
Vandaag wil ik graag getuigen dat Jezus mijn 
leven heeft veranderd en mij een nieuwe 

schepping heeft gemaakt. Ik ben geboren in een 
moslim-familie en opgevoed als een moslim  Ik 

deed al mijn religieuze taken. Maar toen ik ouder 
werd, stelde ik veel vragen. Maar binnen de islam 
is het niet toegestaan vragen te stellen want dan 

ben je ontrouw. Ik moest het accepteren. 
Er gebeurden moeilijke dingen in mijn leven.

Ik zag  dat de god van de islam gaat over geweld, 
en dat moslims aangemoedigd worden om met 

boosheid te reageren op het gedrag van anderen 
dat niet goed is in hun ogen.
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Ook is er een groot onderscheid tussen man en 
vrouw. Mannen hebben formeel het recht op 4 

vrouwen. En informeel onbeperkt.
Vrouwen hebben dit recht niet en worden gezien 

als waardeloos en alleen tot nut voor mannen om 
door hun gebruikt te worden, Ik was ervan 

overtuigd dat deze wetten door mannen waren 
gemaakt. Maar ik vond dat niet in 

overeenstemming was met de schepper van het 
heelal. 
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Ik kon niet meer uit de voeten met dit geloof. Het 
was heel moeilijk om het geloof achter me te 

laten, waar ik jarenlang in had geloofd. Maar ik 
wilde niet blijven in geloven in dit verkeerde 

geloof. 
Toen ik 26 was, liet ik het islamitische geloof 

achter mij. Maar ik kon niet ontkennen dat er een 
schepper was. Deze wereld, met al haar 

schoonheid, kon niet toevallig zijn ontstaan.  
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Maar waar is hij, en hoe kan ik in contact komen 
met deze schepper. Gedurende enkele jaren had 
ik geen doel in mijn leven en was mijn leven leeg. 
Hoewel ik veel succes had in mijn leven, voelde ik 
mij niet tevreden. Totdat ik het goede nieuws van 

het evangelie hoorde van mijn zus. Zij vertelde 
mij over de veranderingen in haar leven,  hoeveel 
God van ons houdt en hoe God ons kan redden. 
Omdat ik zag hoe mijn zus veranderde, kreeg ik 

steeds meer interesse in Jezus. Ik realiseerde mij 
dat God liefde is. Dat ik Zijn kind mag zijn. En dat 

ik geen slaaf van angst hoef te zijn.
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Ik hoefde nergens naar toe om God te vinden. Hij 
stond aan mijn deur en klopte.  Ik hoefde alleen 
maar mijn hart open te stellen voor Hem. En Hij 

zal zijn eeuwige licht op mij laten schijnen.  
Bijna tegelijkertijd ontdekte ik dat ik een cyste in 
mijn hoofd. Alle gelovigen baden voor mij en ik 
bereidde mij voor op een moeilijke en delicate 

operatie. Maar een bijzonder wonder gebeurde, 
de cyste werd kleiner waardoor een operatie niet 

langer nodig was! Hierdoor geloofde ik in de 
kracht van gebed en de kracht van God. Ik was 

aangeraakt in mijn hart. Ik beleed mijn zonden en 
gaf mijn leven aan Jezus. 
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Sinds 1,5 jaar ben ik nu Christen. Mijn leven is 
veranderd. Mijn hart staat open voor wat God 

tegen mij wil zeggen. Ik kan iedereen vergeven 
die mij slecht behandeld heeft omdat God al mijn 

zonden heeft vergeven. Ik hou van mensen, 
zonder dat ik daar iets van terugverwacht, omdat 
God van mij houdt. Ik ben nederiger geworden. 
In het verleden had ik een huis, een auto, een 

baan, een inkomen. Dit ben ik allemaal 
kwijtgeraakt. Maar de blijdschap die ik nu heb, is 

veel dieper dan ik ooit tevoren had. 

6



Zoals er staat in 2 Corinthe 6:10: Ons hart doet 
pijn, maar de Here geeft ons blijdschap, wij zijn 

arm maar geven anderen veel geestelijke rijkdom. 
Wij hebben niets, maar genieten van alles. 

Ik ben soms moe of verdrietig maar als ik bid, 
ontvang ik kracht, vrede omdat mijn Hemelse 

vader altijd aan mij denkt en Hij wil het beste voor 
mij, ook al denk ik daar soms anders over denk. 
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In Iran hadden we beperkingen. We konden niet 
vrijuit over Jezus  praten of het evangelie delen. 
Ik heb veel lijden te verdragen sinds ik christen 

ben geworden. Maar met de grote kracht van onze 
Heer, en met medeleven van onze christelijke 
familie verdraag ik dit alles. Ik vraag  God elke 
dag mij te helpen om te groeien in mijn geloof. 
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Zoals er staat geschreven in 2 Corinthe 4:8: wij 
worden van alle kanten bestookt maar zitten niet 

in het nauw. Wij krijgen veel moeilijkheden te 
verduren maar worden niet wanhopig 

Vandaag wil ik de opdracht van mijn Heer 
vervullen. Ik was een zondaar en ik ga onder in 

het watergraf. Mijn zonden worden begraven en ik 
wordt opnieuw geboren als ik opsta uit het 

watergraf. De Heilige Geest zal mij leiden zolang 
als ik leef.
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