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Beste vrienden en familie,
Hoe ziet je wereldbeeld eruit? Een wereldbeeld is als een bril waardoor je de wereld om je heen ziet,
begrijpt en verklaart. Iedereen heeft een wereldbeeld. De meeste mensen zijn zich niet bewust welke
kleur hun bril is. Maakt het uit? Ja! Heel veel! Elke belangrijke beslissing die je neemt is gebaseerd
op je wereldbeeld. Een wereldbeeld zonder God verklaart de natuur en morele keuzes die je maakt
op een bepaalde manier. Een seculier wereldbeeld dat in populariteit toeneemt en nogal agressief
en dominant aan het worden is, maakt de 'persoon' los van zijn of haar 'lichaam'. De 'persoon' wordt
gezien als de 'ware, authentieke zelf'. Het lichaam wordt gezien als 'slechts biologisch'. Degenen die
dit wereldbeeld accepteren hebben meestal weinig moeite met
abortus (de foetus is nog geen 'persoon'), euthanasie (hij is geen
'persoon' meer), met homo- en vrije seks (het lichaam kan gebruikt
worden om de verlangens van de 'persoon' te bevredigen) en
transgender-ingrepen (hormonen en operaties kunnen gebruikt
worden om het lichaam aan te passen aan de waargenomen diepe
verlangens van de 'persoon'). De subjectieve ervaring van de
'persoon' wordt als reëler beschouwd dan de biologische feiten.
Dit seculiere wereldbeeld geeft een gefragmenteerd beeld van de
mens: het verbreekt de verbinding tussen lichaam, geslacht en
seksualiteit.
Het Bijbelse wereldbeeld bekleedt het menselijk lichaam echter
met waardigheid en betekenis. Ons lichaam maakt deel uit van wie
we zijn. We leven niet binnenin ons lichaam, maar zijn
'belichaamde zielen'. Daarom wordt de lichamelijke opstanding van Christus en ook van de rest van
ons zo vaak in de Schrift genoemd. Ja, deze
lichamen van ons zullen worden verlost en
veranderd (Rom. 8:23; 1Kor. 15:42-52). Het
Bijbelse wereldbeeld presenteert een
holistische beeld van de mens: ons lichaam
(mannelijk of vrouwelijk), geslacht (man of
vrouw zijn) en seksualiteit (ontworpen om
een fysieke relatie met de andere geslacht te
hebben) zijn ontworpen en geschapen met
een doel en vormen een onderling
verbonden eenheid. Zo worden we
aangemoedigd om in harmonie te leven met
Gods zichtbare ontwerp in de schepping. Als
je hier meer over wilt nadenken, raad ik
Nancy R. Pearcy’s recente boek 'Love Thy
Body' ten zeerste aan. Misschien vind je een
paar van haar toespraken op YouTube ook
interessant.
Familie: Begin 2020 was Anneke super blij
om 2 weken bij Vikki en Steven en onze

kleinkinderen in Peru door te
brengen. We waren allemaal
dankbaar toen ze thuiskwam
voordat
de
Covid-19
reisbeperkingen van kracht
werden.
Vorige
maand
kwamen ‘onze Peruanen’ ook
terug naar Nederland voor
een verlof van 5 maanden.
Het is heerlijk om ze hier te
hebben, samen met kleine
Lenna, ons 4e kleinkind. Robert en Elsa verwachten hun tweede kindje in februari. Edward en Arinda
verloofden zich afgelopen juni, met trouwplannen voor september 2021. En Julie en haar vriend Jizri
zijn goed bezig met werk en studie. We voelen ons dankbaar en gezegend met de kinderen die de
Heer ons heeft gegeven.
Zoom in plaats van reizen: In september
lukte het ons om naar Zwitserland te gaan
om te helpen in een jeugdkamp. Ondanks
covid-19 beperkingen was het heel fijn om
anderen te ontmoeten, samen God lof toe
te zingen en Zijn woord te bestuderen. Net
als
vele
anderen
geeft
Philip
bijbelonderwijs via Zoom en Skype. Vanuit
zijn kantoor heeft hij toespraken gegeven
op conferenties en bijeenkomsten in
Bolivia, Peru, Colombia, Noord-Amerika,
India, Noorwegen, Frankrijk en hier in
Nederland. Het is duidelijk efficiënt in tijd
en kosten, maar het is veel minder leuk.
Technologie zal nooit het plezier
vervangen, noch de bemoediging van het
elkaar daadwerkelijk ontmoeten en samen
zijn. Met de hulp van Edward hebben we
een YouTube-kanaal 'Philip Nunn' opgezet
met een aantal toespraken.
Lokale kerk: Op dit moment mogen kerken hier maximaal 30 bezoekers ontvangen. Hierdoor
kunnen we een beperkte zondagsdienst houden die live wordt uitgezonden naar degenen die niet
kunnen komen. Er kunnen ook ’s avonds een aantal cursussen gegeven worden. Op dit moment
helpen Anneke en Philip met het organiseren van een opvoedcursus in onze lokale kerk, waar we
proberen wat inzichten te delen
met de ouders van 10 jonge
gezinnen. Binnen de gestelde
beperkingen proberen we ook op
andere manieren te dienen door
echtparen uit te nodigen voor een
maaltijd of door een wandeling in
het groen. Jij zult ook wel gemerkt
hebben hoe de Covid-19 regels
het
lokale
kerkelijke
leven
langzaam veranderen in op-zichzelf-gerichte thuiseilandjes. We moeten ons richten op wat nog wél
mogelijk is, nieuwe mogelijkheden zoeken en proberen de gemeenschap in leven te houden.

Publicaties: Dit jaar hebben we geholpen met de
publicatie van een Nederlandse versie van het
boek
van
Vaughan
Roberts,
getiteld
'Transgender'. Het is een goed inleidend boek
over dit onderwerp. Ook hebben we Mirjam Both
geholpen met het schrijven en uitgeven van een
nieuw boek voor ouders. De verhalen en daarbij
passende activiteiten bieden een kader voor
ouders om met hun jonge kinderen te spreken
over huwelijk, echtscheiding, homoseksualiteit en
transseksualiteit - onderwerpen die vandaag de
dag op scholen leven. Het is getiteld 'Een
Prachtig Plan' en ligt momenteel bij de drukker. Gezien de grote behoefte zouden we graag zien
dat dit boek in andere talen wordt vertaald.
Missie - Christelijke Netwerk School: Het is een groot voorrecht om dit project financieel te kunnen
ondersteunen, zodat het evangelie aan jonge kinderen op overheidsscholen in Colombia wordt
gebracht. Begin 2020, vóór de pandemie en de sluiting van scholen, waren er 16 leerkrachten actief
op 55 verschillende scholen. Samen bereikten ze 7000 kinderen in 220 verschillende klassen per
week.
Dit is fantastisch
werk! De
Colombiaanse scholen zijn nog steeds
gesloten. De verwachting is dat ze in februari
2021, het begin van het nieuwe schooljaar,
weer opengaan. Er is nog steeds enig contact
mogelijk tussen leerkrachten en kinderen via
Zoom en WhatsApp, maar dit blijft een
serieuze uitdaging. Bid dat de deuren voor
deze christelijke 'vrijwillige leerkrachten' weer
opengaan als de scholen weer openen!
Hartelijk dank weer voor je interesse en de tijd die je hebt genomen om deze brief te lezen. Onze
dank gaat ook uit naar diegenen onder u die regelmatig voor ons bidden en ons op een of andere
manier steunen.
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