
John. 8:12

Ik ben het licht der wereld; wie mij volgt,

zal beslist niet in de duisternis wandelen,

maar zal het licht van het leven hebben.



 Ik ben in Iran geboren als moslim. Ik groeide op in
een islamitische gemeenschap, een land dat veel
religieuze wetten kent.

Vanaf mijn negende jaar werd tegen mij gezegd
dat ik nu volwassen ben en de religieuze wetten
moet naleven.

Naarmate ik ouder werd en meer van het geloof
ging begrijpen werd het moeilijker voor mij om



deze religie te accepteren, vanwege het vele geweld en

ongelijkheid tussen man en vrouw etc.

 In de islam ben je altijd bang voor allah en hij is een

boze god die niet van zijn dienaren houdt.

 Je moet verplicht bidden en verplicht een maand vasten.

Als je je hier aan houdt, vergeeft allah misschien je

zonden, houd je je er niet aan dan word je gestraft.



Deze gedachten gaven mij veel stress, ik was depressief
en gefrustreerd, daarom was ik gauw boos en zeer
gespannen!

Daarom verliet ik de islam op mijn 23ste ,na mijn studie.

 Ik geloofde alleen in de God die hemel en aarde

geschapen heeft, en werd geconfronteerd met

levensproblemen.



Met een vriend van mijn man bespraken wij onze

problemen. Hij sprak over een barmhartige God en dat

God onze redder is.

Toen gebeurde er iets met mijn man (motor ongeluk)

en God gaf hem een nieuwe kans.

 Door deze gebeurtenis weten we dat God de waarheid

is. We realiseerden ons dat de islam duisternis is en



het christendom licht is.

Toen begon ik in de bijbel te lezen en voelde ik dat
mijn leven veranderde, Ik was gelukkig, hoopvol en
rustig.

 Enkele maanden later belde mijn moeder, mij angstig
op en vertelde dat mijn broer een ongeluk op zijn werk
had gehad en in coma lag.



 Ik spoedde mij naar het ziekenhuis en onderweg bad ik
alleen maar tot God.

God zij dank verhoorde Hij mijn gebeden. De volgende
dag kwam mijn broer uit coma en ik dankte God hiervoor.

God nam onze twijfels weg die wij nog hadden.

Na de wonderbaarlijke genezing van mijn man en mijn
broer, realiseerde ik mij dat Jezus de enige waarheid is.
En ik gaf al mijn zorgen aan Hem.



 Ik dank God omdat hij een liefdevolle Vader is, en altijd

op ons wacht als wij van de verkeerde weg, naar Hem

terugkeren.

Vandaag is mijn ziel en mijn hart vol van vertrouwen in

Hem.

Glorie aan God onze Vader die de Alpha en Omega is.



Mattheus 7:7

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult

vinden; klop, en er zal voor u opengedaan

worden.

Omdat ik mijn leven aan Jezus overgeef, laat ik mij 

vandaag dopen.


