ALGEMEEN BESCHAAFD CHARISMATISCH – de balans van The Fourfold Gospel
Een lezing over het hoe en of we als ABC-gemeenten charismatisch kunnen zijn
Door: Rocco Rausch, 21 september 2013
Intro
“If you will only humble yourself to seek the Lord for this mighty baptism you’ll get it
and then you’ll know what I’m talking about…”1
Verwijten als deze klinken de tijden door. Ook vandaag kan het zo maar zo zijn dat een
voorganger, een gemeente of een beweging verweten wordt ‘niet geestelijk genoeg’ te
zijn. Het citaat hierboven is slechts een van de vele voorbeelden die we mogelijk allemaal
wel eens meegemaakt hebben in onze gemeenten. De een mogelijk wat meer als de ander,
maar dan nog. Het zijn woorden die weinig gewogen lijken en die vaak voort komen uit
een conflict wat ontstaat na een verschil van inzicht op hoe de Geest in (en buiten) de
gemeente(n) werkt. Ik herinner me bijvoorbeeld nog een moment in de gemeente waar ik
stage mocht lopen. De gemeente had net van alles en nog wat meegemaakt en op een
vergadering was er een zuster gaan staan om op te merken dat ze ‘de Geest niet meer zo
in de gemeente ervoer’. En, zonder daar een waardeoordeel aan vast te hangen was het
voor mij juist een avond waarin de Geest op een bijzondere wijze aan het werk was om
een gemeente die als een bokser in de touwen hing er uit te trekken.
De genoemde quote komt uit een heel spannend moment in de geschiedenis van de C&MA.2
Begonnen als opwekkingsbeweging waarin de Geest zich op bijzondere wijzen
manifesteerde kreeg het –net als vele andere van deze bewegingen die ontstonden in de
zogenaamde Third Great Awakening3 te maken met de uitdagingen die een andere
manifestatie van de Geest, ergens achteraf in een klein kerkje in Los Angeles, voor het
grootste deel bestaand uit mensen uit de sociaal laagste klasse, met zich mee bracht. Ik
heb het over het ontstaan van de Pinksterbeweging. Voorganger William Seymour 4 moest
op het seminarium in de gang zitten terwijl de witte gelovigen gewoon in de klas les
kregen. In het door segregatie geteisterde Amerika niks om van op te kijken in die dagen.
En juist in de gemeente die hij dienen mocht gebeurde iets geweldigs. Gods Geest stortte
zich opnieuw uit zoals Hij dat op Pinksteren deed. Geweldige manifestaties volgden op
zichtbare bekeringen en alles waar deze gelovigen naar zochten was ‘meer van de Heer’.
Een golf van verwachting ging door de Kerk van Jezus Christus toen het nieuws van de
‘Azusa Street Revival’ andere gelovigen bereikte. Die golf van verwachting was niet nieuw,
want overal werd in die jaren gesproken over en gezocht naar een golf van vernieuwing
voor de Kerk van Jezus Christus in algemene zin. We spreken van opwekkingen in Wales
(1903-1904) onder aanvoering van grote godsmannen als Evan Roberts en consorten. Ook
de C&MA behoorde tot deze revivalbewegingen. Ontstaan in de ‘Deeper Life & Holiness
Movement’ was er een hang naar authentiek geestelijk en vervuld leven in de zoektocht
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Brief van zendeling W.W. Simpson aan A.B. Simpson, gedateerd 17 oktober 1916. Bron: Paul L. King, Genuine
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die de breedte van het evangelicale spectrum markeerde en samenbracht rondom de
gemeenschappelijke idealen van ‘deeper life’ en ‘missions’.
De C&MA vervulde een spilfunctie in de evangelische wereld van die tijd. Ontstaan als een
combinatie van geestelijke zoekers (The Christian Alliance) met een daaraan gekoppelde
zendingsbeweging (Evangelical Missionary Alliance) bracht de beweging rondom A.B.
Simpson een eigen blad ‘The Gospel To All Lands’ uit, waarin werd gesproken van grote
opwekkingen over heel de wereld. Binnen de eigen gelederen was er bijvoorbeeld een
vergelijkbare opwekking als in Azusa Street in het verre India en in het verre Tibet. Door
het werk van de in 1897 gefuseerde organisaties bij elkaar te brengen kon Simpson zijn
