Van geloof tot geloof
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Er is wel verondersteld dat Watchman Nee passiviteit predikt. Het enige dat
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een gelovige zou hoeven te doen, zou dan zijn dat hij zijn heiliging helemaal
van de heilige Geest verwacht Maar ook bij Nee heeft 'het vliegtuig twee
nauw met elkaar verbonden vleugels'. Het werk van de Geest en je eigen initi
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de Lange, Heilige onrust. En pelgrimage naar het
van de religie. Ten Have, € 17,99

DRUK EN KRACHT
Typerend voor het leven van Nee en van de hele vervolgde kerk is de over
tuiging dat God druk in iemands leven vaak gebruikt om hem 'opstandings
kracht' te geven. Daarbij kan het om allerlei druk gaan: je bent benauwd over
de last van je zonde, je lijdt een zwaar verlies, je wordt gevangengenomen.
God zegt in zulke situaties: 'Leef dicht bij Mij'. Je wordt naar Christus toege
dreven. Groei van je geloof hangt zo mede af van de vraag hoe je met omstan
digheden omgaat. Ook de rechtvaardige lijdt nederlagen, constateert Nee als
hij het in zonde afglijden van Lot beschrijft. Maar, Godzijdank, het geweten
van de gelovige maakt dat hij niet echt van de zonde kan genieten en op zijn
schreden wil terugkeren. Als dat niet bemoedigend is.
Watchman Nee: Van geloof tot geloof, Maatkamp, 12,75

DE NIEUWE KOERS

61

