: ‘Als ik er niet toe kom om deze zo fundamentele waarheid 
te doorgronden, kan ik niet meer preken. Ik wil dit eerst helder 
hebben.’ 
 Ik herinner me dat ik op een ochtend - hoe zou ik het ooit kunnen 
vergeten! - boven zat en de Romeinenbrief las, waarin ik deze 
woorden tegenkwam: ‘Dit weten wij immers, dat onze oude mens 
medekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou 
ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn.’ 
Wij wéten dit! Hoe kon ik dit weten? Ik bad: ‘Here, open mijn ogen!’ 
en toen, in een flits, zag ik het. Daarvoor had ik 1 Korinthiërs 1:30 
gelezen: ‘(…) dat gij in Christus Jezus zijt.’ Dat gedeelte zocht ik op 
en las het opnieuw: ‘Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus 
zijt.’ Het feit dat je in Christus Jezus bent, is Gods werk! Dit was 
verbazingwekkend! Dus, als het zo is dat Christus stierf, en dat is 
een vaststaand feit, en als God mij in Hem heeft geplaatst, dan moet 
ik ook gestorven zijn. Opeens zag ik mijn eenheid met Christus - 
dat ik in Hem was en dat toen Hij stierf, ik stierf. Mijn dood voor 
de zonde was iets van het verleden, niet iets van de toekomst. Het 
was een goddelijk feit dat mij duidelijk was geworden. 
 Overweldigd door vreugde sprong ik op van mijn stoel en rende 
naar beneden, naar de jongen die in de keuken bezig was. ‘Broeder’, 
zei ik, terwijl ik zijn handen beetpakte, ‘weet je dat ik gestorven ben?’ 
Ik moet toegeven dat hij heel verbaasd keek. ‘Hoe bedoel je?’, riep 
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hij uit. Dus ging ik verder: ‘Weet je niet dat Christus is gestorven? 
Weet je niet dat ik met Hem ben gestorven? Weet je niet dat mijn 
dood niet minder een waar feit is dan Zijn dood?’ O, wat was dit echt 
voor mij! Ik wilde mijn ontdekking wel van de daken van Sjanghai 
schreeuwen. Vanaf die dag tot op heden heb ik nooit meer één 
moment getwijfeld aan het definitieve van het woord in Galaten 
2:20: ‘Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet 
meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.’ 
 Begin 1929 ging Watchman terug naar Foetsjou om een aantal 
familiezaken te regelen. In zijn hart was hij bereid om alles wat God 
van hem vroeg te zeggen of te doen, als hij zijn gezondheid maar 
terugkreeg. Op een dag kwam hij op straat zijn voormalige professor 
van Trinity College tegen. De professor keek een paar keer goed 
naar hem en verzuchtte toen: ‘Wat is er met jou gebeurd? Wij 
hadden hoge verwachtingen van jou op school, dat je iets geweldigs 
zou bereiken. Maar kijk nu eens naar jezelf. Wat jammer!’ Het was 
inderdaad zo dat zijn gezondheid gebroken was en dat hij in de ogen 
van de wereld niet kon bogen op enige noemenswaardige prestatie. 
Even voelde hij zich beschaamd en kon hij wel in tranen uitbarsten. 
Maar het volgende ogenblik keek hij op naar de hemel en zei: ‘Here, 
ik dank U dat U voor mij de beste weg hebt uitgekozen.’ Op dat 
moment vervulde de Geest der heerlijkheid zijn hart!  Nadat hij 
was teruggekeerd naar Sjanghai bleef hij de Here dienen met alle 
kracht die hij nog bezat.  
 ‘Elke middag had ik koorts en de hele nacht kon ik niet slapen. 
Het koude zweet brak mij dan uit. Ik kon amper geloven dat ik nog 
langer zou blijven leven. Sommige broeders adviseerden me om 
meer rust te nemen, maar ik voelde dat ik liever werkte dan rust 
nam. Als God mijn werk als onaf beschouwde, dan zou ik blijven 
leven. Maar zo niet, dan wilde ik niet langer in deze wereld leven. Ik 
bad en vroeg God om mij te laten zien wat ik moest doen voordat 
ik deze wereld zou verlaten. Ik dwong mezelf uit bed te komen en 
bijeenkomsten te leiden. Op weg naar deze bijeenkomsten moest ik 
mij telkens aan lantaarnpalen vasthouden om mezelf overeind te 
houden. Dan bad ik, rustte even uit en liep weer verder. Ik zei tegen 
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de Here dat Hij het waard was om voor te sterven.’ De ziekte van 
Watchman verergerde. Hij lichtte de situatie als volgt toe:  
 ‘Elke nacht werd ik om de vijf minuten wakker. Ik zweette daarbij 
heel veel. Mijn gehoor was zo slecht dat mensen hun mond bij mijn 
oor moesten houden, wilde ik het horen. Mijn stem werd ruw. De 
dood leek altijd dichtbij. Er werden telegrammen naar diverse 
plaatsen verstuurd met de vraag om gebed. Er leek niets te gebeuren. 
Een zuster die verpleegster was zag mij en huilde, want zij had wel 
meer ernstig zieke patiënten gezien, maar volgens haar was niemand 
er erger aan toe dan ik. Het zou vermoedelijk nog drie of vier dagen 
duren voordat ik zou overlijden. Toen ik dat van anderen te horen 
kreeg, zei ik dat ik daar vrede mee had. Ik probeerde hen eigenlijk 
te troosten. 
 Op een dag stelde ik God de vraag waarom Hij zo met mij omging. 
Ik beleed vele zonden en probeerde met alle dingen in mijn leven in 
het reine te komen. Mijn enige vrees was dat ik ontrouw en 
ongelovig zou zijn. Ik vastte en bad een hele dag, wijdde me 
opnieuw aan God toe en beloofde om alleen Zijn werk te doen. Van 
de ochtend tot drie uur ’s middags baden mijn medewerkers voor 
mij in het huis van Ruth Lee. God schonk mij geloof. Sterker nog, 
Hij gaf mij verschillende woorden uit de Bijbel over geloof: ‘Door 
het geloof staat gij vast’ (2 Kor. 1:24), ‘wij wandelen in geloof’ (2 Kor. 
5:7) en ‘de rechtvaardige zal uit het geloof leven’ (Rom. 1:17). Ik was 
heel blij en dankte God dat Hij mij had genezen. 
 Meteen daarna werd ik op de proef gesteld. Ik voelde dat ik moest 
opstaan. Maar hoe kon ik nu opstaan? Mijn hart streed binnen in 
mij. Er zat per slot van rekening eigenliefde in mij. Het was beter 
om in bed te sterven dan tijdens een poging om op te staan. Maar 
het woord van God was krachtig. Ik had 176 dagen in bed gelegen. 
Al die tijd had ik mezelf niet aangekleed! Maar ik vond mijn kleren 
en kleedde mezelf aan. Mijn transpiratie was als een regenbui. Satan 
verzocht mij door te zeggen dat ik, omdat ik nauwelijks kon zitten, 
al helemaal niet zou kunnen staan! Mijn antwoord was: ‘Als God 
‘Sta’ heeft gezegd, dan sta ik: ‘Door het geloof staat gij vast.’ Toen 
ik opstond, leek het alsof ik op watten stond. Toen kwam Gods 
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woord tot mij: ‘Wandel in geloof.’ Ik dacht dat het al heel wat was 