pijlen richten op het bereiken van de in zijn ogen ‘nog-niet-bereikten’ door middel van
een zendingsinstituut en de daaraan gekoppelde Bijbelschool. Zo kwam W.W. Simpson (een
naamgenoot maar geen verdere familie) in Tibet terecht. Deze Simpson ging als zendeling
namens de C&MA pionieren en slaagde er in om in het moeilijke gebied een voet aan de
grond te krijgen. Totdat de berichten van de Azusa-revival via (o.a.) het blad van de
beweging ook daar aankwamen en mensen gingen zoeken naar hun eigen ‘Pentecost’. Een
revival volgde en velen ontvingen de gave van tongen, zo ook W.W. Simpson.
En, zo puur als de beweging rondom Azusa was begonnen, zo snel kwamen ook de
controverses naar boven. Een van deze (en misschien wel de meest belangrijke) was de
controverse rondom het bewijs van tongen, ook wel ‘evedential tongues’. Met het bewijs
van tongen wordt bedoeld dat gelovigen de gave van tongen moeten ontvangen als bewijs
van het feit dat ze de doop met de Heilige Geest ontvangen hebben. Het werd zogezegd
een doctrinaal (d.w.z. leerstellig) kenmerk van de beweging die zich later als
Pinksterbeweging zou onderscheiden. Het kwam in negatieve zin hier op neer: Wie de gave
van tongen niet ontvangen had was niet gedoopt met de Heilige Geest en moet daar actief
naar blijven zoeken en dat is waar het citaat van Simpson aan Simpson aan refereert.
Het bewijs van tongen als bewijs voor het gedoopt zijn met de Heilige Geest ging de C&MA
net een brug te ver. Het definitief dichttimmeren van wat God in zijn soevereiniteit als
Gever zou kunnen geven was voor de beweging een standpunt wat ze niet met de Bijbel
zelf kon rijmen. Het innemen van dit standpunt in 1912 leidde tot veel pijn en verdriet
binnen de beweging zelf. Mensen verlieten de beweging en complete zendingsvelden
gingen over naar andere bewegingen. In 1914 ontstond met The Assemblies of God de
eerste Pentecostale denominatie met in haar ‘board of directors’ vele C&MA mensen van
het eerste uur zoals de broers Bosworth en Rev. John Salmon.5 Het zendingsveld van Tibet
liep met W.W. Simpson ook over naar deze beweging en het citaat waar we mee begonnen
komt uit de laatste briefwisseling tussen A.B. Simpson en zijn naamgenoot. Het splijten
van kerken en van bewegingen loopt helaas door de geschiedenis heen en dit gaat helaas
tot op de dag van vandaag in onze eigen lokale gemeenten door. De oplossing die de C&MA
vond was in de borging van de eigen bijbelse identiteit die ze gevonden had in The
Fourfold Gospel en het zichzelf beter op basis daarvan organiseren als kerkgenootschap.
We gaan nu eerst de eerste verkennen en sluiten af met de laatste.
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Paul L. King, Genuine Gold, p. 168. De broers Bosworth keerden overigens in 1918 weer terug naar de C&MA
toen de Assemblies of God geen ‘lossere positie’ ten aanzien van ‘evendential tongues’ aannamen. King, p.187
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Heiliging – Christ our Sanctifier
Een korte vergelijking met andere opwekkings- en zendingsbewegingen uit het
pentecostale spectrum laten zien dat de C&MA een hele eigen spits op de zaak van
doctrine heeft. Het beste is de vergelijking te trekken met de Foursquare beweging die
ontstond rondom Aimee McPherson en in Nederland bekend is als de zgn. Rafael-beweging.
Als we de logo’s van de beide bewegingen met elkaar vergelijken dan valt op dat de logo’s
erg op elkaar lijken, zeker gezien dat wat ze vertegenwoordigen. Opvallend verschil is
echter de duif in het logo van de Rafael-beweging. Zij symboliseert Christus als ‘De Doper
met de Heilige Geest’ waar de C&MA kiest voor ‘Christus onze Heiligmaker’. Het is een
aanpassing vanuit de Pinksterbeweging naar en tegelijk een vasthouden van de C&MA aan
dat wat ze beiden gevonden hebben. Het vormt het meest opvallende verschil wat beide
bewegingen ook onderscheid van elkaar. Daarmee is overigens niet gezegd dat er binnen
Pentecostale kringen geen nadruk zou liggen op heiliging, het enige verschil is dat het bij
