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Jesaja 9:1 

 

Het volk dat 

in duisternis 

wandelt, 

zal een 

groot                    

licht zien. 

*** 

 

   Psalm36:10b 

   Door Uw licht  

       zien wij  

       het licht! 

     

                                       

          

 
 

 

 

“Het volk dat in duisternis wandelt zal  een groot Licht zien”  
Wat een bemoediging in dit gedeelte de profetie over de verlossing in en 

door Jezus, die zegt: ”Ik ben Het Licht dat in de wereld is gekomen” . 

De tekst van Psalm 36 :10b zegt: Door Uw licht zien wij het licht. Zo vol 

troost dat waar het licht van Christus verschijnt, de diepste duisternis 

doorbroken wordt. Hoe de situatie ook is in een mensenleven wanneer 

Gods Licht erover schijnt, er komt inzicht. 

Om tot dat inzicht te komen zoals Ps.36 zegt, daar is moed voor nodig 

om te ontdekken, omdat er ook namaak licht is, of verblinding voor het 

echte licht dat vrede geeft. In de pastoralegesprekken die er zijn staat, 

dat licht centraal, het Woord van God schijnt op en in ons denken en 

vaak aangeleerd gedrag. Wanneer iemand door dat licht tot het 

werkelijke inzicht komt over zijn eigen toestand, dan komt er een opening 

en omkeer in het denken. Nieuwe kansen komen er wanneer men er voor 

kiest om dit licht en nieuwe leven te aanvaarden in verder te groeien. Om 

Gods Inzicht en Liefde boven onze menselijke wijsheid te plaatsen. 

Het gaat net als met de verbouwing van een huis. Eerst moet het minder 

worden en dan wordt het mooier en beter. 

Hij, God zelf, is de architect en bouwmeester van ons leven. 

En als wij bereid zijn om onze renovatie of verandering onder Zijn 

controle te brengen, dan wordt het een Meesterwerk met een geweldig 

resultaat. Zelfs wanneer er menselijk gezien geen uitweg, hoop of 

genezing is, dan opent Hij ons de ogen voor het grote uitzicht, daar waar 

het om gaat. Dit tijdelijke met al zijn moeite en verdriet staat niet in 

verhouding met dat wat de toekomst wordt als Christus ons verlicht met 

Zijn verlossende woorden ”Het is Volbracht” Ja dat is de bemoediging wat 

Kerst ons biedt! 

 

Naast alle gezelligheid van de Decembermaand wensen wij jullie allen 

Dat Licht van Christus en daardoor die Vrede toe.  

Gerrit en Gerrie.  

           
       Wilt u met ons danken voor … 
     * De mogelijkheden die er zijn om mensen te bemoedigen, 

       te helpen om Gods weg en plan van het leven te leren volgen.  

     * De ondersteuning en de mogelijkheden die het CPC ons biedt.  

       ( zie: www.pastoralecounseling.org  )   

     * De ondersteuning door gebed en/of giften van 

        vrijwilligers en donateurs . 

 

 

  

http://www.pastoralecounseling.org/
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 Wenst u de nieuwsbrief niet 
meer te ontvangen . 

      Dan kan u dat doorgeven 

      Per mail bij:   info@ad-fontes.nl   

 

  en bidden voor…….  
* Bidt u met ons mee dat wij wijsheid en inzicht mogen hebben om 

dicht  bij Gods Woord te mogen blijven.  

* Voor bescherming in de geestelijke strijd.   

 
Persoonlijke getuigenis:      

Beste mensen, Ik gaf aan in een gesprek dat ik in de laatste 
nieuwsbrieven de persoonlijke getuigenissen miste. Mij werd toen 
gevraagd of ik er een zou willen schrijven, hierbij dan. 
Ik wil graag in mijn leven God grootmaken en een getuige van Hem 
zijn. Ik ben net na de oorlog geboren in een gezin met vijf kinderen. 
In mijn jeugd heb ik mij heel eenzaam en onbegrepen gevoeld. Ik 
was heel gesloten en dat bleef lange tijd zo. Ik ontmoette mijn man 
en na een paar jaar zijn we getrouwd. We waren heel blij en 
dankbaar met de kinderen die wij kregen. Toch was en bleef er een 
leegte. Mijn man kon het allemaal niet zo goed aan en we groeiden 
uit elkaar en er was onbegrip. Na een aantal jaren werd ik 
depressief en ik heb verschillende keren hulp gehad. Na dat we 25 
jaar getrouwd waren, zijn wij beide tot een levend geloof in de Here 
Jezus gekomen. Na al die jaren bleef het vaag waar onze moeite 
weg kwam en na een medisch onderzoek, moesten wij beide leren 
omgaan met de moeite en beperking van het leven. 
 
In die tijd kwamen we bij de Stichting Ad Fontes terecht. 
Na een hele moeilijke periode van vele gesprekken met Gerrie (en 
deze waren niet altijd gemakkelijk) en gebed en huiswerk, mocht ik 
leren om “De Waarheid ” aan te doen, nieuw leren denken en doen. 
Ik was en ben niet minderwaardig, maar geliefd door God. 
Ik moest veranderd worden in mijn denken. En na een lange 
periode kwam er een doorbraak, inzicht in de waarheid. God heeft 
mij zo wonderlijk genezen, dat ik mijzelf soms niet herken 
vergeleken met de de tijd daarvoor. Nu kan ik omgaan met de 
moeite die mijn man heeft en hem aanvaarden en liefhebben 
Ik ben God zo dankbaar voor dat wat Hij in ons leven heeft gedaan. 
Daarom : Alle Glorie Lof en aanbidding voor Hem ! 
 
U die mij geschapen hebt  
U wil ik aanbidden als mijn God 
In voor en tegenspoed 
Uw liefde doet mij zingen 
U die mij geschapen hebt  
U wil ik danken hoe ik mij ook voel 
En U gehoorzaam zijn  
Heer U bent mijn doel 
Dank jullie wel Gerrit en Gerrie dat jullie zoveel geduld met ons 
hebben. 
                                         ( hebt u vragen? De naam is bekend bij de redactie )  
----------------------------------------------------------------------------------------                                                  

 

Namens het bestuur en werkers van de Stichting 

 Ad Fontes  wens ik u allen, een gezegende 

Decembermaand en een voorspoedig 2018 toe ! 

 Theo Prijs, voorzitter                                 
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