To give and to receive
In response to a sermon by Philip Nunn, De Bron, Eindhoven, NL

To give and to receive, a title that immediately rung a bell
Memories, from teachings in the past, emphasizing giving
And giving, and giving, more and more, of course with a cheerful heart
Not again, I thought, I don’t want to hear this again, pressure on everything
No pressure, he said, but hopefully, a renewal in your mind
As giving, should be an act of worship to our God
Receive from His hand, blessings to your heart and life
Freely give to Him, as priest and royal child, being bought by the Son of God
I once gave, and it was used for a purpose that wasn’t mine
To God or the church, to whom did I give?
The annoyance that’s still there, is an answer in itself
I consciously choose to go back to that moment, I give to God, and live

Geven en ontvangen
N.a.v. preek Philip Nunn, De Bron, Eindhoven, NL

Geven en ontvangen, een titel, die meteen van alles alarmeerd
Herinneringen, aan preken, waarin geven een sterke nadruk had
En geven, en nog meer geven, natuurlijk met een blijmoedig hart
Niet weer, dacht ik, ik wil het niet horen, van die druk heb ik al genoeg gehad
Ik wil je niet belasten, zei hij, alleen maar, hopelijk, wat in je denken vernieuwen
Want geven, zou een vorm van aanbidding moeten zijn naar God
Ontvang, uit Zijn hand, zegen voor je hart en leven
En geef vrijuit aan Hem, als priester en koninklijk kind, gekocht door de Zoon van God
Een keer, had ik gegeven, en het werd gebruikt, voor een doel, dat niet het mijne was
Aan God of aan de kerk, aan wie had ik gegeven?
De irritatie die ik nu nog voelde, beantwoordde dat eigenlijk al
Ik ging terug naar dat moment, en gaf bewust aan God, en kon opgelucht verder leven
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