de C&MA ook daadwerkelijk doctrinaal verankerd ligt.
The Fourfold Gospel bevat vier elementen die elk een ontvouwing zijn van een
afzonderlijk aspect van Christus in het leven van de gelovige(n), die tegelijk de
gezamenlijke belijdenis van de beweging is en haar mede haar vorm en kleur geeft:
Christus (is) onze Verlosser, Christus (is) onze Heiligmaker, Christus (is) onze Heelmeester
en Christus (is) onze Komende Koning. Voor Simpson waren deze elementen niet los
verkrijgbaar, maar hielden zij elkaar in balans. Om een concreet voorbeeld te noemen:
zonder de acceptatie van Christus als Verlosser krijgt de gelovige ook geen zicht op
Christus als Heiligmaker of als Heelmeester. Genezing is zogezegd niet los verkrijgbaar,
maar heeft alles te maken met het stap voor stap -op basis van totale afhankelijkheidontvouwen van Christus zelf in het sterfelijke vlees.
Hoe kwam Simpson tot deze viervuldigheid met betrekking tot het Evangelie? In de eerste
plaats is belangrijk om te zien dat Simpson zicht kreeg op de zaak dat alles in het
christelijke geloof om Christus dient te draaien. In Christus woonde ‘de volheid van God
persoonlijk’ zegt Paulus al en het is dit leven in Christus waar een gelovige zich in geloof
naar uit mag strekken. Vervolgens is het belangrijk om het leven van Simpson er naast te
leggen. Iedere door hem ontdekte ‘fold’ had te maken met een crisis in zijn geloofsleven
waardoor hij, dwars door de crisis heen, Christus op een nieuwe (en voor hem vollere)
manier leerde kennen. Simpson zocht te midden van welke crisis dan ook, vanuit totale
afhankelijkheid naar wat Christus hem hiermee vanuit de geopende Schrift, op zijn knieën
zoekend, over Zichzelf wilde ‘ontvouwen’. Het is als een bloem die open gaat.
Simpson kwam tot de ontdekking van de eerste fold (Christus onze Verlosser) na een diepe
geloofscrisis waarin hij werd teruggeworpen op zichzelf en zijn relatie met Christus. Na
lang zwoegen en zoeken kwam hij tot de ontdekking dat hij zelf niks in te brengen had en
dat alles wat Hij nodig had Jezus Christus zelf was. Ook de volgende fold (Sanctifier)
ontstond uit een diepe crisis. Geconfronteerd met een heilig leven wat hij zelf niet uit kon
werken werd hij opnieuw naar zijn knieën gedreven. Hij beschrijft deze crisis als volgt:
“all my worthlessness was substituted with His holiness…”.
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Genezing – Christ our Healer
De volgende crisis komt met de gezondheid van Simpson. Die was al jaren erg zorgelijk. Hij
was al van kindsbeen af benauwd en had last van de gevolgen die dit met zich meebracht.
Bij een ontmoeting met Dr. Charles Cullis in Old Orchard Maine wordt hem duidelijk
gemaakt dat Christus ook zijn Heelmeester wil zijn. Totaal in de war van wat hij vindt
besluit hij zich terug te trekken en al biddend de Bijbel te onderzoeken op de waarheid
van dit statement. Na een intensieve worsteling is hij overtuigd en tijdens een wandeling
in de bossen komt de kracht van Christus over hem en is hij wonderbaarlijk genezen van
zijn benauwdheid. De berg waar hij bijna zonder adem bovenop geklommen was kon hij
met volledig herstel van zijn longinhoud in alle gerustheid afdelen. Hij ervaart het als de
volheid van Christus die over zijn sterfelijke vlees gekomen is ziet het als een teken om
vanaf dit moment ook op dit gebied te gaan dienen.
Daar kwam bij dat hij niet zo maar iets nieuws uit de kast trok, maar dat hij ook hier een
exponent van zijn eigen tijd was. En toevallig een die er goed in slaagde om dat op
meerdere manieren aangeboden werd op zijn eigen manier ‘eigen’ te maken en van
daaruit de gelovigen samen te binden onder de vlag van doctrine die gericht was op
gemeenschappelijke idealen en te bereiken doelen.
Simpson ging uit van een holistisch mensbeeld waarin het ‘heel worden’ voorop ging en
waarin genezing slechts één onderdeel was van het totale pakket waar de gelovige zich in
Christus naar uit mocht strekken. Simpson ging nooit voorbij aan de zorg van artsen en riep
