
Vanaf het begin heeft God een plan voor ieders 
leven.

Vandaag wil ik getuigen welk plan God had voor 
mij zodat ik christen kon worden. 

Ik ben geboren in een moslim familie, ik geloofde 
in deze god waarover mij werd verteld. Maar toen 
ik ouder werd, ontdekte ik dat de religie waar ik in 
geloofde, niet goed was Bovendien hadden mijn 
ouders dit aan mij doorgegeven en was het niet 

mijn eigen keuze. Ik moest tot deze god bidden in 
het Arabisch, maar mijn taal is Perzisch. Ik kon 

niet rechtstreeks met god in contact komen, 
alleen via diverse profeten.
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Nadat ik met deze god had gebeden voelde ik 
altijd als een schuldige slaaf. Elke fout werd 

opgeteld bij mijn vorige fouten. Ik kon niet gered 
worden en was daarom altijd bang voor de hel. 
Toen ik 25 was, realiseerde ik met dat de islam 

niet waar was en dat de god van de islam niet de 
echte god kon zijn. Dus verliet ik het islamitische 

geloof.
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Mijn leven zonder god was doelloos en ik werd 
gespannen. Ik ruziede met anderen over kleine en 

onbelangrijke zaken en kleineerde anderen. 
Tot op een dag 1 van mijn vrienden mij hielp om 
rustig te worden. Hij vertelde mij over de vrede 

van Jezus.
In eerste instantie accepteerde ik dat niet.  Ik zei 
tegen hem dat ik een leven had geleid met een 

verkeerd geloof en ik wil niet weer opnieuw 
gevangen zitten in een ander geloof. 
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Maar mijn vriend zei dat ik een slaaf was geweest 
tot dat moment. Maar dat ik nu een kind van 

Jezus Christus kon worden. God is als een Vader 
op wie je kunt vertrouwen, en die jouw elk 

moment wil leiden en voor je wil zorgen.Deze 
woorden raakten mijn hart. 

Hij raadde mij te luisteren naar enkele 
bijbelstudies. Ik begreep niet alles wat ik hoorde. 

Op een dag gebeurde er iets:
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Ik had jaren gewerkt aan een standbeeld en toen 
ik bijna klaar was, viel dit standbeeld en brak in 

stukken. Ik werd heel boos!
In de dagen nadat dit gebeurde, luisterde ik naar 

een bijbelstudie. In deze studie werd er over 
gesproken dat de mensheid heeft vernietigd wat 

God heeft gemaakt, en dat de mens de relatie met 
God. Maar God stopte niet.

Op dat moment besloot ik om mijn kunstwerk te 
gaan repareren. De bijbelstudie ging verder en er 
werd gezegd dat alleen door Jezus, onze relatie 

met God hersteld kan worden.
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Ik dacht bij mezelf: ik heb zoiets simpels 
gecreëerd en ik wil alles doen om het weer mooi 

te maken. Hoe veel te meer zal God dat willen 
doen, die ons zoveel mooier en ingewikkelder 

heeft gemaakt. Ik was ervan overtuigd dat Hij ons 
niet alleen had gelaten een absoluut een manier 
had bedacht om de relatie met ons te herstellen. 
Ik ben gaan geloven dat er geen andere weg is 

dan Jezus Christus. Ik was 30 jaar toen dit besef 
bij mij kwam. 
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Nu communiceer ik rechtstreeks met God. Op 
elke tijd en overal en zonder tussenpersoon. 

Jezus heeft mij gered. Daarom ben ik niet meer 
boos. Ik ben geduldiger.

De belangrijkste verandering is dat ik een 
belangrijk doel in mijn leven heb. Dat is dat ik 

onder leiding van de Heilige Geest steeds meer 
op Jezus ga lijken.

Ik geef de controle over mijn hele leven in de 
hand van God en ik wil Hem gehoorzamen. Door 

mij te laten dopen bevestig ik mijn 
gehoorzaamheid aan God die mij dit nieuwe leven 

heeft gegeven.
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In 1 Corinthe 13:13  staat:
Kortom, er zijn 3 dingen die blijven, geloof, hoop 

en liefde. Maar de liefde is het voornaamste.
In vers 7: de liefde beschermt altijd, heeft altijd 

vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt 
stand.
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