dat ik stond - hoe kon ik nu gaan lopen? Ik vroeg God waar ik naartoe 
moest gaan. Ga naar beneden, was het antwoord. Maar de trap was 
heel steil en hoog. Ik zei tegen God dat ik wel in de kamer kon lopen, 
maar hoe kon ik beneden komen?! Ik bad en liep naar de deur die 
naar de trap leidde. Ik deed de deur open en begon de trap af te 
lopen. Ik zei tegen God dat, ook al zou ik stervend lopen, ik zou 
lopen: ‘Toch kan ik het niet, help mij daarom, o Here!’ Ik ging de 
trap af en hield mij daarbij vast aan de leuning. De trap telde in totaal 
25 treden. 
 Toen ik de onderste trede had bereikt, liep ik snel over de weg 
naar het huis van zuster Lee. Ik bad: ‘O Here, hierna zal ik leven uit 
geloof.’ Ik klopte op de deur. Helaas kwam er geen ‘Rode’ naar de 
deur om die voor mij open te doen (zie Hand. 12:13-14). De 
broeders en zusters hadden twee, drie dagen lang gevast en gebeden. 
Toen ik naar binnen liep, ging het er daar ongeveer zo net aan toe 
als in de situatie die Petrus destijds meemaakte. De ogen van zeven 
of acht mensen waren op mij gevestigd. Niemand durfde een woord 
te zeggen of zelfs maar een vin te verroeren. Er heerste een diepe 
stilte. Eerst een half uur lang, daarna een uur lang, bevond iedereen 
zich in de tegenwoordigheid van God. Ik ging zitten met een hart 
vol dankbaarheid jegens de Here. Daarna gaf ik een kort getuigenis. 
Ik was niet langer bedlegerig. 
 Ongeveer vier jaar geleden [dat moet rond 1932 zijn geweest] ging 
ik naar het huis van een dokter waar gordijnen werden geveild. Het 
was het huis geweest van de Duitse dokter die een röntgenfoto van 
mijn borst had gemaakt. In een periode van twee maanden had hij 
drie keer zo’n röntgenfoto gemaakt. Elke keer was hij pessimistisch 
geweest over de uitslag. De vierde en laatste keer dat ik naar hem 
toe ging, had hij zelfs geweigerd om een röntgenfoto te maken. In 
plaats daarvan liet hij me een foto zien van iemand anders, die in 
een betere conditie verkeerde dan ik, maar binnen twee weken na 
het maken van de röntgenfoto was overleden. Hij vroeg me niet 
meer terug te komen. Wat hij bedoelde was dat ik naar huis moest 
gaan om te wachten op de dood. Maar wie had gedacht dat deze 
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dokter eerder zou overlijden dan ik? Ik stak mijn handen in de lucht 
om God te prijzen! Door de genade van de Here, en onder Zijn 
bloed, was ik in leven gebleven! Door mijn ziekte kwam ik ook te 
weten wat het volgende was dat God wilde dat ik zou gaan doen. 
God was op veel plaatsen op zoek naar overwinnaars, mensen die 
zichzelf in Gods hand wilden leggen. Voordat ik ziek was geworden, 
had ik niet alleen veel bijeenkomsten op vele plaatsen geleid, maar 
had ik ook de ambitie om het beste commentaar op de hele Bijbel 
te schrijven. Na mijn ziekte werd het mij echter duidelijk dat dit niet 
Gods wil voor mij was. Nu gebeurde het dat ik vele jaren eerder, 
tegen het eind van 1922, een aantal uitgaven van het blad The Present 
Testimony had gepubliceerd in Foetsjou. Na mijn ernstige ziekte werd 
mij duidelijk dat in de toekomst in plaats van kernwaarheden van 
het evangelie, commentaren, profetieën of leerstellingen, de 
kernboodschap van het leven in dat blad zou worden afgedrukt. 
Nadat ik op veel plaatsen met veel broeders en zusters geestelijk 
contact had gehad, zag ik dat God veel gemeenschappen had 
opgericht. Maar ik zag ook dat zodra het getuigenis van de gemeente 
begon, er van alle kanten verzet en smaad op gang kwam. Toch 
raakte niets daarvan ons, want we wisten wat God ons had 
toevertrouwd. Net zoals wat Paulus had geleerd, wisten we dat we 
het hemelse gezicht niet ongehoorzaam moesten zijn (zie Hand. 
26:19).’  
 Na het bezoek uit het Westen van de Exclusieve Broeders 
(broeders van de gesloten Vergadering van Gelovigen) aan Sjanghai 
in oktober en november 1932, werd Watchman uitgenodigd om een 
tegenbezoek te brengen aan Engeland, de Verenigde Staten en 
Canada in juni 1933. Toen hij in Engeland was, had hij de 
gelegenheid om George Cutting te ontmoeten, de auteur van het 
bekende christelijke traktaat Veilig, zeker en gelukkig. Op een gegeven 
moment verliet hij zijn gastheren van de Broeders om het Christian 
Fellowship and Ministry Center te bezoeken aan de Honor Oak Road in 
Londen. De belangrijkste leider, T. Austin-Sparks, waar hij speciaal 
voor was gekomen, ontmoette hij niet, maar hij brak daar wel het 
brood met de heiligen op de dag des Heren. Toen de Exclusieve 
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Broeders dit hoorden, was dat in hun ogen een onvergeeflijke 
zonde. Na Watchmans terugkeer naar China en veel 
correspondentie over en weer verbraken ze alle banden met de 
broeders die deel uitmaakten van de samenkomst in Sjanghai en ook 
met degenen in andere plaatsen in China. Watchman en de broeders 
in zijn kring hielden vol dat de gemeenschap open moest blijven 
voor al Gods kinderen. De basis daarvan is het leven, niet licht: 
‘Daarom, aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft 
tot heerlijkheid Gods’ (Rom. 15:7).6 
 Door Gods voorzienigheid namen de gebeurtenissen in het leven 
van Watchman een onverwachte en gelukkige wending. Zijn 
vroegere schoolvriendin, Charity Chang, die hij al lang daarvoor had 
opgegeven omwille van de Here, was uiteindelijk tot geloof 
gekomen en begon met de Here te wandelen. Ze ontmoetten elkaar 
weer en de door hen weggestopte gevoelens voor elkaar ontloken 
weer. Na veel gebed concludeerde hij dat het Gods wil was dat ze in 
het huwelijk zouden worden verenigd. Over deze kwestie werd 
onderhandeld door Watchmans moeder en Charity’s oom, Chang 
Shui-Kwan, die officieel het familiehoofd was. Het was de wens van 
Watchmans moeder om de bruiloft te houden op 19 oktober 1934, 
want dat was de datum van haar eigen huwelijksdag. Eerst weigerde 
Watchman dat, want die dag viel samen met de laatste dag van de 
vierde overwinnings-conferentie, die in Hantsjou gehouden werd. 
Hij wilde niet dat zijn huwelijk de werking van Gods Geest op de 
conferentie zou doorkruisen. Hij zwichtte echter onder de druk van 
de broeders en werd die middag met Charity in het huwelijk 
verenigd. 
 Na zijn bruiloft stak er echter een venijnige storm van vijandigheid 
op. Charity’s tante, Chang Mei-Tsjen, had ernstig bezwaar gemaakt 

