
Romeinen. 3:28

Wij komen dus tot de slotsom dat de mens

door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder

werken van de wet.



Ik ben geboren in Iran als moslim. Ik groeide op in

een islamitische omgeving waarin religieuze

gebruiken erg belangrijk zijn.

Dus moest ik het hele religieuze proces uitvoeren

zoals bidden en vasten.

Vaak was ik bang voor allah als ik mijn religieuze

handelingen niet deed. Allah is dan boos op mij en na

mijn dood kom ik in de hel. Ik was bang voor de



dood, omdat ik terug dacht aan de pijn en de boosheid

van allah (zoals het vuur van de hel).

Toen ik wat ouder werd, kon ik deze dingen moeilijk

verdragen:

Waarom hield allah niet van ons?

Waarom moesten we altijd verdrietig zijn?

Waarom vergaf hij onze zonden niet?

Waarom moest er verschil zijn tussen man en vrouw

etc....?



Deze gedachten maakten mij verdrietig en depressief.

Ik was continue in de stress en had geen vrede in mijn

hart.

Een vriend van mij zag mijn problemen en begon er

met mij over te praten. Elke keer als hij mij zag,

vertelde hij over de liefde van God. De God die ons

redt, onze zonden vergeeft en van ons houdt. Ik vond

dit fijn om te horen.



Op een dag moest mijn zus een hersenoperatie

ondergaan. Ik ging zo snel mogelijk op mijn motor naar

mijn familie.

Op de snelweg raakte ik in botsing met een auto en

kwam terecht op de autoweg. Mijn hoofd bloedde en ik

had veel pijn in mijn handen en voeten. Het voelde alsof

ik dood ging.

Op dat moment dacht ik aan mijn vrouw en mijn
verleden. Ik riep God aan en smeekte Hem om mijn



zonden te vergeven en hij verhoorde mijn gebed. Hij
gaf mij als het ware een nieuwe kans.

Na een week verliet ik het ziekenhuis. Vanaf dat

moment dacht ik steeds aan de gesprekken van mijn

vriend en begon de bijbel te lezen die ik van hem had

gekregen.

Wat erin de bijbel staat, vond ik heel interessant omdat

veel teksten in de bijbel over mijn eigen leven ging.



Johannes 14:27

Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u; niet

zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat

uw hart niet in beroering raken en niet

bevreesd worden.



Als ik uit de bijbel las werd ik steeds rustig. Ik was blij

en niet meer bang voor God en verlangde naar Hem.

Door geloof in Jezus kon ik pas begrijpen dat God liefde

is. God is trouw en rechtvaardig en als wij onze zonden

belijden, zal Hij onze zonden vergeven.

Ik aanbid Hem met heel mijn hart en ziel en vroeg Hem

mij te willen accepteren en mij een nieuw leven wilde

geven.



In de naam van Jezus wens ik iedereen vrede toe.

Hij is voor altijd de koning der koningen.

En hierom wil ik me vandaag laten dopen.

Amen


