Een brief van Ds. Wang Yi aan
de kerken wereldwijd
Onderstaande brief

is

door

het Chinees geschreven
van zijn vrijheid zou worden

Ds. Wang Yi in

Hij voorzag dat hij
beroofd. Daarom gaf hij een aantal leidinggevende leden van
zijn kerk de opdracht om de brief wereldkundig te maken,
als hij gearresteerd zou worden en langer dan 48 uur zou worden

vóór zijn arrestatie.

vastgehouden. Zijn trouwe vrienden namen zijn wens ter harte en
stuurden de onderstaande brief naar de internationale Christelijke
gemeenschap. Ter wille van beperkte ruimte in deze nieuwsbrief
geven we de meest aansprekende delen van deze brief door.
opdracht vanuit het Evangelie is, dat ik,
dominee, ongehoorzaam ben. De grote opdracht van Christus
vereist van ons een grote ongehoorzaamheid. Het doel van
de ongehoorzaamheid is niet om de wereld te veranderen,
maar om te getuigen van een andere wereld.
Een deel van mijn

als

Communistische regime te gebruiken om meer Chinese mensen
te laten wanhopen aan hun toekomst, om hen te leiden door een
wildernis van geestelijke teleurstelling met als doel dat ze Jezus
leren kennen en als Hij hiermee doorgaat Zijn kerk te tuchtigen
en op te bouwen, dan ben ik met vreugde bereid om me aan Gods

plannen te onderwerpen, want

Juist omdat geen van mijn woorden en acties erop gericht zijn
om te zoeken naar en te hopen op maatschappelijke en politieke
verandering, heb ik geen vrees voor welke maatschappelijke
of politieke macht dan ook. Want de Bijbel leert ons dat God
regeringen aanstelt om de kwaaddoeners en niet de goeddoeners
Als gelovigen in Jezus niets verkeerds doen,
dan hoeven ze niet bang te zijn van duistere machten. Hoewel ik
vaak zwak ben, geloof ik vast dat dit de belofte van het evangelie

angst aan te jagen.

zijn en niet om deel uit

is.

Daar heb

te maken van welke wereldlijke organisatie dan ook. Vanuit een
negatief perspectief moet de kerk zich afscheiden van de wereld
en er voor zorgen dat ze niet een onderdeel van de wereld wordt.

dat

ik verspreid

De missie van de kerk is om alleen kerk

te

Vanuit een positief perspectief zijn alle handelingen van de kerk
pogingen om de wereld duidelijk te maken dat een andere wereld
werkelijk bestaat. De Bijbel leert ons dat we, in alle dingen die
het evangelie en het menselijk geweten aangaan, God en niet
de mensen moeten gehoorzamen. Om deze redenen zijn zowel
de geestelijke ongehoorzaamheid als het lichamelijk lijden manieren
om van een andere wereld en van een andere glorierijke Koning
te getuigen.

zijn plannen zijn altijd weldadig

en goed.

energie aan besteed. Het
de Chinese maatschappij.

ik al mijn
in

is

het goede nieuws

begrijp ook dat dit nu juist de reden is waarom het
Communistische regime vervuld is met angst voor een kerk die
daar niet langer bang voor is.
Ik

de autoriteiten voor mijn geloof en mijn
verminderen
kan
door kortere of langere tijd vast
Zaligmaker
ik
te zitten, dan ben met vreugde bereid om hen op deze wijze
afstand neem van
te helpen. Ik weet dat, alleen wanneer
de goddeloosheid van deze vervolging van de kerk en wanneer
Als ik de vrees van

ik

vreedzame middelen gebruik om niet te gehoorzamen, ik echt
staat ben de zielen van de autoriteiten en handhavers van
de wet te helpen. Ik hoop dat God me gebruikt door me eerst mijn
persoonlijke vrijheid te laten verliezen en dan hen die mij beroofd
hebben van mijn persoonlijke vrijheid te vertellen dat er een
Autoriteit is die hoger is dan die van hen en dat er een vrijheid is
waar geen afstand van gedaan kan worden, een vrijheid die de kerk
ik

ik er geen belang bij om welke politieke of wettelijke
organisaties dan ook te veranderen. Ik ben ook zelfs niet
geïnteresseerd in de vraag wanneer het Communistische regime

Daarom heb

haar politiek van de onderdrukking van de kerk zal veranderen.
Ongeacht onder welk regime ik nu of in de toekomst leef,
zolang de wereldlijke regering doorgaat met de onderdrukking
van de kerk, waardoor inbreuk wordt gemaakt op het menselijk
geweten dat God toebehoort, zal ik getrouw doorgaan met mijn
ongehoorzaamheid. Want de gehele opdracht die God me gegeven
heeft is om meer Chinese mensen middels mijn handelingen
te laten weten dat de enige hoop van de mensheid en
de maatschappij alleen te vinden is in de verzoening door
Christus in Gods bovennatuurlijke en genadige soevereiniteit.
Als God besluit de onderdrukking van de kerk door dit
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in

van de gekruiste en opgestane Jezus Christus zal vervullen.