                                                           
6 Voor een gedetailleerde bespreking van dit jarenlang voortslepende incident, 
samen met de volledige tekst van het laatste antwoord aan de Exclusive Brethren 
van Watchman Nee en de broeders om hem heen in Sjanghai, kan de lezer terecht 
bij ‘A Reply to the Brethren Assembly in London’, in het boek van Watchman 
Nee, Back to the Cross, New York: Christian Fellowship Publishers, 1988, pag. 105-
122. - S. K. 
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tegen deze verbintenis. Zij had gewild dat haar nichtje met een rijke 
man was getrouwd. Uit bitterheid over wat er gebeurd was, zette zij 
een week lang elke dag een scherp negatief-kritisch bericht in een 
landelijk dagblad om Watchman in een kwaad daglicht te stellen. 
Ook drukte zij traktaten af en verspreidde die in christelijke kringen. 
Daardoor veroorzaakte zij nogal wat onrust onder veel christenen. 
Hierdoor werd Watchman gedwongen om zijn openbare bediening 
enige tijd te staken en trok hij zich terug in een plaats ver bij Sjanghai 
vandaan. Zelfs toen hij en zijn vrouw na een aantal maanden 
terugkeerden naar Sjanghai, wilde Watchman nog steeds niet in het 
openbaar preken. Hij ging echter wel in op de vraag van Ruth Lee 
om twee weken lang een studie te leiden over het Hooglied, met 
ongeveer tien collega’s in West Lake, Hantsjou. De gemaakte 
aantekeningen werden later gepubliceerd onder de titel The Song of 
Songs. 
 Tijdens de eerste helft van het jaar 1935 voelde Watchman de 
behoefte aan een doorbraak in zijn geestelijk leven. Hij dacht eraan 
om naar Engeland af te reizen voor een bezoek aan T. Austin-Sparks 
en hem om hulp te vragen. Toen hij op weg was, maar voordat hij 
China verliet, brachten Watchman en zijn vrouw enige tijd door met 
Amerikaanse zendelingen, dr. en mevrouw Thornton Stearns, in 
Kefoe, Noord-China. Het kwam te pas dat op dat moment ook 
Elizabeth Fischbacher uit Schotland bij de Stearns te gast was. Zij 
hadden een bijzondere tijd van gemeenschap met elkaar. Vooral 
door de hulp van zuster Fischbacher ervoer Watchman de 
uitstorting van de Heilige Geest terwijl hij stil aan het bidden was. 
Zijn geest werd verfrist, waarna hij een beknopt telegram van Kefoe 
naar Sjanghai stuurde, met de eenvoudige woorden: ‘Ik heb de Here 
ontmoet.’ In plaats van de geplande reis naar Engeland te 
ondernemen, ging hij terug naar Sjanghai. Een week lang kwam hij 
elke ochtend samen met zijn medewerkers om te bidden en de Bijbel 
te bestuderen aangaande deze nieuwe ervaring van hem. In 
september en oktober van datzelfde jaar (1935) werd er een speciale 
conferentie belegd en sprak hij over het thema ‘Het leven van 
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overwinning en de uitstorting van de Heilige Geest’. Er brak een 
opwekking uit, die zich al snel naar zuidelijk China verspreidde. 
 Maar terwijl de Geest van God werkte, zat de vijand ook niet stil. 
Een paar ernstige incidenten deden zich voor. Terugkijkend op de 
situatie kwamen Watchman en zijn medewerkers tot de conclusie 
dat Golgotha vooraf moet gaan aan Pinksteren, dus dat het kruis 
altijd voorafgaat aan kracht. Dit was een zeer waardevolle les om te 
leren. 
 In 1937 brak de tweede Chinees-Japanse oorlog uit. Halverwege 
1938 reisde Watchman opnieuw naar Engeland. Dit keer kon hij T. 
Austin-Sparks wel bezoeken en ontmoeten. Ook bediende hij het 
Woord in zowel Engeland als Denemarken. In Denemarken, in de 
International School in Helsingor, hield hij een prekenserie over 
Romeinen 5-8, die hij de titel ‘Het normale christelijke leven’ 
meegaf. 
 Na zijn terugkeer in Sjanghai in juli 1939 nam Watchman de taak 
op zich om zijn medewerkers toe te rusten. Hij besefte dat de oorlog 
lang zou gaan duren en dat de financiële noden van het werk zouden 
oplopen. Daarom ging hij het zakenleven in, wat uiteindelijk een 
donker hoofdstuk in zijn leven werd. Hoewel hij erin slaagde om 
met een deel van de winst van zijn farmaceutische bedrijf zijn 
collega’s in die moeilijke tijd te ondersteunen, werd hij door het 
grootste deel van de gemeente niet begrepen, met als gevolg dat hij 
eind 1942 door de broeders van de gemeente in Sjanghai die 
verantwoordelijkheid droegen werd gevraagd om te stoppen met 
zijn bediening in die gemeente. 
 Omdat hij geloofde in de heiligheid van de gemeente, accepteerde 
Watchman hun besluit en trok zich terug in Foetsjou. Daar bereidde 
hij zich in alle rust voor op de toekomst. Hij begon huizen te kopen 
op de Kulingberg, buiten de stad Foetsjou, om daar ruimte te maken 
voor een toekomstig toerustingsoord. Geduldig verdroeg hij alle 
onbegrip. Hij weigerde zichzelf te verdedigen. Later reisde hij naar 
Tsjungking, de oorlogshoofdstad van het vrije China. Na het 
dringende en aanhoudende verzoek van de heiligen die in de naam 
van de Here Jezus samenkwamen in de hoofdstad en omliggende 
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gebieden, bediende hij korte tijd Gods Woord aan hen. Dit waren 
voor Watchman verborgen jaren. 
 De acht lange jaren van de tweede Chinees-Japanse oorlog 
kwamen ten slotte ten einde. Op 16 augustus 1945 gaven de 
Japanners zich onvoorwaardelijk over en op 9 september werd in 
Nanking de wapenstilstand met China getekend. Watchman slaagde 
erin naar Sjanghai terug te keren, maar de gemeente daar was nog 
steeds niet bereid hem te ontvangen. Het duurde tot april 1948 
voordat hij weer de gelegenheid kreeg om de heiligen in Sjanghai toe 
te spreken. In zijn eerste toespraak, waarbij hij over zichzelf sprak 
