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Wij kunnen altijd hoop hebben
Ik ben Orobosa Johnson, ik kom uit Nigeria. Graag vertel ik je over wat God heeft gedaan in
mijn leven.
Mijn ouders waren traditionele mensen we hadden verschillende goden en aanbaden de
voorouders. Op de middelbare school maakte ik voor het eerst kennis met het christelijk
geloof. Het leek me een meer modernere en betere godsdienst als het traditionele geloof. Ik
begon zo nu en dan naar de kerk te gaan, het was er gezellig en ik ontmoette daar mijn
vrienden. Ik ging me ook christen noemen. Als ik bij mijn ouders kwam aanbad ik echter ook
hun goden.

Dromen
In 2004 kwam ik in serieuze problemen waardoor ik mijn leven niet zeker was. Ik vluchtte
naar een vriend die me zou kunnen helpen. Hij nam me mee naar een kerk om een pastor
voor me te laten bidden. Van die pastor kreeg ik mijn eerste bijbel. Ik kreeg dromen
waardoor ik echt geïnteresseerd raakte in wat de bijbel te zeggen had. Ik vroeg God,
wanneer Hij de echte God was mij te beschermen, dan zou ik Hem gaan dienen. Sinds die
dag was mijn angst voor de voorouder-goden verdwenen.

Bijbelstudies
Na vier dagen vluchtte ik verder en kwam ik uiteindelijk in Nederland, ik kwam terecht in OC
Gilze-Rijen. Op dit centrum waren iedere avond bijeenkomsten met Engelssprekende
christenen. We zongen en bestudeerden onder leiding van een gevluchte dominee Gods
Woord. Tijdens deze Bijbelstudies heb ik ontzettend veel geleerd. Ik begon echt te
veranderen.
Na Gilze-Rijen kwam ik in ’s-Gravendeel terecht. Door Gave leerde ik de BEE-bijbelschool
kennen (BEE betekent Biblical Education bij Extension).
Door wat ik op deze school leerde en door bijbelstudies met een Nederlandse man kreeg ik
een diep begrip van het Woord van God. Ik kwam er achter dat de genade en liefde van God
onuitsprekelijk is. Het leven in een centrum kan erg zwaar zijn doordat er vaak geen hoop is,
geen uitzicht. Maar doordat ik Jezus leerde kennen weet ik dat we altijd hoop kunnen
hebben. Ik heb geleerd om niet steeds bezorgd te zijn over mijn procedure of andere dingen,
maar ik vertrouw op God, hij is de enige waar ik mijn vertrouwen op kan stellen. Ik heb het
vertrouwen dat Jezus me nooit zal verlaten en nooit zal laten zitten. Ik dank God dat hij me
de bijbel heeft gegeven, dat ik Hem steeds beter mag kennen en Hem mag vertrouwen.
Citaat:
Ik kreeg een diep begrip van het Woord van God
Bovenstaand getuigenis is in het Engels opgenomen in de Goed Nieuws Krant, pagina 6,
uitgegeven door stichting Gave, www.gave.nl.
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