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Beste vrienden en familie,
Onlangs ontdekte ik Thomas Cranmer, een aartsbisschop van Canterbury die ongeveer 500 jaar
geleden leefde. Hij was een hervormer en ook een goed waarnemer en denker. Helaas werd hij een
ketter genoemd en eindigde op de brandstapel. Wat ik interessant vond was zijn inzicht in onze
menselijke natuur. Kort samengevat concludeerde hij: “Wat het hart
liefheeft, daar kiest de wil voor, en het verstand rechtvaardigt het.”
Cranmer merkte op dat het meestal ons hart is en niet ons verstand dat
onze keuzes stuurt. Vervolgens gebruiken we ons verstand om te
rechtvaardigen wat we kiezen. Ons verstand is eigenlijk een gevangene
van wat onze wil wil, en onze wil zelf is op zijn beurt gevangene van wat
ons hart wil. Cranmer concludeerde dat goede theologie en goede redenen
niet sterk genoeg zijn om een mens te veranderen. Eerst
moet het hart veranderen. En het hart verandert alleen
wanneer het bewogen wordt door een sterkere liefde.
Kortom, wedergeboorte moet voorafgaan aan nieuw
leven. In de woorden van Paulus: “Want de liefde van
Christus dringt [dwingt, controleert] ons” (2 Kor 5:14).
Een tijdje terug tweette Tim Keller iets soortgelijks: “Wat
het hart het meest wil, vindt het verstand redelijk, vinden
de emoties waardevol, en de wil vindt het uitvoerbaar.”
Wat willen jouw en mijn hart het liefst?
Familiezaken: Wanneer normale sociale contacten beperkt zijn, komt familie meer centraal te staan.
In februari mochten we Aliva in de wereld verwelkomen, ons vijfde kleinkind! Met grote vreugde
vierden we in september het huwelijk van Edward en Arinda. Zodra het mogelijk was om naar
Engeland te reizen, hebben we twee korte reizen gemaakt om onze ouders, Peter en Annemarie,
en andere familieleden te bezoeken. We hebben veel om dankbaar voor te zijn. Deze week komen
Steven en Vikki en kinderen voor 4 weken terug uit Peru. Komende januari zijn ze van plan om zich
te vestigen in Bogotá, Colombia, om te dienen bij Samaritan’s Purse.

Lokale kerk: Ik vraag me af hoe toekomstige historici het effect van de covid-beperkingen op de
geestelijke gezondheid en levendigheid van het christelijk geloof wereldwijd zullen gaan beschrijven.
Fellowship, het elkaar fysiek ontmoeten om te aanbidden, te leren en voor elkaar te zorgen, is een
integraal onderdeel van ons christen-zijn. Als lokale kerk hebben we, om de fysieke ontmoeting te
bevorderen, een grote tent gehuurd die op de parkeerplaats van onze kerk staat. Het vergroot onze

‘veilige’ capaciteit met 70 stoelen. Ja, het is duur. Ja,
het is niet zo comfortabel. En toch heeft het een vitale
functie. Zie jij de waarde van het fysiek ontmoeten van
anderen? Hebreeën 10:24-25 moedigt ons aan om “de
onderlinge bijeenkomst” niet na te laten. Wees creatief
en verken de mogelijkheden in jouw omgeving. Kies
ervoor om te breken met deze huidige gemakkelijke
comfortabele passiviteit!
Bediening en Gender issues: De opheffing van de
covid-beperkingen tijdens de zomer maakte het
mogelijk om een aantal gemeenten in Nederland te
bezoeken en er te spreken. Het was ook mogelijk om
te helpen in een christelijk gezinskamp in Oslo,
Noorwegen. Via onze website Vernieuwd.com hebben
we uitnodigingen ontvangen om te spreken over
genderidentiteitskwesties op een aantal conferenties, christelijke scholen, kerken en op Family7.
Gods ontwerp voor seksualiteit, het huwelijk en identiteit is veel beter dan waar trans-activisten voor
lobbyen en wat ze agressief promoten. Leren vertrouwen op Gods goedheid en dankbaar leren
ontvangen wat Hij ons gegeven heeft (mannelijk of
vrouwelijk lichaam, lengte, temperament, ras, talenten, de
definitie van het huwelijk, enz) zal leiden tot zegen.
Wanneer wij, mensen, onze wil en verlangens opleggen
aan de natuurlijke ‘flow’ die God in Zijn schepping heeft
gelegd, beschadigen we de eco-systemen en het
evenwicht van onze planeet. Seksualiteit heeft ook een
door God ontworpen ‘flow’.
Literatuur: In de loop van 2021 heeft Philip een
paar nieuwe artikelen geschreven en op zijn
website geplaatst. Hij heeft het boek van Mirjam
Both voor ouders, ‘Een prachtig plan’, in het
Engels vertaald en de Spaanse versie herzien.
We hebben uitgevers gevonden voor de Spaanse
en Duitse vertalingen. We zijn
nog op zoek naar uitgevers
voor de Engelse en Franse
vertalingen. Als u suggesties
heeft, neem dan contact met
ons op.
Christelijke Netwerk School:
We zijn blij te kunnen melden
dat het evangelie ingang blijft
vinden in enkele overheidsscholen in Colombia. Nu er scholen beginnen te openen, nemen de mogelijkheden toe. Andrew en
Marianne Nunn coördineren samen met Fernando Gaviria al vele jaren dit mooie project. Vanaf eind
2021 zal hun rol worden overgenomen door Iñigo en Ana Cristina García de Cortázar Villamil, beiden
leerkrachten, die momenteel in Cali, Colombia wonen. We zijn dankbaar voor hun bereidwilligheid
en bidden dat deze bediening een zegen mag blijven voor vele kinderen.
Hartelijke dank u voor je belangstelling en de tijd die je genomen hebt om deze brief te lezen. Onze
dank gaat ook uit naar degenen die regelmatig voor ons bidden en ons op de een of andere manier
steunen.
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