in de derde persoon, zei Watchman dat hij zichzelf als een weduwe 
zag die een gezin met kinderen moest opvoeden. Om die reden 
moest zij hertrouwen, in de hoop dat zij hen op die manier allemaal 
kon voeden. Onverwacht verlieten al haar kinderen haar echter na 
het tweede huwelijk. Deze vergelijking gebruikte hij om uit te leggen 
hoe hij zich gedwongen had gevoeld om zich met het zakenleven in 
te laten. Op dit punt in zijn toespraak barstte Watchman in tranen 
uit. Toen hij verder ging, werden veel heiligen door het leven van 
Christus aangeraakt en voelden zij het gezag van de Heilige Geest. 
Opeens was de sfeer van de bijeenkomst helemaal anders. Alle 
misverstanden uit het verleden verdwenen, zonder dat verdere uitleg 
nodig was. Zo gingen de sluizen van Gods zegen open, wat gepaard 
ging met een vrij grote opwekking in Sjanghai. Mensen wijdden hun 
leven opnieuw aan God toe en gaven alles voor de zaak van de Here. 
 In die tijd was Watchman belast met het toerusten van de werkers. 
Hij voelde dat het zijn bediening was om hen te dienen die anderen 
dienen. Van juni tot eind september 1948 werd de eerste 
toerustingsconferentie gehouden op de Kulingberg. Ongeveer 
zeventig medewerkers woonden deze bij. Het waren maanden van 
intensieve toerusting. Elke week waren er wel vier of vijf dagen met 
bijeenkomsten. In de ochtenduren sprak Watchman over 
belangrijke onderwerpen als het karakter van Gods dienstknechten, 
de bediening van Gods Woord, geestelijk gezag en onderwerping, 
enzovoorts. In de middag was er ruimte voor persoonlijke 
getuigenissen: de ene na de andere deelnemer gaf zijn getuigenis, 
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gevolgd door commentaar - eerst door de andere deelnemers en 
daarna door Watchman zelf. Dit werd gedaan met als doel de 
werkers te helpen om dingen te verbeteren, omdat objectieve 
toeschouwers dingen vaak duidelijker zien dan de persoon zelf. Dit 
soort commentaar kon echter alleen worden geleverd door degenen 
die de Here volkomen waren toegewijd en ook elkaar volkomen 
waren toegewijd in de Here. De avonden waren bestemd voor het 
helpen toerusten van nieuwe gelovigen. In die bijeenkomsten 
werden de later zo bekend geworden vijftig basislessen gegeven.  
 In het voorjaar van 1949 werd er een tweede toerustings-
conferentie gehouden. Dit keer waren er ongeveer honderd 
deelnemers. Het spande er even om of de conferentie wel afgemaakt 
kon worden, omdat de burgeroorlog tussen de nationalisten en de 
communisten heel dicht tot Foetsjou naderde. Hoewel de 
toerustingsbijeenkomsten uiteindelijk werden verplaatst van de 
Kulingberg naar de stad zelf, was het echt de vraag of ze wel konden 
doorgaan. Na dagen van gebed en wachten op de Here, ontving 
Watchman de verzekering vanuit de hemel dat de 
toerustingsconferentie door moest gaan en voltooid kon worden. 
 Na het slot van deze tweede toerustingsconferentie ging 
Watchman naar Hong Kong. Van daaruit keerde hij terug naar 
Sjanghai, dat al sinds 25 mei 1949 bezet werd door het 
communistische leger. Hij maakte zich zorgen over de toestand van 
de gemeenten in China en wilde de veranderende omstandigheden 
beter bekijken. Uit wat hij zag, concludeerde hij dat het werk nog 
een aantal jaren door kon blijven gaan. Aan het eind van dat jaar 
keerde hij weer terug naar Hong Kong, waar ook zijn familie 
woonde. In januari 1950 leidde hij een speciale conferentie in Hong 
Kong, die een maand duurde. Er brak een opwekking uit, die een 
nieuw vertrekpunt markeerde in de geschiedenis van Gods 
getuigenis daar. Watchman had echter sterk het gevoel dat zijn 
verantwoordelijkheid bij de broeders in China lag. Hoewel hij wist 
dat hem daar gevaar te wachten stond, besloot hij opnieuw terug te 
gaan naar Sjanghai. Ondanks de pleidooien van enkele broeders dat 
hij niet terug moest keren, bleef zijn hart toch op Sjanghai gericht. 
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Toen hij eenmaal in deze stad terug was, werkte hij er vol overgave 
en spoorde hij de heiligen daar aan met de woorden: ‘(…) u de 
gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad’ (Ef. 
5:16). Ook maakte hij plannen en werkte hij hard aan 
voorbereidingen voor toekomstige tijden waarin volgens hem deze 
beweging van zijn werkers aan banden gelegd zou worden en het 
werk misschien zelfs helemaal verboden zou worden. Die tijden 
kwamen sneller dan hij had gedacht. 
 In april 1951 riep de communistische overheid de leiders van 
verschillende christelijke groeperingen in China (waaronder 
Watchman) naar Peking voor een bijeenkomst waar de overheid 
haar houding uitsprak ten opzichte van de godsdienstvrijheid zoals 
die werd gewaarborgd door de voorlopige wetgeving die de 
communisten hadden vastgelegd. Volgens de vertegenwoordigers 
van de overheid zou er vrijheid van godsdienst zijn, maar dat 
voorrecht genoten alleen die mensen die loyaal waren aan de 
Volksrepubliek China, geen ‘reactionairen’ of ‘anti-revolutionisten’.  
 De Chinese kerk maakte snel een radicale verandering door. In het 
hele land werden zogenoemde ‘beschuldigings-bijeenkomsten’ 
georganiseerd tegen mensen van alle rangen en standen. Christelijke 
groeperingen vormden daarop geen uitzondering. Onder die grote 
druk werkten Watchman en zijn medewerkers dag en nacht door 
aan bijbelstudie-materialen en geestelijke boodschappen voor de 
heiligen als middelen om hun geloof te versterken. Kort voordat hij 
zijn vrijheid kwijtraakte, schreef Watchman een lied waarin hij zijn 
hartsgesteldheid in die tijd voor de Here blootlegde: 
 

