William Huntington

“Ik heb vaak gedacht, en ik geloof dat dit ook waar zal blijken te zijn in de dag des
oordeels, dat velen in onze dagen die veel geleerd hebben en zich vertonen in
ambtsgewaad, die eerbied inboezemen bij hun gehoor, de gave der welsprekendheid
hebben en kunnen putten uit een aantal goed en zorgvuldig gekozen evangelieteksten,
tegelijkertijd verkeren onder de geest der dienstbaarheid. Iedere christen die verkeert
onder de werkingen van de geest der liefde en der gematigdheid, kan dit opmerken en
voelen door de dienstbaarheid en wettische ijver die zij brengen over degenen die onder
hun gehoor zitten, want het zijn niet slechts woorden die hun uitwerking hebben op de
kudde – die raken slechts het verstand - maar de kudde drinkt de geest van de herder in,
of deze nu wettisch of evangelisch is. Omdat zulke predikanten geen bevindelijke
beschrijving kunnen geven van de vrijheid van de Heilige Geest, zijn ze denk ik
instrumenten om veel ellendige zielen in de ketenen te houden door, net als Mozes, de
kudde naar de Horeb te leiden. De predikant kan anderen de vrijheid verkondigen,
terwijl hij zelf een dienstknecht der verdorvenheid is, zoals de Schriften getuigen. Eens
hoorde ik iemand van deze stempel preken. Ik was zo onder de indruk van zijn
eerbiedwaardige voorkomen, zijn welsprekendheid en zijn goed gekozen uitdrukkingen,
dat ik dacht dat ik hem, als het in mijn vermogen had gelegen, wel naar het graf gevolgd
zou hebben en toch verheugde ik snij slechts over zijn welluidende stem. Desondanks
bracht hij mij onder zo'n wettische geest, dat ik, terwijl ik naar huis ging, kermde
vanwege mijn harde hart tot mijn borst er pijn van deed en ik ervoer hoe mijn ziel
daardoor nog lang in de strikken bekneld bleef. Ik ken enige mensen die het ene deel
van de dag zitten onder een zeer evangelische predikant en het andere deel van de dag
onder iemand die de wet preekte, en ze zien geen verschil. Ze komen van jaar tot jaar
ook geen stap vooruit op de weg der bekering. Ik ben heel bang dat ze, als ze nog zeven
jaar gediend hebben, nog even ver van de berg Gilead verwijderd zien als nu, want de
berg Sinaï is als de bergen van Gilboa, waarop dauw noch regen valt.”

Citaat uit : Het Koninkrijk der Hemelen ingenomen door gebed.

