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John Gifford Bellett
1795 - 1864

John Gifford Bellett werd in 1795 geboren te Dublin.
Hij kwam uit een Engels-Ierse familie die verbonden
was met de Ierse Anglicaanse kerk (Established
Church). Hij werd onderwezen op de 'Grammar School'
in Exeter, waar hij William Follet als medestudent had.
Deze zou later een gerenommeerd advocaat worden en
zich onderscheiden bij de Engelse rechtbank. Na het
voortgezet onderwijs studeerde Bellett aan het Trinity
College in Dublin, waar hij John Nelson Darby
ontmoette, wat uiteindelijk tot een hechte vriendschap
leidde.
Beiden namen in 1828 deel aan conferenties over het
profetische Woord in Powerscourt House, County
Wicklow, en kwamen min of meer los te staan van de
conventionele protestanten rondom hen, doordat zij
meer kennis kregen van de geestelijke dingen. In 1828
begon Bellett met ‘het broodbreken’ met een aantal
gelijkgezinde vrienden. Deze vrienden waren: Francis
Hutchinson en Edward Cronin, naast uiteraard J.N.
Darby en naar het schijnt Anthony Norris Groves, die
los van hen vanuit Engeland dezelfde gedachten
hadden meegebracht. Tot eind 1829 was hun
ontmoetingsplek een eigen huis in Fitzwilliam Square
in Dublin, maar in het jaar daarna zouden ze hun
samenkomsten houden in een openbare ruimte in
Aungier Street in dezelfde stad. Vanaf die tijd voegde
ook John Vesey Parnell (de latere Lord Congleton)
zich bij hen.
Terwijl de anderen werden geroepen hun standpunten
uit te dragen in andere plaatsen, bleef Bellett in Dublin
wonen, waar hij vijftien jaar lang hetzelfde
onderkomen had. In de periode van 1846-1848 woonde
hij in Bath en zou niet teruggaan naar Dublin tot 1854,

maar er daarna ook blijven tot zijn heengaan in 1864.
In 1859 interesseerde hij zich voor de grote opwekking
in het noorden van Ierland. Gedurende deze hele
periode was hij een opmerkzaam voorbeeld van
liefdevolle, christelijke gezindheid en probeerde de
bitterheid in conflicten in geestelijke zaken op te lossen
door zijn raad en houding.
Bellett's openbare optreden, beschreven door iemand
die het meemaakte tijdens zijn verblijf in Bath, was als
dat van iemand die poëzie sprak, zo mooi en zuiver
was het gevoel en de expressie. R. Govett uit Norwich,
een bekend rechter, die elke publicatie van de leiders
van de broederbeweging had gelezen, was van mening
dat Bellett de meest geestelijke was. Zijn meest
bekende boeken zijn 'The Patriarchs' (de aartsvaders),
'The Evangelists' (de evangelisten), 'The Son of God'
(de Zoon van God), en 'The Moral Glory of the Lord
Jesus' (de morele heerlijkheid van de Heer Jezus).
Zijn naam was dierbaar voor degenen die te maken
hadden met onder druk staande relaties tussen broeders
die dezelfde algemene overtuiging aanhingen. J.G.
Bellett's invloed toonde zich vooral op het terrein van
het verminderen van verwijdering tussen broeders, en
het uitdragen van het beginsel: ‘Houdt vrede onder
elkaar’. Goed is de herinnering aan iedereen die een
reputatie heeft zoals hij, van wie kon worden gezegd
dat niets dat hij heeft gezegd of niet heeft gezegd, heeft
bijgedragen aan scheuringen, maar dat alles heeft
bijgedragen aan het verwijderen van door mensen
gemaakte barrières en het herstellen van de
broederschap van het hart, in de vrees van de Heer.
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