Lang geleden in Bethanië, scheidden zich onze wegen; 
wij verloren elkaar uit het oog. 
Sinds die dag is er een leegte in mijn hart. 
Hoe kan ik dan mijn harp uit de wilgen halen? 
Zonder U zingen, en vreugdevol zijn? 
 
En als ik ’s nachts alleen de wacht houd, 
onberoerd door verdriet en vreugd’, 
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herinner ik mij de belofte van Uw komst. 
Maar dan verzucht ik: o Here, waarom,  
waarom verschijnt U nog niet? 
 
Uw kribbe doet mij denken: ook ik ben zonder thuis; 
Uw kruis ontneemt mijn ziel de geneugten van de aarde; 
Uw komst spoort mij aan te zoeken naar een beter land, 
want Uzelf bent nu mijn doel. 
 
Sinds Uw vertrek heeft mijn vreugde geen geur en geen kracht; 
de zoetheid in mijn lied is weg. 
Sinds Uw vertrek voel ik mij leeg, kom spoedig weer, o Heer! 
 
Uw liefdevolle aanwezigheid is echt, reëel, en toch ervaar ik een gemis. 
Uw licht en tedere ondersteuning zijn voor mij toch niet genoeg, 
ik wil Uzelf terug. 
Ik heb Uw vrede in mijn hart, en toch voel ik mij eenzaam; 
ik heb Uw vreugde in mijn hart, en toch is er verzuchting. 
En wanneer ik toch tevreden schijn, groeit het stille verlangen  
om U te zien uit tot een luid geroep. 
Welke balling verlangt niet naar zijn vaderland, 
waar hij zijn landgenoten weer begroeten kan? 
Welke ziel op vreemde grond vergeet zijn bloedverwanten? 
Welk tijdelijk gescheiden liefdespaar zoekt geen hereniging? 
 
Heer, wat zijn aardse liefdes en geneugten, 
vergeleken met de vreugde van Uw wederkomst? 
Als Uw aangezicht, ik hier dan niet kan aanschouwen, 
kan ik slechts zuchten, totdat Gij, mijn Heer, verschijnt. 
Kunt Gij, o Heer, Uw belofte vergeten,  
spoedig terug te komen om mij tot U te nemen? 
En toch heb ik dag na dag en jaar na jaar gewacht; 
ja, ook nu nog wacht ik, maar U komt nog niet. 
 
Gedenk, o Heer, de jaren waarin ik heb gewacht, 
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terwijl Uw welkome voetstappen op zich lieten wachten. 
Hoe lang nog? Hoe lang nog?  
O! Moet ik nog langer wachten,  
voordat U komt in heerlijkheid? 
 
Van geslacht tot geslacht kwamen en gingen Uw heiligen; 
maar niet één zag Uw belofte in vervulling gaan. 
Hoe lang duurt het nu al! 
 
Waarom, o dierbare Heer, horen wij Uw voetstappen nog niet? 
Waarom is de hemel nu nog zo verzegeld? 
O! Moeten wij nog langer wachten, 
voordat U in pracht en praal, 
geopenbaard zult worden? 
Heer, ik denk aan ’t lange wachten, op Uw wederkomst. 
Doch niet ik alleen, maar heil’gen door de eeuwen heen,  
smeken: ‘Kom toch voor de Uwen.’ 
 
Wil toch haastig antwoorden, met Uw komst o Heer, 
op de vele tranen, en de vurige gebeden. 
Dat Gij toch komen moogt, o Echo aller eeuwen. 
Kom, en beantwoord toch nu dat machtige, eenparige gebed! 