mensen nooit op om niet naar een arts te gaan (zoals vele anderen dat wel deden,
bijvoorbeeld zijn tijdgenoot Alexander Dowie). Simpson zag de heelmaking van de mens
ook terug in het zorgen voor en vlak nadat hij in The Gospel Tabernacle diensten ging
houden opende hij het Berachah Home, een huis waar 2000 mensen van de straat te eten
konden krijgen. Daar ontvingen zij ook zorg en werden ze in contact gebracht met de
radicale Heer die het leven van de beweging aandreef. Ze werden daar geconfronteerd
met de Christus die voor de hele mens wilde zorgen en met name het slecht ingericht zijn
van de maatschappij vormde hiervoor een drijfveer. En, omdat hij Christus zelf als
Heelmeester in zijn leven aan het werk had gezien werd dit een levend onderdeel van de
totale bediening aan (vooral) mensen voor wie geen kerk klaar wilde staan en die door de
maatschappij voorbij gelopen werden. Juist hen wilde hij bereiken en hij geloofde dat hij
ze in de naam van Christus ook mocht verzorgen. Juist daar, aan de randen van de
samenleving en op de plaats waar kerkelijk gezien weinig mensen wilde zijn, toonde de
Heer zich meningmaal ook een machtig Geneesheer en werden mensen ‘heel gemaakt’ met
het oog op bediening. Concrete levensheiliging met het oog op dienst was altijd het doel
wat meekwam met genezing: “The result of [sanctification] is unselfish and aggressive
work. No soul can receive this deep, divine over-flowing life and remain henceforth unto
himself. Sanctification is not a pleasure devised for the comfort of the Christian, but a
call to, and empowering for, service.”
Simpson zocht ook in genezing niet naar de genezing an sich, maar naar de Heer van de
genezing. Het was als het ware de ‘bonus’ van de Pastor Bonus (de Goede Herder).
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Tot slot – Alle vier de elementen zorgen voor de juiste balans
De Alliance richtte zich vanaf het begin op balans, een gebalanceerd geestelijk dieet en
dito uitwerking van bovennatuurlijke gaven. Dr. Paul L. King typeert het standpunt van de
C&MA ten aanzien van de charismatische beweging achtereenvolgens als ‘voorzichtigheid
met verwachting’, vervolgens als ‘verwachting zonder agenda’. De eerste is de balans van
het onderzoeken van het Alliance-standpunt door de geschiedenis heen en de tweede is
het algemene standpunt van de C&MA in de Verenigde Staten op dit moment.
Op de een of andere manier is het altijd uitdagend geweest om een gezonde balans te
bewaren tussen verwachting in wat God wil doen in het ‘nu’ en wat God wil doen in het
‘straks’. Bij de C&MA werd men steeds vanuit een gezonde verwachting geconfronteerd
met mensen die geen genoegen namen met dat beetje wat in het ‘nu’ ligt en kon men niet
wachten op hetgeen ‘straks nog komen gaat’. Vanwege de excessen was balans steeds
weer noodzakelijk en de C&MA vond die in twee dingen: 1. Het scherp neerzetten van de
eigen doctrine en 2. Het borgen van deze doctrine door middel van een goed georganiseerd
kerkgenootschap waarin de geordineerde voorgangers gingen dienen als dragers en borgers
van deze identiteit. Na jaren van ploeteren en zoeken naar de juiste balans te midden van
grote verliezen werd in 1912 een grote stap voorwaarts gezet met een gezamenlijke
beginselverklaring die er uiteindelijk toe leidde dat de beweging een geborgd
kerkgenootschap werd.
De vragen die te midden van de ‘charischaos’ die ontstond na 1906 steeds gesteld werden
mogen we ook vandaan gewoon omhoog houden. Ze zijn: In hoeverre is zichtbaar wat de
heiligheid van Christus uitwerkt (of heeft gewerkt) in het leven van de gelovige met de
bovennatuurlijke gaven? In hoeverre draait het om de Verlossing en Heelmaking van
Christus zelf? Of draait het om de gelovige zelf? Wie staat er in het middelpunt van de
belangstelling? Wat werkt het uit in het kader van de opbouw van de gelovige en de
gelovigen als geheel? Kunnen we aan de vruchten de boom herkennen?