Ongeacht van wat voor een misdaad de regering me
beschuldigt, of dat ze met modder naar me gooien, zo lang deze
beschuldiging in verband staat met mijn geloof, mijn geschriften,
mijn commentaren en het onderwijs dat ik gaf, is die beschuldiging
slechts een leugen en een verzoeking van de satan. Ik ontken het
ten ene male. Ik zal mijn vonnis aanvaarden, maar ik zal de wet

niet gehoorzamen.

Ik

kan geëxecuteerd worden, maar

ik zal

me

onschuldig verklaren.

ik

Bovendien moet
erop wijzen dat verdrukking van de Kerk des
Heeren en van alle Chinese mensen die in Jezus Christus geloven

het meest goddeloze en afschuwelijke kwaad van de Chinese
maatschappij is. Dit is niet alleen een zonde tegen Christenen.
Het is ook een zonde tegen niet-Christenen. Want de regering
bedreigt hen hardvochtig en wreed en verhindert ze tot Jezus te
Er is

dus, geachte gezagsdragers, stop met dit kwaad uit te voeren.
jullie voordeel en dat van jullie kinderen dan in het

Dit is meer

Want de regering bedreigt hen hardvochtig en
wreed en verhindert ze tot Jezus te komen.

komen.

En

geen grotere hardvochtigheid dan dit.

in

smeek jullie je handen niet naar mij uit te strekken,
want waarom zouden jullie bereid zijn de prijs te betalen van
mijne.

Ik

de eeuwige verdoemenis in de hel en dat alleen ter wille van een
nederige zondaar zoals ik?
Jezus
Hij

is

de Christus, de Zoon van de eeuwig levende God.

stierf voor zondaren en stond voor ons op uit de doden.
Hij
Koning en de Koning van de hele wereld. Dat

is

Hij is mijn

gisteren en heden en tot in der eeuwigheid. Ik ben Zijn dienaar en
word daarom gevangen gezet. Ik wil met lijdzaamheid weerstaan
hen die God weerstaan, en ik wil met vreugde alle wetten
overtreden die tegen Gods wet ingaan.

worden gebracht dan is dat om geen
andere reden dan de rechtvaardige straf en wraak van God voor
dit kwaad. Er is op aarde nooit een regering geweest die 1000
jaar heeft bestaan. Dat geldt wel voor de kerk. Alleen het geloof is
eeuwig. Er bestaat geen eeuwig rijk.
Als dit regime

eens ten

val zal

Bid of de Heere me als middel zal gebruiken,
of Hij me geduld en wijsheid zou willen
geven en of ik hen het Evangelie zou mogen

brengen.
die mij opsluiten zullen eens door de engelen worden
opgesloten. Zij die mij ondervragen zullen uiteindelijk worden

Zij

ondervraagd en veroordeeld door Christus. Als ik hier aan denk,
vervult de Heere me met verdriet en medelijden voor hen die me
proberen gevangen te zetten of dat ook daadwerkelijk gaan doen.
Bid of de Heere me als middel zal gebruiken, of Hij me geduld en

wijsheid zou willen geven en of ik hen het Evangelie zou mogen
brengen.
De

autoriteiten kunnen

al déze dingen doen: ze

De

dienaar van de Heere,

Wang

Yi

a

\

o

en

Update over dE arrestatie van da Wang vi
In onze nieuwsbrief van mei 201 9 berichtten we over
arrestatie van ds. Wang vl Tot op heden. isernog
geen nieuws over de situatie van ds. Wang Yi. Wel on

de

4

\

On

die same

kunnen me

reputatie te gronde richten,
leven
mijn
en dat van mijn gezin verwoesten. Echter, niemand op
deze wereld kan me dwingen mijn geloof af te zweren; niemand

van mijn vrouw afscheiden, mijn

kan me dwingen mijn leven te veranderen; en niemand kan mij uit
de dood opwekken.
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