 
 In april 1952 kreeg Watchman van de communistische overheid 
van China het bevel om naar Mantsjoerije te gaan. Daar werd hij op 
10 april door de afdeling Openbare Veiligheid gearresteerd. Hij werd 
gevangengezet in Harbin. Niemand wist wat er met hem gebeurd 
was, want de overheid hield alles verborgen. Tussen 1952 en 1956 
had de overheid in alle stilte meerdere zaken voorbereid om hem te 
kunnen vervolgen. Op 18 januari 1956 kondigde het Bureau van 
Godsdienstige Zaken een reeks bijeenkomsten aan die gehouden 
zouden worden in de Church Assembly Hall aan de Nanyang Road 
in Sjanghai. De voltallige gemeente moest daarbij aanwezig zijn. 
Watchman en zijn medewerkers werden een hele lijst van criminele 
activiteiten ten laste gelegd. Het eerste officiële bericht van zijn 
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arrestatie werd op 1 februari gepubliceerd in het dagblad People’s 
Liberation Daily in Sjanghai. 
 Op 21 juni 1956 verscheen Watchman voor het hooggerechtshof 
in Sjanghai en werd hij schuldig bevonden aan alle aanklachten. Hij 
kreeg de maximale straf van vijftien jaar gevangenschap, te beginnen 
vanaf 12 april 1952. Hij moest zijn straf uitzitten in de Eerste 
Gemeentelijke Gevangenis van Sjanghai. Daar kreeg hij de opdracht 
om wetenschappelijke handboeken en journalistieke artikelen vanuit 
het Engels naar het Chinees te vertalen voor gebruik door de 
overheid. Zijn vrouw Charity mocht hem eens per maand onder 
toezicht bezoeken. In april 1967 had hij zijn vijftien jaar uitgezeten, 
maar hij werd niet vrijgelaten. De autoriteiten hadden geprobeerd 
hem te dwingen zijn geloof af te zweren. Er waren al geruchten 
verspreid dat Watchman zijn geloof had afgezworen. Maar de Here 
was hem dierbaarder dan zijn vrijheid. Hierdoor werd zijn vonnis 
met vijf jaar verlengd. In het geheim werd hij overgebracht van de 
Gemeentelijke Gevangenis naar de werkboerderij Tsing-Tong in 
Tsing-Po, een voorstad van Sjanghai. Zijn vrouw heeft hem daar 
één keer kunnen bezoeken. Toen kwam er een aantal maanden lang 
opeens geen nieuws meer over hem. Hij bleek in januari 1970 
overgebracht te zijn naar een strenger werkkamp, de Witte 
Maobergboerderij in het veraf gelegen Kwang-Teh, in de provincie 
Anhui. Helaas overleed zijn geliefde vrouw Charity eind september 
1971, nadat zij een keer ongelukig ten val gekomen was. Dit was een 
enorme klap voor Watchman, maar hij kon het aanvaarden. Hij had 
de langgekoesterde wens om met zijn vrouw herenigd te worden na 
de volle twintig jaar te hebben uitgezeten. Hij schijnt tegen een 
medegevangene te hebben gezegd: ‘Mijn termijn van gevangenname 
en het leven van mijn vrouw houden een wedstrijd tegen elkaar. Als 
ik kan worden vrijgelaten als zij nog leeft, zal ik goed voor haar 
zorgen. Ze heeft zoveel om mij geleden.’  
 Zijn diepe verdriet vanwege dit gemis, verwoordde hij echter wel 
in een brief aan zijn schoonzus, waarin hij vertelde dat zijn hart zo 
verscheurd was dat hij nu een dieper verdriet ervoer dan toen hij 
zijn ouders verloor. Hij vroeg of er een plukje haar van zijn vrouw 
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en het handdoekje dat ze voor haar gezicht gebruikte konden 
worden gebracht als herinneringen om haar zo te kunnen gedenken. 
Op 12 april 1972 zat zijn termijn van twintig jaar gevangenschap 
erop. Er werd verwacht dat hij zou worden vrijgelaten, maar er 
kwam geen bericht. Op 22 april schreef hij aan zijn schoonzus: 
 

Oudere zus Ping-Tseng, 
 
 Je brief van 7 april heb ik ontvangen en ik heb daaruit opgemaakt dat je 
mijn brief niet hebt ontvangen waarin ik de ontvangst van het pakketje dat 
je me stuurde heb bevestigd. Alle spullen die je in je brief noemde heb ik 
ontvangen. Daar ben ik je heel dankbaar voor. Je weet van mijn lichamelijke 
conditie. Het is een chronische ziekte, een organische ziekte. Als er aanvallen 
komen, zijn die heel pijnlijk. In betere perioden draag ik de ziekte nog steeds 
bij me. Het verschil zit dan in de mate waarin de ziekte opspeelt; er is geen 
sprake van herstel. De zomer is gekomen. Meer blootstelling aan zonlicht 
kan de kleur van mijn huid enigszins veranderen, maar heeft geen invloed 
op mijn ziekte. Maak je echter geen zorgen, want ik behoud mijn vreugde. 
 Ik hoop dat je goed voor jezelf zorgt. Moge je hart vervuld zijn van 
blijdschap. 
 
Al het goede, 
 
Shu-Tsu 
22 april 

 
 De chronische ziekte waar Watchman onder leed en naar verwees, 
was een ernstige hartafwijking. Een aantal decennia lang had hij last 
gehad van een hartvergroting. Er werd gezegd dat zijn hart dubbel 
zo groot geworden was. De dokter had gezegd dat hij elk moment 
dood neer zou kunnen vallen. Hij mocht niet zwaar tillen. Vele 
nachten zat hij rechtop tot de ochtend, omdat hij niet kon liggen. 
De Here had hem wonderbaarlijk en ineens van zijn tbc genezen, 
maar zijn hartziekte bleef bij hem. Hij zei eens dat hij in de genezing 
van tbc de genezing van de Here had ervaren, als gave; maar wat 
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betreft zijn hartziekte kende hij de Here zelf als zijn Genezing. Hij 
leefde dagelijks door het opstandingsleven van de Here. Het was 
niets minder dan een wonder dat hij twintig jaar lang de ontberingen 
van gevangenschap heeft kunnen verduren. Het leven met de Here 
en de voorbede van de heiligen moeten hem hebben gedragen.
 Op 6 mei van datzelfde jaar schreef hij zijn schoonzus nog een 
brief. 
 

Oudere zus Ping-Tseng, 
 
 Morgen is het een halfjaar geleden dat zuster Wei [een verwijzing naar 
Watchmans vrouw Ping-wei Chang] is overleden. De verandering in dit 
halfjaar is zeer groot. Als ik terugblik en de herinnering aanraak [het plukje 
haar van Charity en het handdoekje die hem op verzoek waren toegezonden] 
bezorgt mij dat voortdurend hartzeer. De afgelopen twintig jaar [d.i. tijdens 
zijn gevangenschap] heb ik haar niet één keer kunnen dienen. Dat zal ik 
mijn leven lang betreuren. Het is allemaal mijn schuld dat zij zo veel 
problemen heeft gekend. Mijn ziekte houdt aan, het gaat op en neer. 
 Ik doe mijn best om zuinig te leven, zodat ik anderen geen last bezorg. 
Tijdens mijn ziekte denk ik veel aan mijn eigen mensen [zijn familieleden] 
en hoop ik dat ik weer met hen samen kan zijn. Maar ik moet mij aan deze 
dwingende situatie onderwerpen. De afgelopen tien dagen was ik buiten 
mijzelf toen ik nadacht over zuster Wei. Hoe gaat het met je gezondheid? Je 
bent voortdurend in mijn gedachten. Oudere mensen moeten goed voor zichzelf 
zorgen. Denk je er nog steeds over om naar het zuiden te komen? Ik weet 
nu niet meer wat ik moet zeggen.  
 
Ik wens je alleen nog al het goede. 
 
Shu-Tsu 
6 mei 

 
 Op 16 mei schreef hij zijn schoonzus opnieuw een brief. 
 

