
 
Margreet van Dijk 
 
Ik houd van u Here Jezus en  leid mij op de weg die ik moet 
gaan. Ik en mijn huis dienen de Here! Vul mij opnieuw met 
uw Geest.  

 
Rosanne Seeleman 
 
De reden waarom ik belijdenis wil doen is allereerst omdat ik 
‘’ja’’ wil zeggen tegen mijn kinderdoop. Ja op de vraag dat ik 
God (h)erken als Vader, Zoon en Geest. Ja op de vraag dat 
ik geloof dat God bestaat en dat Jezus is gestorven voor 
onze zonden. En hoewel ik dat nog steeds moeilijk vind om 
te geloven, ook voor míjn zonden. Door het doen van 
belijdenis wil ik gehoor geven aan de opdracht die God mij 
gegeven geeft. Tot drie keer toe heb ik de oproep in de 
weekbrief toentertijd gezien dat de belijdeniscatechisatie 
weer zou begonnen. En tot drie keer toe was er weer die 
twijfel. Mag ik dit wel doen? Geloof ik wel genoeg om de 
belijdeniscatechisatie te mogen volgen? Misschien komt het 
wel helemaal niet goed uit met studie of werk. Kan ik het wel 
volgen omdat…? En zo kwamen er tientallen vragen. Vragen 
die eigenlijk gewoon simpelweg op angsten duidden. Ik 
voel(de) mij namelijk helemaal niet goed genoeg om 
belijdenis te doen. Ik deed toch alles fout? Ik las niet genoeg 
in de bijbel, ik ging niet altijd braaf naar de kerk en ik voelde 
helemaal niet dat God er altijd bij is. Ik voelde mij juist heel 
vaak eenzaam. Verdrietig. Somber. Waardeloos. En toch, 
toch kwam er elke keer weer dat bericht en kreeg ik het 
gevoel dat ik dit moest doen. Ook al stond mijn strenge, 
eigenwijze ik daar niet achter. Het voelde alsof dit van God 
kwam. Ik moest niet mijn eigen wil volgen maar die van Hem. 
En hier sta ik dan. Op het punt om ‘’JA’’ te zeggen tegen 
God. Voel ik mij nu ineens helemaal gelukkig, blij en vol van 
Jezus? Nee, helaas niet. Nog steeds is daar de somberheid, 
verdriet en angst en de gevoelens van waardeloosheid. 
Maar dat neemt niet weg dat ik óók belijdenis mag doen. Ook 
al ben ik niet perfect. De wil om belijdenis te doen is er en 
dat is op dit moment voldoende én goed genoeg.  



 
Marit Heldoorn 
 
Ik doe belijdenis van mijn geloof. Mijn ouders hebben mij als 
baby laten dopen, en nu zeg ik met volle overtuiging zelf dat 
ik een kind van God ben. Heel even leek ik het geloof kwijt 
te raken maar toen ik 2 jaar geleden in Tanzania was heb ik 
God zo dichtbij gevoelt, dat is daarna niet meer weggegaan.  
God is mijn vader, mijn vriend mijn vaste rots. Ik ben 
dankbaar hier te mogen staan. Mijn hulp komt van God, want 
zoals het lied dat ik gekozen heb voor deze dienst zegt: "ik 
hoef God niet te zien om te geloven dat Hij mij draagt op Zijn 
schouders”. 
 
 
 
 
 
 
 
Henrike Roos 
 
Ik wil belijdenis doen omdat het leven zonder God zinloos is. 
Je leeft een poosje op aarde dan ga je dood en dat is het 
dan... 
Ik heb in mijn eigen leven Gods leiding gezien in hoe ik bij 
het ebc terecht ben gekomen. Ik heb vwo gedaan maar wist 
niet wat ik daarna wilde studeren. Ik vond het op de 
middelbare school zo fijn dat ik een uurtje Frans had dan 
weer een uurtje scheikunde daarna een uurtje wiskunde enz. 
De afwisseling dus. Ik heb het eh basisjaar gedaan. Daarna 
biologie aan de universiteit. Dan kom je in zo'n andere 
wereld... De hele collegezaal en professoren geloven in 
evolutie en denken zo anders dan in de kerk of op mijn 
christelijke middelbare school... en als ik biologie deed miste 
ik iets van theologie ofzo ik miste een passie voor iets 
hebben en er echt helemaal voor gaan. Daarna deed ik 
biologie hbo maar dat was heel veel in het lab dat zag ik 
mezelf ook niet doen later mijn hele leven... Daarna hbo 
godsdienst pastoraal werk theologie aan de che. Maar daar 
miste ik weer iets van biologie en die afwisseling en passie. 
Toen wist ik het niet meer en bleef ik in bed liggen. Ik wist 
niet meer waarvoor ik er nog uit moest komen. Ik had al af 
en toe gesprekken bij eleos en zij wezen me op het ebc. Daar 
ben ik dagbesteding gaan doen gewoon lekker praktisch 
dieren voeren uitmesten dwerggeitjes verzorgen duiven 
eenden koeien varkens kippen enz. Ook heb ik daar geleerd 
om te koken kleren te wassen op mezelf wonen in een groep 
wonen en alleen enz. Nu werk ik bij inclusief Nunspeet 
verpakken en montage. Dat is ook lekker praktisch en ik krijg 
er geld voor ik verdien m’n eigen geld. Nu heb ik alles dus 
weer op de rit. Erg fijn. Soms denk ik wel op mijn werk waar 
ben ik verzeild geraakt want ik werk nu bij een sociale 
werkplaats niet meer op een universiteit of iets dergelijks... 
Maar ik ben blij dat ik mijn eigen geld verdien en misschien 
ga ik ooit nog wel een studie doen maar voor nu is dit goed. 
Ik heb ontdekt dat ik van afwisseling en uitdaging hou op mijn 
werk en misschien dat ik over een poosje kan detacheren.

 


