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Beste vrienden en familie, 
 

Misschien heb je wel eens gehoord van Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog die in 1945 werd 
vermoord voor zijn aandeel in de mislukte poging Hitler om het leven te brengen. Zijn korte maar 
gefocuste leven toont aan dat het eenzaam, frustrerend en gevaarlijk kan zijn om je uit te spreken 
tegen een culturele ideologie. Hitler kwam op 31 januari 1933 aan de macht. Binnen 3 maanden 

werd de ‘Arische Clausule’ van kracht, die Joden uitsloot van 
openbare functies en van de ‘Duitse Kerk’. In Duitsland waren 
veel Lutherse dominees in die tijd bekeerde Joden. Veel Duitse 
christenen stelden hun theologie en praktijk snel bij om ruimte 
te maken voor de anti-Joodse retoriek en de verheerlijking van 
het Arische ras en de ‘Duitse Kerk’. 
 
Vervolgens werd het illegaal om in het openbaar iets negatiefs 
te zeggen of publiceren over Hitler en zijn nieuwe nazi 
Nationaal Socialisme. Dit was nu het wereldbeeld van de 
overheid, met de wet om het te verdedigen en promoten. Wie 
anders dacht, werd geïntimideerd. Christelijke leiders werden 
naar de gevangenis gestuurd. Waarom was de christelijke 
weerstand tegen deze ontwikkelingen zo beperkt? Salarissen 
en pensioenen van Lutherse predikanten werden door de Staat 
vastgesteld. Geïnformeerde christenen buiten Duitsland waren 
bezorgd en hoopten dat ‘iemand’ (‘ik’ niet) zich openlijk zou 
uitspreken tegen de gevaarlijke ontwikkelingen. Zoals 

gebruikelijk hadden de meeste kerkleiders het te druk met hun eigen kerk en goede christelijke 
programma’s. Amerikaanse christenen waren in die tijd gewend geraakt aan hun eigen ‘apartheid’, 
waarbij de zwarten in plaats van de Joden apart werden gezet. Hun geweten was afgestompt. 
 
Zie je overeenkomsten met hoe het nu is? Op dit moment maakt een ander ‘wereldbeeld’ een 
agressieve groei door in het Westen. Het wil de joods-christelijke ethiek en moraliteit vervangen 
met een nieuwe, 
‘experimentele’, door de 
mens bedachte ideologie. 
Het wil dat God niet in het 
openbaar genoemd wordt. 
En dat God niets te zeggen 
heeft over hoe het leven 
geleefd wordt. Dat is heel 
duidelijk als je het over hebt 
over levensvragen als 
abortie en euthanasie, en 
sociale vraagstukken zoals 
de bedoeling van het 
huwelijk of je man of vrouw 
bent. Dit is nu het 
wereldbeeld van de 
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overheid, and wordt door de wet verdedigd en gepromoot. Zoals gebruikelijk hebben de meeste 
kerkleiders het te druk met hun eigen kerk en goede christelijke programma’s. Op zoek naar 
inspiratie raadde een vriend me aan om de door Eric Metaxas nieuwe biografie te lezen: 
“Bonhoeffer, pastor, martelaar, profeet, spion”. Zijn leven inspireert zeker! Gods profeten zijn 
geroepen om zich te laten horen. Ze moeten het geweten van de natie zijn, de stem van God voor 
koningen en priesters. Ze hebben een eenzame, frustrerende en gevaarlijke roeping. “Laat de 
profeet… bij wie Mijn woord is, Mijn woord naar waarheid spreken” (Jer. 23:28). “Beijver u om uzelf 
welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord 
van de waarheid recht snijdt” (2 Tim. 2:15). De maatschappij verandert in rap tempo. Het 
christendom van nu heeft meer mannen en vrouwen zoals Bonhoeffer nodig. 
 
Ons gezin: Een week familie-reünie met ons gezin aan de Nederlandse kust was deze zomer een 
hoogtepunt. Steven & Vikki met hun 3 kinderen waren vanuit Peru in Europa op bezoek. Robert 
& Elsa verwachten in december hun eerste kindje – we kijken er enorm naar uit, weer een 
kleinkind dichtbij! Want nu zijn we WhatsApp grootouders! Edward wacht nog steeds op de 
vervanging van zijn hartklep. Het lange wachten en de onzekerheid zijn soms frustrerend. Julie 

gaat fijn door met haar studie. 
 
