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Stichting Gave

Gods reddende liefde
Het is een voorrecht dat ik een getuigenis over mijn persoonlijk geloof mag geven.
Bovendien dank ik mijn God voor deze bijzondere mogelijkheid om over Zijn openbaring van
de Waarheid, die mijn leven heeft bevrijdt, met u te mogen delen.

Rooskleurig
Na de val van de Sovjet Unie is de transformatie vanuit een communistisch regime naar een
democratisch stelsel voor Armenië gepaard gegaan met een politieke en economische
onstabiliteit. Daarnaast zorgde de oorlog in Nagorno-Karabach voor een extra last voor veel
Armeniërs. In deze periode van oorlog en politieke onrechtmatigheid werden ook mijn
persoonlijke omstandigheden zodanig moeilijk dat ik gedwongen was om Armenië, mijn land
van de herkomst, te verlaten. Strevend naar veiligheid, stabiliteit en zekerheid besloot ik, op
mijn 19 jarige leeftijd, in Nederland een nieuwe toekomst tegemoet te gaan.
Mijn grote verwachtingen voor wat betreft mijn verblijfsmogelijkheden in Nederland waren te
rooskleurig. Ook hier belandde ik in een begrijpelijke onzekerheid over mijn toekomst. Ik had
een negatieve beschikking van de IND gekregen, waardoor de kans voor een
verblijfsvergunning erg klein was geworden.

Drugs
Als een gemiddelde Armeniër geloofde ik dat er een God bestaat, die voor het geluk van een
mens zorgt. Helaas was ik door de invloed van het communisme niet in de gelegenheid
gesteld om kennis over Die God uit zijn Woord, de Bijbel, te hebben en Hem persoonlijk te
leren kennen. Ik besef nu dat juist dat gebrek aan kennis en een relatie met de Allerhoogste
Heer de oorzaak was van de zware last van de onzekerheid over mijn toekomst.
Ik kende geen uitkomst en probeerde mijn innerlijke onrust en onvermogen om de situatie te
veranderen, te ontkennen en vergeten. Als een struisvogel die zijn hoofd in het zand steekt
om het gevaar niet te zien, begon ik verschillende kroegen te bezoeken waar de drank en
drugs mijn geestelijke pijnstillers waren. Ondanks mijn kinderlijke geloof dat (Onbekende)
God mij zal helpen, werden mijn dagen steeds zwaarder en zwaarder. Ik kon mijn plek
nergens en bij niemand vinden. Mijn levensdagen verliepen doelloos, oninteressant en saai.
Maar op een bijzondere dag, totaal onverwachts maar zeker niet toevallig, gebeurde een
wonder waardoor mijn leven radicaal is veranderd. Terwijl ik in een donkere kroeg zat, werd
mijn tafel ineens door een lichtstraal uit het raam verlicht en ik hoorde een stem: ‘Dit is het
licht van Jezus Christus. Hij wil je redden uit de duisternis waarin je verkeert’. De
werkelijkheid van het licht kon ik niet ontkennen, want het bleef enige tijd mijn tafel
verlichten, maar het horen van die boodschap kon ik mijn oren niet geloven. Toen ik de
kroeg verlaten had, hoorde ik dezelfde stem, die zei dat ik in Nederland zou gaan trouwen.
Eerlijk gezegd kon ik die gebeurtenis op dat moment niet verklaren, want ik had nooit in mijn
leven zoiets gehoord of meegemaakt.

Vergeef mij
Inderdaad de wegen van de Allerhoogste God zijn ondoorgrondelijk. Na enkele weken
ontmoette ik een voor mij totaal onbekend persoon, die geen idee had wie ik was en wat ik
had meegemaakt. Toen zij dezelfde boodschap over Jezus Christus, dat Hij mij wil redden,
aan mij doorgaf, besefte ik onmiddellijk dat het visioen in de kroeg geen fantasie was maar
werkelijk Gods roeping tot mij. Ik prijs God dat Hij, door met Zijn Licht aan mij te verschijnen,
al mijn bewuste en onbewuste duistere daden boven water zijn gekomen. Dezelfde avond
toen ik, met mijn blik naar de hemel gericht, God voor Zijn Licht dankte, werden al mijn
verkeerde daden als een film, op de hemel als een scherm, aan mij getoond. Ik kreeg
onvoorstelbaar grote spijt en begon als een kind te huilen. Ik schaamde me dood dat ik door
mijn onbedachtzame, verkeerde daden mijn Hemelse Veder, grote pijn had veroorzaakt. Het
enige dat ik kon zeggen was: ‘vergeef mij mijn Vader, vergeef mij mijn Jezus, dank U wel
voor Uw redding’. Kortom ik bekeerde mij tot God en Hij heeft al mijn zonden vergeven.
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Sindsdien ervaar ik Zijn liefdevolle, sterke en leidende hand in mijn leven. Hij zorgt voor mij
en geeft alles wat ik nodig heb om Zijn plan met mijn leven te verwezenlijken. Naast
financiële en materiële benodigdheden, geeft Hij mij steeds nieuwe hoop, moed en
doorzettingsvermogen om de moeilijkheden in mijn leven te overwinnen. Met andere
woorden ben ik alsof opnieuw geboren, met nieuwe inzichten, denkmentaliteit, gewilligheid
en kracht om een doelgericht leven te leiden.
Na een serie van negatieve beschikkingen van de IND en drie negatieve uitspraken van
verschillende rechtbanken, en zelfs een poging tot uitzetting, waarbij ik twee wekenlang in
bewaring was gesteld, heb ik uiteindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Het was volgens
mijn advocaat een wonder.

Verlangen
Als ik terugkijk naar de weg die ik met de Heer Jezus gewandeld heb, wordt mijn overtuiging
sterker dat de wil van onze Hemelse Vader voor een ieder van ons, het beste is van wat we
ooit kunnen bereiken. Zijn diepe verlangen is om de nodige wijsheid aan ons te geven om
Zijn wil te begrijpen en de noodzakelijke middelen te verschaffen om Zijn wil te doen. Hij wil
een eeuwigdurende harmonieuze en liefdevolle relatie met ons hebben.
Citaten:
Mijn dagen werden steeds zwaarder en zwaarder
God zorgt voor mij en geeft alles wat ik nodig heb

Bovenstaand getuigenis is in het Armeens opgenomen in de Goed Nieuws Krant, pagina 3,
uitgegeven door stichting Gave.
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