Hoe werkt de balans van de Fourfold Gospel en wat kunnen we er als ABC-gemeenten
van leren?
 Our Sanctifier is in mijn ogen de belangrijkste van alle folds. Dit is omdat zij de
balans geeft die noodzakelijk is.
Waar veel Pinksterbewegingen kiezen voor Christus als ‘Baptizer in the Spirit’ koos
The Alliance steevast voor Sanctifier in haar doctrine.
Het eerste is meer gericht op zichtbare bovennatuurlijke manifestaties die
makkelijk kunnen ontaarden in charismania, Dit omdat de doop met de Geest
volgens deze doctrine zich richt op het uiterlijke kenmerk van de gaven (de
manifestaties), in het bijzonder die van de (nieuwe en andere) tong. Zonder deze
nieuwe tong is men niet gedoopt in de Geest.
Het tweede richt zich meer op het proces wat daaraan vooraf gaat en dat wat
Simpson ‘The Christ Life’ noemde. Het draait hier niet om de manifestaties, maar
in de eerste plaats om de geestelijke wandel waarin tot uiting komt wie Christus is.
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Het leven van manifesteert zich in de vruchten: zijn liefde, zijn genade, zijn vrede
en zijn heiligheid wordt ingeruild voor ‘al mijn troep’. Het uit zich dus voor
Simpson in praktische levensheiliging waarvan de vruchten (en niet de gaven) het
bewijs vormen. Een van de gaven van de vruchten van de Geest is dat het
geestelijke leven er door in balans gebracht wordt (Vgl. Gal. 5:22-23).
Sanctifier zorgt ervoor dat het bij Our Saviour niet draait om een ticket voor de
hemel en het niet naar de hel hoeven gaan alleen, maar dat het geloven in Christus
als Verlosser ook daadwerkelijk betekent dat een route van discipelschap de
praktische verlossing uitwerkt in de levens van gelovigen.
Sanctifier zorgt er ook voor dat Our Healer niet los verkrijgbaar is. Genezing is
zogezegd de bonus van de Pastor Bonus, dat wil zeggen: absoluut bijbels, maar
geen bijbelse absoluut. Zodra zaken een bijbelse absoluut worden, en zeker in het
geval van genezing, gaat het meer om de genezing zelf, als om de Geneesheer.
Genezing die alleen de genezing van het lichaam bewerkt gaat voorbij aan het
Bijbelse principe van heelmaking, die zowel lichaam, ziel als geest omvat.
Sanctifier zorgt er ook voor dat de Bruid die Christus verwacht ook een reine Bruid
zal zijn, en een Hem volkomen toegewijd leven leiden zal, totdat Hij komt.
Sanctifier zorgt er ook voor dat we de wereld iets te bieden hebben wat zij zelf
niet heeft: Zijn heiligheid en al het andere wat daarbij gegeven wordt, en maakt
dat ze daar reikhalzend naar uit ziet (Rom. 8:19) om het zelf in Hem te verkrijgen.
 Dat de andere ‘folds’ voor balans noodzakelijk zijn, laat zich niet alleen maar
raden. Ze zijn allemaal nodig om tot een gebalanceerd verstaan te komen en
vormen daarmee naast het doctrinale standpunt ook min of meer de zogenaamde
hermeneutische bril waarmee de Schrift verstaan wordt.
Bijvoorbeeld Christ our Coming King leert ons in het kader van Christ our Healer
dat we nog iets te verwachten hebben, en dat het leven hier op aarde in Christus
nog niet in al haar volheid beleefd en ervaren kan worden. De spanning van het
‘reeds’ en ‘nog niet’ is op deze wijze prachtig gewaarborgd, want als we alles nu al
kunnen ontvangen, wat hebben we straks dan nog te verwachten?
Ook het kader van Christ our Saviour komt hiermee in balans. Redding is dat wat
vanuit de toekomst ons hedendaagse leven verbindt met wat komen gaat en doet