Oudere zus Ping-Tseng, 
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 Je brief uit Beijing van 6 mei en je brief uit Sjanghai van 11 mei heb ik 
beide ontvangen. Ik hoop dat je bezoek langer kan duren, zodat je meer rust 
krijgt. Door mijn ziekte verlang ik ernaar meer contact te hebben met mijn 
eigen mensen. De berg hier is mooi en het water is helder. Wat bijzonder is 
aan deze plaats, is dat de kinderen gezonder opgroeien dan die ik in Sjanghai 
heb gezien. Ik hoop dat je meer rust zult krijgen. De as van zuster Wei is 
een serieus probleem. Laten we daarover beslissen als je hier bent. Ik heb 
verder niets bijzonders nodig. Misschien kun je een zaklamp voor me 
meenemen.  
Ik wens je het goede. 
 
Shu-Tsu 
16 mei 

 
 Een andere brief aan zijn schoonzus is verzonden op 22 mei. 
 

Oudere zus Ping-Tseng, 
 
 Ik sprak met mijn meerdere over mijn vertrek van deze plaats. Hij zei: 
‘Het is niet mogelijk dat jij naar Beijing of Sjanghai gaat. Je moet naar een 
klein plaatsje of dorpje toe. Wanneer het juiste document er is, zal de overheid 
dat volgens haar beleid behandelen. Je hoeft met mij verder niet meer te 
praten.’ 
 Probeer alsjeblieft iemand onder mijn mensen te vinden die mijn vrijlating 
kan vergemakkelijken. Je kunt die persoon zeggen dat ik mijn eigen 
inkomsten heb en dat ik hoop dat hij me zal aannemen. Vraag alsjeblieft 
de gemeenteraad toestemming om toegelaten te worden tot hun gemeenschap.
 Ik hoop dat je zo iemand tussen mijn mensen kunt vinden. Shun-Tau Ma 
kun je ook raadplegen. Bespreek dit alsjeblieft met hem, of met iemand 
anders. [Shun-Tau was de man van een van Watchman Nee’s nichtjes die 
samen met haar man voor mevrouw Nee had gezorgd tijdens Watchmans 
gevangenschap.] Op zaterdagavond sloeg mijn ziekte opnieuw toe. Een paar 
uur lang trilde mijn hart. Nadat ik medicijnen had ingenomen, kon ik het 
pas verdragen. Ik heb de hele zondag in bed gelegen en geslapen. Als ik ziek 
ben, verlang ik er sterk naar om bij mijn eigen mensen te zijn, zoals het 
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afgevallen blad terugkeert naar haar wortels. Ik ben het contact met mijn 
eigen mensen al twintig jaar kwijt. Dus ik kan dit alleen aan jou vragen.
 Kun je, wanneer je komt, een kilo hachee voor me meenemen en een kilo 
gedroogd vlees? De dokter heeft me opgedragen om geen eigeel, vet vlees of 
orgaanvlees te eten, omdat dat mijn verzwakte hartspieren ernstige schade 
zou toebrengen. Ik kan dus alleen mager vlees eten, dat ik nodig heb om geen 
tekort aan eiwitten op te lopen. Dat is vrij lastig. 
Ik wens je al het goede, 
 
Shu-Tsu 
22 mei 

 
 Dezelfde dag nog schreef broeder Nee ook een brief aan de man 
van zijn nichtje. 
 

Shun-Tau, mijn aangetrouwde neef, 
 
 Volgens mij heeft je tante [Watchmans overleden vrouw] je bij leven verteld 
over mijn situatie. 
 Je weet dat mijn oudere zus mij geld stuurt, zodat ik geen problemen heb 
om in mijn levensonderhoud te voorzien. Ik ben oud en ziek. Ik verlang 
ernaar om naar mijn mensen terug te keren, zoals een afgevallen blad 
terugkeert naar zijn wortels om een rustplaats te vinden. Ik hoop van harte 
dat je de verantwoordelijkheid kunt nemen om dit te regelen. Ik ben 
afhankelijk van jouw bemiddeling. 
 Je tante is nu een halfjaar en een halve maand geleden overleden. Dit heeft 
mijn hart gebroken. Ik kon nauwelijks doorgaan met leven. Ik hoop dat je 
je uiterste best zult doen om het document hier te krijgen. Je tante heeft bij 
leven Hui-Nee en haar kinderen vaak genoemd. Hoe gaat het nu met de 
kinderen? Ik denk veel aan hen. 
 Ik hoorde dat als je naar Tsjekiang gaat, er een probleem is met de 
voedselbonnen. [Het nichtje van broeder Nee was overleden en haar man was 
kennelijk naar Tsjekiang verhuisd.] Ik eet vrij weinig, dus dat probleem 
kan opgelost worden. Maak je geen zorgen.  Ik heb je ongeveer twintig jaar 
niet geschreven, maar wel veel aan je gedacht. 
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Ik wens je al het goede, 
 
Shu-Tsu 
22 mei 

 
 Watchman schreef nog twee brieven, een op 25 mei aan zijn 
schoonzus en een op 26 mei aan zijn aangetrouwde neef Shun-Tau 
Ma. 
 

Oudere zus Ping-Tseng, 
 
 Morgen word ik overgebracht van Maple Peak naar de boerderij in 
Mountain Slope. Dus als je komt, koop dan geen kaartje voor Maple Peak. 
Je moet uitstappen bij Mountain Slope. Dat station ligt nog iets verder dan 
Maple Peak, het station daarna.  
 Ik heb je voor deze brief nog een brief geschreven, maar ik vraag me af of 
je die wel hebt ontvangen. Ik hoop je spoedig te zien. 
 
Ik wens je al het goede, 
 
Shu-Tsu 
25 mei 
 
Shun-Tau, 
 
 In Maple Peak heb ik je een brief geschreven waarin ik je vroeg een 
vergunning te vragen van de gemeenteraad, waarin staat dat je bereid bent 
om mij op te nemen en in mijn onderhoud te voorzien (je weet dat mijn oudere 
zus mij geld voor levensonderhoud stuurt). Je houding moet standvastig en 
duidelijk zijn …  
 Vandaag word ik van Maple Peak overgebracht naar de Witte Wolkberg 
Vernieuwingsgroep. Ik hoop dat je je uiterste best doet om antwoord te 
krijgen. Het document moet rechtstreeks naar de 14e Eenheid van de Witte 
Wolkberg Vernieuwingsgroep worden gestuurd. Vraag de gemeenteraad 
alsjeblieft om het document te adresseren aan de Witte Wolkberg 
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Vernieuwingsgroep, Kwang-Teh, provincie Anhui. Ik hoop van harte dat 
ik naar mijn eigen mensen kan terugkeren.  
 