Reizen: Door de onzekerheid 
rondom Edwards operatie 
heeft Philip zijn werk dit jaar 
dichter bij huis gehouden. Hij 
was afgelopen zomer wel op 
de International Bretheren 
Mission Conference in Rome, 
en genoot erg van de 
dagelijkse inspirerende 

toespraak over apologetiek door John Lennox. Een uitspraak om mee naar huis te nemen was: 
“Als je denkt dat je te klein bent om een verschil te maken, heb je nooit met een mug in je kamer 
geslapen!” Anneke heeft hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de Zendelingen Retraite in 
Frankrijk in juli. Het was een bemoedigende gebeurtenis. 
 
Lokale kerk: Anneke vind het fijn plaatselijke gelovigen te bezoeken en te bemoedigen. Samen 
met anderen hebben we dit jaar een huwelijkscursus en een opvoedcursus gegeven. Er zijn veel 
echtparen en jonge gezinnen in onze vergadering, 
en de behoeften en uitdagingen zijn groot. Het 
oudstenteam zal eind 2019 van 6 naar 3 zijn 
gegaan. Het is niet zo eenvoudig geschikte mannen 
te vinden die de tijd en bereidheid hebben om als 
oudste te dienen. Dit heeft geleid tot onderzoek 
naar wat de Bijbel zegt over ‘diakenen’ in de 
gemeente – met wie de oudsten hun taak kunnen 
delen of aan hen delegeren. Dit brengt interessante 
mogelijkheden. 
 
Website – Verniewd.com: Onze nieuwe website 
over homoseksualiteit en genderdysphorie blijft veel 
van Philips tijd en energie vragen. Zijn boek over 
homoseksualiteit, voor het eerst in 2011 
uitgegeven, werd volledig herzien en uitgebreid. 
Het is opnieuw in het Nederlands uitgegeven in 
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september 2019. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: ‘Identiteit – wie ben ik? Wie of wat 
bepaalt wie ik ben?’, en: ‘Verandering – kunnen je seksuele gevoelens met de tijd veranderen?’ Dit 
laatste onderwerp is politiek een heet hangijzer in Nederland. Via de website bieden we ook 
informatie-avonden aan voor kerken en jongerengroepen. Ook bezoeken we, en indien mogelijk 
filmen we, christenen die SSA (Same Sex Attraction) ervaren en ervoor kiezen rein te leven voor 
Jezus – hun verhalen kunnen door de Heer worden gebruikt om anderen te inspireren. 
 

Publicaties: In 2019 publiceerde Emmaüs (Nederland) 
Philips boek over Gebrokenheid als een bijbelcursus. De 
boodschap in dit boek is dat onze hemelse Vader soms 
pijn en moeilijkheden gebruikt om Zijn doelen in ons leven 
te bereiken. De Heer Jezus herinnerde Paulus hieraan: 
“Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht” (2 Kor. 12:9). Emmaüs (Duitsland) 
publiceerde een cursus over de doop die Carlos Villamil 
en Philip zo’n 20 jaar geleden samen schreven. CLC 

(Frankrijk) publiceerde ‘De Veranderende Kracht van 
Vergeving’. Schrijven is voor Philip een langzaam proces. 
Vertalen is ook hard werk. Maar het is bemoedigend te 
zien dat de Heer nog steeds kleine boeken gebruikt om 
invloed te hebben, te bemoedigen en mensenlevens te 
veranderen! 
 
Christelijke Netwerk School: Philip houdt maandelijks 
contact met Andrew en Gregorio in Colombia over deze 
prachtige en effectieve bediening om Gods Woord te 
onderwijzen op overheidsscholen in Colombia. In 2019 

waren 17 onderwijzers actief in dit programma, die gezamenlijk zo’n 60 scholen bereikten met in 
totaal 250 klassen zodat 7800 kinderen wekelijks les kregen. Als u vragen hebt over dit project of 
uw gezin of kerk het zouden willen helpen financieren (daar is altijd behoefte aan), zoek dan 
alstublieft contact. 
 
Nogmaals hartelijk dank voor uw interesse 
en de genomen tijd om deze brief te lezen. 
Eveneens onze dank aan degenen die 
regelmatig voor ons bidden en ons 
anderszins ondersteunen. 
 

 - Philip & Anneke 