ons verlangen naar meer van dat leven in het hier en nu. Tegelijk staan we met
twee voeten op aarde want we weten dat we nog meer te verwachten hebben in de
tijd als Christus terugkomt en we zetten ons in om vandaag zoveel mogelijk mensen
bij Hem te brengen voordat Hij terugkomt (juist vanwege het feit dát Hij komt!).
 Ook kunnen we aan de geschiedenis van de vroege C&MA zien dat we helemaal niet
bang hoeven te zijn voor het goed organiseren van een gezond bovenkerkelijk werk
wat geborgd is in een zogenaamd ecclesiologisch maximum (en er van uit gaat dat
de gaven en het werk van de gemeente eerst vanuit universeel perspectief
georganiseerd dient te worden, ten dienste en tot opbouw van het geheel).
Ik trek daar andere conclusies als Paul L. King en andere historici vanuit de
pentecostale beweging doen. Zij zijn van mening dat de C&MA haar ‘vlam’ verloor
in deze stap, maar ik ben van mening dat juist door deze stappen de nodige balans
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aan konden brengen die er mede zorg voor gedragen heeft dat de C&MA vandaag de
dag nóg een gebalanceerde beweging met dito doctrine is. Het feit alleen al dat
vele Pentecostals in de loop van de jaren van ‘evedential tongues’ zijn afgestapt en
qua doctrine tegenwoordig eerder lijken op de vroege Alliance onderstreept dit
voor mij. Voorbeelden: (o.a.) Gordon D. Fee (exegeet), Wayne Grudem
(dogmaticus), maar er zijn er veel meer.
Het borgen van een doctrine in een bovenkerkelijke laag die de gemeenten dient is
op zichzelf genomen helemaal geen gek idee. Deze ‘laag’ ging zich bij de C&MA
vooral bezig houden met het opleiden van predikanten en zendingswerkers door de
door Simpson opgezette Bijbelschool (later: scholen) om zo de gemeenten als
geheel te kunnen dienen. Gemeenten vaardigen hun begaafde mensen (op dat
gebied) af om zo samen te werken aan de opbouw van het geheel. Door zaken zo te
verankeren werden identiteit en doctrine geborgd en kreeg de beweging haar
balans terug. En, ook al is het voor velen misschien een spannende stap, maar ik
denk dat deze stap voor ons als ABC het overdenken meer dan waard is. Zeker
gegeven de uitdagingen waar we nu mee te maken hebben en de wijze waarop we
als onderdeel van The Alliance World Fellowship het zendingsveld om ons heen, wat
door de ontkerkelijking met een steeds rapper tempo aan het ontstaan is, iets te
bieden zullen hebben waar ze zonder dat ze het misschien zelf al weet volgens de
Schriften reikhalzend naar uit ziet.
Christus IS onze Verlosser, Heiligmaker, Heelmeester en Komende Koning en Hij roept ons
om met verwachting en zonder agenda op weg te gaan. Living the Call together!
Jesus only is our message,
Jesus all our theme shall be.
We will lift up Jesus ever,
Jesus only will we see.
Jesus only is our Saviour,
all our guilt He bore away.
All our righteousness He gives us,
all our strength from day to day.
Jesus only is our Sanctifier,
cleansing us from self and sin.
And with all His Spirit's fullness,
filling all our hearts within.
Jesus only is our Healer,
all our sicknesses He bears
and His risen life and fullness,
all His members still may share.
Jesus only is our power,
He the gift of Pentecost.
Jesus, breathe Thy power upon us,
fill us with the Holy Ghost.
And for Jesus we are waiting,
listening for the Advent call;
But 'twill still be Jesus only,
Jesus ever, all in all.