Doe alsjeblieft je best. 
Ik wens je al het goede, 
 
Shu-Tsu 
26 mei 

 
 Op 30 mei 1972 schreef Watchman Nee een brief die zijn laatste 
zou zijn. 
 

Oudere zus Ping-Tseng, 
 Ik ben overgebracht naar de 14e Eenheid van Mountain Slope. Dat ligt 
op ruim vijf kilometer afstand van het station. Ook moet je over een berg 
heen klimmen. Het is daarom niet gemakkelijk voor je om te komen. 
Misschien wil je je reis wel afzeggen. In mijn ziekte heb ik wel de vreugde in 
mijn hart behouden. Maak je alsjeblieft geen zorgen. Ik zal mezelf aansporen 
om niet te klagen over mijn ziekte. Wat betreft de as van Ping-Wei 
[Watchmans overleden vrouw], doe alsjeblieft wat jij denkt wat goed is. Ik 
vertrouw het aan jou toe en stem volledig in met wat jij graag wilt. Dit is een 
korte brief, maar met grote genegenheid geschreven. 
 
Ik wens je al het goede, 
 
Shu-Tsu 
30 mei 

 
 Het lijkt erop dat broeder Nee wist dat hij deze wereld spoedig 
zou verlaten. De volgende dag, vroeg in de ochtend, verliet hij deze 
wereld om bij de Here te zijn. 
 Op 1 juni 1972, toen zijn schoonzus nog in Sjanghai was, ontving 
zij een telegram van werkkamp de Witte Maobergboerderij waarin 
simpelweg stond: ‘Watchman Nee is aan de voet van de berg 
overleden ten gevolge van een ziekte.’ Meteen toen men dit droevige 
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nieuws hoorde, werd besloten dat Watchmans schoonzus Ping-
Tseng, de man van zijn nichtje Shung Wu, en zijn achternichtje Shao 
Ling Pao, samen naar het werkkamp zouden afreizen. Twee dagen 
later, op 3 juni, arriveerden ze met z’n drieën in Kwang-Teh, maar 
alleen Shung Wu was in staat om verder te reizen. Hij bereikte het 
werkkamp die dag nog tegen het vallen van de avond. Toen hij 
navraag deed naar Watchmans dood, werd hem verteld dat toen de 
gevangene op de ochtend van 30 mei na negen uur nog niet uit zijn 
vertrek was gekomen, de medewerkers van de gevangenis de deur 
van zijn vertrek open hadden geduwd. Ze hadden Watchman op zijn 
bed aangetroffen en hij haalde nauwelijks adem. Meteen vroegen ze 
de kamparts om hem te onderzoeken. Toen ze de ernst van de 
situatie inzagen, stuurden ze Watchman Nee met de auto naar de 
kliniek van het werkkamp, die zich aan de voet van de berg bevond. 
Alle pogingen om hem te redden mislukten en de ernstig verzwakte 
Watchman stierf daar op 31 mei om 2 uur ’s nachts. Kapitein Loh 
van het strafkamp verklaarde dat het om zelfmoord ging - want, zo 
zei hij, hij had een zelfmoordbriefje als bewijs. 
Gevangenisambtenaren hadden een briefje gevonden onder het 
matras, bij zijn kussen. Toen Shung Wu er dringend om vroeg, liet 
kapitein Loh het briefje aan hem zien. Het was inderdaad 
Watchmans handschrift. Het briefje had hij in grote letters 
geschreven op een bladzijde die hij uit een schrift had gescheurd. Er 
stond: 
 
 Christus is de Zoon van God, die stierf om te boeten voor de zonden van de 
mensen en die op de derde dag opstond uit de dood. Dat is het grootste feit in het 
universum. Ik geloof in Christus en sterf. 
 
 Toen hij dit briefje had gelezen, vertelde Shung Wu kapitein Loh 
dat dit helemaal geen zelfmoordbriefje was. Kennelijk had 
Watchman het voorgevoel gehad dat hij door zijn lichamelijke 
conditie niet lang meer zou leven. Maar hij geloofde in de Christus, 
die hij tot de dood toe had beleden. Had er bovendien niet in het 
telegram gestaan dat Watchman wegens ziekte was overleden? 



 Biografie  

41 

Kapitein Loh had de betekenis van de woorden ‘Ik geloof in 
Christus en sterf’ natuurlijk niet begrepen. Kapitein Loh vertelde 
ook aan Shung Wu dat ze vanwege de hitte het lichaam van 
Watchman hadden gecremeerd, zonder te wachten op de komst van 
zijn familieleden. De volgende dag kwamen Ping Tseng en Shao 
Ling Pao in het werkkamp aan. Zij kregen hetzelfde verhaal te horen 
en mochten niet naar Watchmans vertrek gaan om de spullen op te 
halen die daar nog lagen. 
 Later kregen zij toestemming om naar het crematorium te gaan 
om de as van Watchman op te halen. Het was geen echt 
crematorium, maar een oven van het werkkamp, waarin zowel 
stenen werden gebakken als lichamen werden gecremeerd. De drie 
familieleden vonden degene die een paar dagen eerder Watchmans 
lichaam had gecremeerd en vroegen hem naar de conditie van het 
lichaam. De cremator zei: ‘Het was een vredig lichaam, er was 
helemaal niets vreemds aan.’ ‘Zou u zeggen dat het een lichaam was 
van iemand die zelfmoord had gepleegd?’ vroegen ze. Hij 
antwoordde dat hij veel lichamen had gecremeerd en zeker degenen 
daarvan kon onderscheiden die zelfmoord hadden gepleegd, maar 
dat hij zeker wist dat de dood van Watchman geen zelfmoord was 
geweest omdat zijn lichaam er zo vredig, vreugdevol en normaal had 
uitgezien. 
 Watchman Nee had dus zijn geloof in Christus en zijn vreugde tot 
het allerlaatste moment behouden. Zijn as werd eerst tijdelijk 
begraven in een veld met moerbeibomen bij Hai-Ning in Tsjekiang, 
een provincie ten westen van Sjanghai. Maar in oktober 1989 werd 
zijn as uiteindelijk te ruste gelegd op de openbare begraafplaats 
Sjang-San in Soetsjou, niet ver van Sjanghai, met een eenvoudige 
witmarmeren plaquette op de overblijfselen als gedenkteken. 
 


