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Stichting Gave

God heeft ook mij lief
De eerste dertig jaar van mijn leven heb ik geleefd zonder echte vreugde en vrede. Ik
kon het niet vinden. Gelukkig kwam ik in Nederland in contact met broeders en zusters
die mij geholpen hebben de vrede bij God te vinden. Ik heb Jezus Christus ontmoet.
Ik ben in het oosten van Syrië geboren, in een christelijk gezin. Als jongen van 13 jaar las ik
in de Bijbel en zag ik dat God vraagt Zijn tien geboden te houden. Tegelijk las ik ook dat
wanneer je één gebod niet doet, je schuldig bent voor de hele wet. Ik begreep dit niet. Maar
iedereen vertelde: als je goed je best doet is het in orde.
Ik besloot mijn geluk en vrede zelf te zoeken. Maar ik vond die niet omdat ik op verkeerde
plaatsen zocht. Ik dacht: ‘Als ik ga studeren, dan zal ik vreugde vinden’. Na veel moeite lukte
het mij om naar de universiteit te gaan. Ik heb daar hoogstens één maand vreugde gekend.
Ik dacht: ‘Als ik afgestudeerd ben in de architectuur en in vind een baan en koop huis, dan
zal ik gelukkig zijn’. En dit alles heb ik ook gehad een: goede baan, een eigen bedrijf een
auto, maar ik had nog geen vreugde gevonden. Dus dacht ik: ‘Als ik trouw en een gezin heb,
dan zal ik vrede en vreugde vinden’. Maar ook dit bracht het niet. De grootste klap kwam
voor mij toen ik in de gevangenis zat. Toen ik vrij kwam, wilde ik weg uit mijn land. Ik zei: ‘In
dit land is er voor mij geen veiligheid, vreugde, vrede of geluk!’
We vluchten naar Nederland en dachten hier veiligheid, vrede en geluk te vinden. Maar
helaas ook hier vonden wij het niet. Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest, ik heb van
alles geprobeerd. Ik was moe en de leegte was groot. Ik kon het niet meer alleen, ik had
iemand nodig om mij te helpen, maar ik wist niet wie en hoe.

Conferentie
In Nederland hadden we wel contacten met de kerk. Bij ieder AZC waar we woonden gingen
we naar een kerk en hadden we contact met christenen. Na vijf jaar in Nederland te zijn,
kregen we een uitnodiging voor een christelijke Arabische conferentie. In de uitnodiging
stond dat deze conferentie je op weg zou leiden naar veiligheid, vrede en vreugde. Ik ben
naar deze conferentie toe gegaan. Op de tweede dag sprak ik twee uur met de predikant. Hij
vroeg mij de handen te openen en te bidden en vrede te vragen aan God. Ik geloofde dat
allemaal niet, ik was immers al christen vanaf mijn geboorte.
De volgende dag heb ik met een andere godsdienaar gepraat. Na opnieuw een lang gesprek
vroeg de prediker mij, of ik mijn handen open wilde houden en dat ik mocht vragen om de
vrede van God. Toen dacht ik bij mezelf: ‘Ik heb van alles geprobeerd om de vreugde te
vinden die ik zoek, wat houdt mij nu dan tegen om deze weg te proberen?’ Toen heb ik
gedaan wat de predikant mij vroeg. Ik opende mijn handen en vroeg aan de God van het
leven, die de dood heeft verslagen en die op de derde dag is opgestaan, om vrede, vreugde
en veiligheid en ik opende mijn hart voor Hem.
En toen is het wonder gebeurd. In een flits, voelde ik mij een nieuw mens. Het verdriet en de
bezorgdheid voor de toekomst verdween. Ik voelde een intense vreugde en vrede in mijn
hart, die geen mens kan geven. Want Jezus is de God van vrede, Hij geeft gratis, zonder
voorwaarde. Hij heeft er voor betaald met Zijn bloed aan het kruis.

Blijdschap
Vanaf dat moment ben ik een ander mens. Alle zware lasten die op mij drukten, zijn
weggenomen. Het is nu licht geworden. Het leven is nog steeds erg moeilijk. We leven nu al
tien jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland. Maar God zorgt voor ons als een Vader.
We hebben vaak te weinig, maar God zorgt ervoor dat het genoeg is, zelfs meer dan
genoeg. Ik ben de Bijbel gaan lezen en heb steeds meer geleerd wie God voor mij is. Maar
ook wie Hij voor u wil zijn. Want sinds de dag van mijn bekering denk ik: ‘Als God zo dicht bij
mij wil zijn, dan wil ik ook anderen, die God zo nog niet kennen, deze goede boodschap
vertellen’. Ik heb dertig jaar gezocht naar vrede, veiligheid en vreugde. Bent u ook op zoek?
Dan zeg ik u: “Open uw handen en vraag Jezus of Hij in uw hart wil wonen en u de vreugde
en vrede wil geven’. Jezus zegt zelf: Komt herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt

-1-

Getuigenis Goed Nieuws Krant

Stichting Gave

en Ik zal u rust geven (Math. 11: 28). Bid en vraag Hem om deze vreugde en vrede, want
Jezus zegt zelf: ‘Vraag en u zult het ontvangen’, vraag het maar in geloof dat Hij het wil
geven. Het maakt niet uit van welk volk of welk ras of welke godsdienst u bent, vraag het in
geloof.
Jezus zegt: Maar nu kom Ik tot u en spreek dit in de wereld opdat zij mijn blijdschap vervuld
mogen hebben in zichzelf (Joh. 17: 13). Blijdschap voor eeuwig!

Citaten:
In een flits, voelde ik mij een nieuw mens
Ik was moe en de leegte was groot

Bovenstaand getuigenis is in het Arabisch opgenomen in de Goed Nieuws Krant, pagina 4,
uitgegeven door stichting Gave.
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