Refrain:
Jesus only, Jesus ever,
Jesus all in all we sing;
Saviour, Sanctifier and Healer,
Glorious Lord and Coming King.
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AANBEVOLEN LITERATUUR VOOR VERDERE STUDIE AANGAANDE DE ONDERWERPEN
-

Ben Elliott, Accreditation helps
Verkenning van de dogmatische standpunten van het christelijk geloof vanuit C&MA
perspectief. Geschreven in eenvoudig Engels met verwerkingsvragen aan het eind. Een
must-read voor iedereen die in een C&MA gemeente wil dienen.

-

Paul L. King, Genuine Gold, the cautiously charismatic story of the early Christian
and Missionary Alliance
Een standaardwerk voor het begrijpen en verstaan van het ontstaan van de C&MA als deeper
life en charismatisch gebalanceerde beweging. King heeft als historicus een zeer belangrijke
bijdrage geleverd aan het begrijpen van de geschiedenis van de C&MA. King is (o.a.) ouddocent van het op Nyack gevestigde Alliance Theological Seminary (ATS).

-

Paul L. King, Gods healing arsenal
Dr. King verkent als overwinnaar van kanker de mogelijkheden van Gods arsenaal.
Gebalanceerd en charismatisch, wordt waarschijnlijk een standaardwerk voor wie meer over
de praktijk van genezing wil weten. King doceerde (o.a.) healing op Oral Roberts University.

-

Paul L. King, Nuggets of Genuine Gold
Dr. King heeft een boekje op gemeenteniveau geproduceerd waarin met een hele berg
quotes van de vroege Alliance wordt stilgestaan bij de gebalanceerde charismatische
wortels van de beweging. Met studievragen.

-

Charles H. Nienkirchen, A.B. Simpson and the Pentecostal Movement
Was voordat het boek van Dr. King verscheen het standaardwerk op dit gebied. King voert
na onderzoek een aantal belangrijke wijzigingen door in dat wat Nienkirchen als vaststaand
presenteert in zijn boek (o.a. dat Tozer een reductionist zou zijn). Ondanks dat een
belangrijk werk.

-

Roger L. Niklaus et al., All for Jesus, God at work in the Christian and Missionary
Alliance
Het standaardwerk van het ontstaan van de C&MA, ter ere van het 100-jarig bestaan. Mooi
geïllustreerd en met prachtige verhalen van ver weg en dichtbij.

-

Albert B. Simpson, The Fourfold Gospel
Dit is Simpsons doctrinale werk aangaande het viervuldig evangelie. De meest recente versie
van Rev. James L. Snyder bevat naast een uitgebreide biografie van Simpson ook een tijdlijn
van de beweging.

-

Albert B. Simpson, The Gospel of Healing
Simpsons baanbrekende en uiterst gebalanceerde boekje over genezing. Wordt in vele
kringen ook buiten de C&MA (meestal Pentecostaal) vandaag nog gebruikt.

-

Albert B. Simpson, The Christ-Life and the self-life
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Dit is een van de meest fundamentele boekjes om Simpsons zicht op heiliging goed te
begrijpen. Simpson wortelt ‘the Christ life’ op fenomenale wijze en zet het tegenover the
self-life.

-

Albert B. Simpson, The Christ in the Bible Commentary (4 delen)
Simpson produceerde ook een commentaar op de Bijbel, uiteraard met een geheel eigen
spits, namelijk ‘Christus in de (hele) Bijbel’. Het is daarom geen standaardcommentaar met
commentaar op elk gedeelte, maar veel meer een ontvouwing van Simpsons hermeneutische
bril van The Fourfold Gospel ten aanzien van de gehele Bijbel.

-

Albert B. Simpson, Wholly Sanctified
Een belangrijk boekje om ‘the deeper life’ vanuit Alliance-perspectief goed te begrijpen.
Het is (alleen) het werk van de ‘indwelling Christ’ wat zorgt voor heelmaking en
heiligmaking, wat door stappen van overgave ‘in Hem’ bereikt wordt.

-

Aiden W. Tozer, Wingspread, biography of A.B. Simpson
Naast de vele publicaties van Tozer zelf over het diepere leven die als een medicijn voor de
ziel zijn is dit een belangrijk boekje vanuit het perspectief van de geschiedenis van de
C&MA. Het was de eerste officiële biografie over het leven en werk van haar stichter,
geschreven door de man onder wiens bezielende leiding het blad Alliance Life (zoals het nu
heet) haar vleugels kreeg en wereldwijd in aanzien groeide. We hebben als beweging veel
te danken aan de pennenvruchten van Aiden Tozer en het werk van Christus in hem.
Aanbevolen boekjes van Tozer: The Pursuit of God, The Root of the Righteous, Knowlegde
of the holy, The Radical Cross, Living as a Christian, Man the dwelling place of God, Keys to
the deeper life.

-

Bernie Vandewalle, The heart of the gospel
Een belangrijk boek voor de ordinatieroute. Bernie Vandewalle is docent op het Canadese
Ambrose Univesity (C&MA en Wesleyaans). Hij toont op overtuigende wijze aan dat Simpson
een missionair staatsman was die naast een kind van zijn tijd ook de kinderen van zijn tijd
wist te verenigen met wat Vandewalle als ‘the heart of the gospel’ ziet: the fourfold gospel.
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