Philip & Anneke Nunn
De Koppele 168,
5632 LD
Eindhoven
Datum: 25 mei 2012
Lieve vrienden en familie,
Kunt u zich een gelukkige God voorstellen? Misschien zijn we
meer gewend om te horen over een liefhebbende en genadige
God, of een rechtvaardige en heilige God, of een machtige en
majestueuze God. Maar een gelukkige God? Het Nieuwe
Testament heeft in de Griekse grondtekst twee woorden die in
de Herziene Statenvertaling vertaald zijn met 'zalig': de ene
heeft te maken met 'prijzen en goede woorden' en de andere
met 'geluk'. De uitdrukking die vertaald is als “zalig zijn” in de
Zaligsprekingen (Matt. 5) zou ook vertaald kunnen worden als
“gelukkig zijn…”. Dit woord voor 'gelukkig' wordt ook gebruikt
door Paulus in 1 Tim. 1:11 om God te beschrijven, “…het
evangelie van de heerlijkheid van de zalige [gelukkige] God.”
Vreugde en geluk zijn geen geringe thema's in de Schrift. We lezen dat de Here Jezus “voor de
vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen heeft” (Hebr. 12:2), dat er
blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert (Luk. 15:7). De trouwe slaven worden
beloond met een fantastische uitnodiging: “Ga in, in de vreugde van uw Heer” (Mat. 25:21). Jezus
bad: “… dat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben” (Joh. 17:13). De apostel beschrijft de
essentie van Gods Koninkrijk als “… gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest
(Rom. 14:17). Welke rol spelen blijdschap en geluk in jouw Christelijke leven en bediening?
Zuivere blijdschap is niet het enige ingrediënt, maar het zou zeker een basissmaak moeten zijn in
onze Christelijke beleving, persoonlijk en gezamenlijk.
Wees als God: gelukkig!
De kamerling “vervolgde zijn weg met blijdschap” omdat hij
een Christen was geworden (Hand. 8:39). Paulus was
verblijd omdat hij berouw bemerkte (2 Kor. 7:9). Titus was
blij omdat hij geproefd had van echte Christelijke
gemeenschap (2 Kor. 7:13). We lezen van anderen die
vreugde vonden terwijl ze in moeilijkheden verkeerden:
Habakuk zei, in de diepte van een economische crisis: “ik
zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij
verheugen in de God van mijn heil” (Hab. 3:18). David zei,
terwijl hij zich in een rots schuilhield voor Saul “Mijn hart is
bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal
psalmen zingen” (Ps. 57:8). Anderen hebben “de beroving
van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de
wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in
de hemelen hebt” (Hebr. 10:34). Ons geluk wordt vergroot
door aangename omstandigheden, maar werkelijk geluk
lijkt een keuze te zijn. Onze blijdschap hangt af van de
manier waarop we naar de realiteit kijken. Het gaat erom
dat we God vertrouwen, zelfs als we Zijn wegen niet begrijpen. Hoe wil je vandaag leven? Kies
ervoor om Gods Hand te zien in wat er in en rondom jou gebeurt. Kies ervoor om blij te zijn met je
partner, je kinderen, je werk. “Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag
ons verheugen en verblijd zijn” (Ps. 118:24). Waarom niet?

Ontwikkelingen in de familie
Als ouders genieten we van deze fase in ons gezinsleven.
Elsa studeert en woont in Ede, ongeveer 1 uur rijden van
hier, en komt de meeste weekends thuis. Zij heeft haar
draai gevonden. Het is inmiddels 2 jaar geleden dat
Edward een hartoperatie heeft ondergaan. We zijn allemaal dankbaar dat
zijn conditie nog steeds verbetert. Samen met zijn jeugdgroep is hij zich
aan het voorbereiden voor een 2-weekse reis deze zomer naar
Macedonië. Julie groeit op in een snel tempo en blijft haar schoolwerk erg
serieus nemen. Haar klas won 'bijna' een reis naar New York, maar een
andere school met een beter creatief idee won de eerste prijs!
En hoe gaat het nu met Anneke?
Het is nu drie jaar geleden dat zij geconfronteerd werd met een 'burn-out'. Het is een frustrerende,
lange weg naar herstel geweest met de nodige ups en downs. Als gezin hebben we de waarde van
rust leren kennen. Haar dagen hebben nu regelmatig momenten van rust en zij stelt grenzen aan
haar betrokkenheid. Onlangs heeft ze weer wat van de activiteiten opgepakt die ze graag deed,
zoals incidenteel pastorale bezoeken, helpen (samen met Julie) bij de Zondagsschool en
onderdeel uitmaken van de teams die de jaarlijkse huwelijksweekends en twee Bible Focus
weekends organiseren. Het tempo van je leven vertragen druist in tegen een sterke culturele
stroom waar altijd bezig zijn een deugd is. Zij heeft nu
gemerkt dat een trager tempo twee grote voordelen
oplevert: ze voelt zich creatiever en ondervindt meer
vreugde aan wat ze doet. Probeer het!
Waar is Philip mee bezig?
Afgelopen januari is hij twee weken in Colombia
geweest om te helpen met onderwijs bij een intensief Bijbeltrainingsprogramma en het bezoeken
van een aantal gelovigen en vergaderingen. In april hielp hij bij een conferentie in Barcelona,
Spanje. Hij heeft de rest van de tijd hier in Nederland doorgebracht: geholpen bij een Heart Cry
conferentie in Zeeland, een jeugdkamp in Alphen en bij een EZA-dag, en een aantal bezoeken
gebracht aan vergaderingen. Deel uitmaken van het oudstenteam van onze Christelijke
vergadering hier in Eindhoven neemt een groot deel van zijn tijd en energie in beslag, alsmede het
houden van een cursus voor sprekers samen met Gerard Elbers, een pastorale cursus met GerritJan van Kleef en een doopcursus. De voortgang van de herbouw van ons vergaderingsgebouw
verloopt voorspoedig. We hopen het na de zomer
in gebruik te kunnen nemen.
Publicaties
In januari publiceerde John Rice van Scripture
Truth Publications (UK) het boek over vergeving in
het Engels. Het is te koop bij Amazon en bij een
aantal andere internetbedrijven. Deze maand heeft Arjan
Baan van Heart Cry (NL) het boek “Homosexualiteit –
Bijbels-pastorale overwegingen in de 21e eeuw”
gepubliceerd in het Nederlands. De vertaling in het
Frans onder de titel “Les Partenariats Homosexuels”
werd afgelopen week afgerond en is nu gratis
beschikbaar in pdf-formaat op mijn website. Het is ons diepste
verlangen dat deze een hulp mogen zijn voor vele lezers.
Opnieuw onze oprechte dank voor het nemen van de tijd om dit te lezen, en aan degenen die
regelmatig voor ons bidden en ons ondersteunen. Dat u, in uw hoekje, eveneens de Heer met
vreugde dient.
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