Belijdenisdienst 12 mei 2019 – KC De Regenboog Harderwijk
Mathijs Venema
Mijn naam is Mathijs Venema, ik ben 20 jaar oud en zit in het laatste jaar van de
opleiding junior assistent-accountant. Ik woon thuis met mijn moeder en mijn
broertje. Ik ben opgevoed met het christelijk geloof en heb van kinds af aan veel
interesse in de bijbel. Na een lastige periode mag en kan ik zeggen dat God mij
hier doorheen heeft gedragen. Met Hem wil ik verder leven en dit mag ik vandaag
belijden voor jullie.

Jan Olde Engberink
"Hoi allemaal, mijn naam is Jan Olde Engberink, 21 jaar oud en in het dagelijks
leven studeer ik International Business. Ik wil graag belijdenis doen om mijn
geloof in Jezus als mijn redder extra kracht bij te zetten. Vroeger durfde ik niet
echt voor mijn geloof uit te komen en daarom vind ik publiekelijk belijdenis doen
juist mooi. Ik geloof dat Jezus God is en onder andere voor de vergeving van mijn
zonden naar deze aarde is gekomen, zonder zonde heeft geleefd, aan het kruis is
gestorven, is begraven, weer is opgestaan en ik compleet puur en alleen gered
ben door de genade van God. Persoonlijk haal ik veel kracht uit bijbellezen, mijn
favoriete bijbelboek uit het oude testament is Prediker en uit het nieuwe
testament Efeziërs. Ik voel me gezegend te mogen weten dat Jezus van mij houdt,
mij vergeeft, mij eeuwig leven geeft en Hij ook voor mij een plaats bereidt zodat
ik na dit leven hier op aarde voor eeuwig bij Hem in de hemel mag zijn."

Nina Heldoorn
Mijn naam is Nina Heldoorn. Ik ben 19 jaar en al jaren heb ik de wens om belijdenis
te doen, maar elke keer op het laatste moment ontstond er een twijfel. Ben ik niet
te jong? Kan ik het wel? Ben ik goed genoeg? Blijkbaar komt het verstand met de
jaren, want natuurlijk ben ik goed genoeg. Ik hoef alleen maar te zeggen, beleven
en geloven dat jezus ook voor mijn zonde is gestorven. En vandaag zeg ik dat
hardop. Ik geloof in God de vader mijn redder, mijn beschermer en mijn allerbeste
vriend! Kortom; ik wil Hem in mijn leven. Mijn ouders hebben mij gedoopt en nu
belijd ik dat zelf. Ik zeg JA!
Alyda Vos
Naar mijn idee is God er altijd voor mij geweest, ook
wanneer ik dat niet door had of wanneer ik dacht hem niet
nodig te hebben. Dat Hij altijd voor mij koos, ondanks dat
er heel veel dagen zijn geweest dat ik niet voor Hem koos.
En nu wil ik aan Hem laten zien dat ik voor Hem kies, dat ik
altijd zal voelen en weten dat ik niet alleen ben. Dat Hij mij
kracht en rust zal geven op elk moment dat ik het nodig
heb.
Wouter van Asperen
"Vandaag ga ik belijdenis doen omdat ik de stap wil maken om God te accepteren
in mijn leven en zodoende een nieuw hoofdstuk starten in mijn geloofsleven. Na
verloop van tijd merk ik steeds meer dat er een betere connectie ontstaat tussen
mij en Jezus. Hem zie ik als een mentor in het leven. Daar wil ik vandaag graag ja
op zeggen."
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Jasper Prickartz
Ik doe belijdenis omdat ik meer wil lijken op Jezus. Ik wil zijn begonnen werk
voortzetten en een steentje bijdragen aan het helpen van de gemeenschap. Ik
ga met veel plezier naar de kerk gaan om samen te komen en God te aanbidden.
Ook doe ik belijdenis uit dankbaarheid, voor het laten ervaren wat het geloof
betekent, voor de rust en vrede die het mij geeft, voor de vele zegeningen die ik
al heb mogen ontvangen. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Ik zeg JA!

Jelle van Hartingsveldt
Hallo, ik ben Jelle van Hartingsveldt en ik ben 20 jaar. Ik ga belijdenis doen omdat
ik aan de gemeente en iedereen die het maar wil weten wil laten zien dat ik
geloof in God. Ik wil het niet alleen voor mezelf houden maar er openlijk voor
uitkomen. Ook wil ik door belijdenis te doen mijn doop als kind beantwoorden.
Als kind ben ik gedoopt en vanaf dat moment geloof ik dat God altijd bij mij is
geweest. Vandaag wil ik door belijdenis te doen mijn doop bevestigen en ‘Ja!’
zeggen tegen God. Ik ben christelijk opgevoed en heb altijd geloofd, maar m’n
geloof heeft wel ups en downs gehad. Er zijn periodes dat ik weinig met God
bezig ben in mijn leven, meestal omdat ik te druk bezig ben met andere dingen.
Ondanks dat merk ik dat ik altijd weer, al is het door de kerk, m’n ouders,
vrienden of iets of iemand anders, toch weer bij Jezus terechtkom, die er altijd
voor mij is en mij rust en vrede geeft. Jezus is mijn vriend en redder, en dat wil
ik vandaag belijden!
Marritha uit de Bosch-Vos
Ik wil belijdenis doen omdat:
Ik weet dat God er voor mij is, elk moment van mijn leven, dat Hij mij leid in
alles. Op deze manier wil ik aan Hem en eenieder om mij heen laten zien dat ik
Hem wil volgen en een voorbeeld wil zijn voor mijn kinderen en de medemens.
Ik wil mensen laten weten dat je door God, rust kunt krijgen in alle moeilijke
wegen die je ook maar moet bewandelen. Door hem krijg je de kracht, hij zal
naast je lopen en waar nodig optillen. Ik gun iedereen om mij heen die rust. Toen
ik 13 was, overleed mijn broertje. Dit is zo'n moment dat wij als mensen kiezen,
is dit Gods schuld of God helpt mij in deze weg. Gelukkig besloot ik het tweede
en hierdoor heb ik na wat jaren rust hierin mogen vinden. Toen ik 16 was werd
ik plotseling zwanger, ondanks alle dalen heb ik vooral alle "bergen" nog in mijn
geheugen. Deze heftige gebeurtenissen hebben mijn geloof in God alleen maar
groter mogen maken en het maakt mij zoals ik nu ben. En in dit alles dank ik God
hiervoor! Daarom wil ik graag een voorbeeld zijn, voor mijn kinderen in eerste
plaats maar ook de medemens. Ik gun ieder de rust die God ons geeft, hierdoor
word het strijden overwinnen! Door belijdenis te doen wil ik laten weten dat ik
God in mijn leven wil hebben en blijven houden.

