
 

Psalm 32:1-8 

    

Welzalig is hij van wie  
de overtreding vergeven, 

van wie de zonde bedekt is. 
Welzalig de mens wie de HEERE de 

ongerechtigheid niet toerekent, 
en in wiens geest geen bedrog is.  

Toen ik zweeg, teerden  
mijn beenderen weg, 

onder mijn jammerklachten,  
de hele dag. 

Want dag en nacht drukte  
Uw hand zwaar op mij, 

mijn levensvocht veranderde in een 
zomerse droogte.   

Mijn zonde maakte ik U bekend, 
mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. 

Ik zei: Ik zal mijn overtredingen  
belijden voor de HEERE. 

En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, 
mijn zonde.   

Daarom zal iedere heilige tot  
U bidden ten tijde dat  

U Zich laat vinden. 
Voorzeker, een overstroming  

van machtige wateren 
zal hem niet bereiken. 

U bent mijn schuilplaats,  
U beschermt mij voor benauwdheid, 
U omringt mij met vrolijke gezangen 

van bevrijding.   

Ik onderwijs u en leer  
u de weg die u moet gaan; 

ik geef raad, mijn oog is op u.   
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Getuigenis 
Om bepaalde gebeurtenissen in mijn leven op een goede manier te 

verwerken kom ik bij Gerrie voor pastorale gesprekken. Het doel van 

deze gesprekken is om (weer) te leren functioneren zoals God het heeft 

bedoeld . Een onderdeel daarvan is dat Gerrie me helpt om overzicht te 

houden in mijn administratie. Tijdens één van deze gesprekken vroeg 

Gerrie me naar een lening d ie ik had uitstaan. Ze vroeg me of ik me 

realiseerde hoeveel me d ie lening per maand eigenlijk kostte. Ik 

reageerde een beetje geïrriteerd. Immers, andere mensen hebben een 

hypotheek, waarom zou ik dan geen doorlopend krediet mogen hebben? 

Ik betaalde de maandelijkse kosten netjes af en het gaf me zo af en toe 

net even de financiële ademruimte d ie ik zo nodig had , tenminste dat 

dacht ik. De kosten die ik 

elke maand betaalde 

waren gewoon vaste 

maandlasten geworden, 

net als bijvoorbeeld de 

huur. Nee, ik ging goed 

met geld om. Ik had een goed rentmeesterschap zoals God dat in Zijn 

woord van ons vraagt.  

In de dagen d ie volgden kon ik dat ene gesprek met Gerrie maar niet 

loslaten. Langzaam drong het besef tot me door dat ik elke maand een 

behoorlijk groot bedrag zo door de wc spoelde. Geld dat ik zelf ook 

goed zou kunnen gebruiken. Geld waar ik God ook op een andere 

manier mee zou kunnen dienen. Ik besefte dat deze lening een negatieve 

invloed had op mijn relatie met God! En dat terwijl ik mijn leven juist zo 

graag helemaal aan Hem over wilde geven. De gelijkenis van de zaaier 

(zie Mattheüs 13:22!) hielp me over de streep om met al deze gedachten 

ook daadwerkelijk iets te gaan doen. Ik ging samen met Gerrie op zoek 

naar iemand d ie me zou kunnen helpen met een renteloze lening, zodat 

ik mijn lening mét rente zo snel mogelijk kon aflossen. Binnen een week 

vond ik iemand, nee, binnen een week voorzag God in iemand die me 

wou helpen door me een renteloze lening aan te bieden. Op deze manier 

kon ik mijn lening met rente opzeggen. Ik hoefde dus geen rente meer te 

betalen en kon nu écht gaan aflossen. Binnen een jaar (!) heb ik mijn 

lening, dankzij Gods hulp, kunnen aflossen. Nu ben ik zelfs in de 

gelukkige situatie dat ik spaargeld achter de hand heb!  

Ik dank God dat Hij mij door middel van dat gesprek met Gerrie zo veel 

Ik besefte dat deze lening 
een negatieve invloed had 
op mijn relatie met God!
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heeft duidelijk gemaakt. Mijn relatie met God is er beter van geworden, want 

de lening d ie toch van invloed was in mijn relatie met Hem, is nu verdwenen. 

Ik kan dan ook iedereen d ie op wat voor manier dan ook financiële 

problemen heeft aanraden om er over te praten. Laat je schaamte los, want 

ik weet uit ervaring dat het erg veel lucht in je leven geeft als je er oplossend 

mee bezig gaat. 

Ik wens Gerrie en Gerrit en alle medewerkers van Ad Fontes Gods rijke 

zegen toe en ik blijf bidden voor de voortzetting van d it belangrijke werk in 

d ienst van de Heer. Er is meer geestelijk verborgen leed in de mensen dan 

we ons kunnen beseffen. God geeft mensen aan elkaar om ook op die 

gebieden in je leven weer schoon schip te maken. God snoeit in ieders leven 

en dat kan erg veel pijn doen, maar vergeet nooit: Hij doet het met liefde 

voor ons zodat we er altijd weer beter uitkomen. 

Tot slot wil ik graag alle lezers van deze nieuwsbrief Psalm 32:1-8 meegeven 

(zie kolom op eerste pagina). 

(Naam bekend bij de redactie) 

Van de bestuursta fel

  

Namens het bestuur en de medewerkers van Stichting Ad Fontes willen wij 

u Gods zegen toewensen voor de feestdagen en voor het jaar 2012. 

Daarnaast willen we u bedanken voor uw hulp op wat voor wijze dan ook 

in het afgelopen jaar. Met vriendelijke groet, Theo Prijs (voorzitter) 

Bidden en danken 
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw 

gebeden. (Fil. 4:6) 

Wilt u met ons danken voor: 

 

De zegen die God ons geeft 

 

De inzet van de vrijwilligers 

 

Het Woord en de leiding van de Heilige Geest 

Wilt u met ons bidden voor:  

 

Bescherming in de geestelijke strijd, wijsheid en inzicht 

 

Voldoende middelen om te leven en te werken 

 

Het bestuur en de raadgevers 

 

Rentmeesterschap in de gezinnen 

Persoonlijke groet

 

De dankbaarheid is groot voor de zegen d ie we ook in de afgelopen periode van de Here 

mochten ontvangen. Ook door mensen heen d ie voor ons en de stichting bidden of ons 

ondersteunen door middel van donaties. Ons verlangen om Gods koninkrijk te bouwen 

door middel van pastoraat en praktische ondersteuning en begeleiding kan op deze manier 

door gaan. Bedankt! Met hartelijke groet, Gerrit & Gerrie  
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