
Aniek Mulder – van Wijgerden  

Belijdenis doen is een langgekoesterde wens, waarvoor ‘het juiste moment’ steeds niet leek te 

komen. Ik bleek kampioen in uitstellen en in het verzinnen van excuses. “Het komt wel een keer”, 

“momenteel ben ik eigenlijk te druk” en “ik weet nog zo weinig van wat er in de Bijbel staat, dus dat 

wil ik eerst nog ontdekken”. Zo creëerde ik voor mezelf steeds een toekomstbeeld in plaats van dat ik 

daadwerkelijk tot actie overging. Toen we in december 2019 lid werden van de Regenboog voelde 

dat direct als thuiskomen. Onze bezoeken aan de diensten en later het volgen van de online 

samenkomsten wakkerden het verlangen om belijdenis te doen weer opnieuw aan. Toen we in maart 

2020 ouders mochten worden van onze dochter Juliëtte en we haar lieten dopen, voelde het ergens 

incompleet dat ik nog geen belijdenis had gedaan. Maar, het komt wel een keer… In december 2020 

besloot ik vanuit mijn werk als neuropsycholoog een sabbatical te nemen. Een tijd van rust en 

bezinning. Een zoektocht naar mijn échte plek in het leven. Met het wegvallen van het werk 

verdween er een boel druk en ontstond er ruimte in mijn hoofd om meer 

met geloof bezig te zijn. De oproep vanuit de gemeente voor nieuwe 

belijdeniskandidaten kon ik daardoor niet langer voor mij uitschuiven. Ik 

schreef me in en mocht deel uitmaken van de nieuwe groep. Het was een 

warm bad en vooral ook heel leerzaam; een waardevolle stap. Mijn ‘ja’ 

naar God is er eentje die ik al vaak heb uitgesproken, maar dan wel van 

binnen. Ik vraag Hem elke dag om mijn leven in Zijn handen te nemen en 

om mij te voorzien van alles wat nodig is om Hem te vertrouwen en te 

volgen. En vandaag is het tijd voor mijn échte ja. Een ‘ja’ als antwoord op 

mijn kinderdoop, een ‘ja’ voor een leven met Hem. Wat al was, maar nu 

bevestigd wordt. Niet altijd makkelijk, maar wel eindeloos goed. 

 

Anouk Engelgeer 

Goedemorgen allemaal,  
 
Mijn naam is Anouk, sommige van jullie zullen mij herkennen, anderen misschien niet. Ik ben pas 
sinds kort lid van de regenboog en was hiervoor lid van het Visnet, hervormde gemeente Harderwijk. 
 
De afgelopen jaren kan ik denk ik wel zeggen dat ik ondertussen veel over God heb mogen leren. Dit 
proces van hem leren kennen begon al op de basisschool en de kindernevendienst, maar is eigenlijk 
pas echt gestart op het moment dat ik voor God koos, na het volgen van de alpha cursus op mijn 
achttiende. Ik heb veel mogen ontdekken van de verschillende karaktereigenschappen van God. Ik 
heb mogen proeven van zijn goedheid; in alle mooie mensen en kwaliteiten die mij gegeven zijn, van 
zijn betrouwbaarheid; God was en blijft hetzelfde door mijn hele leven heen, van zijn wijsheid; in de 
beslissingen die ik heb mogen maken in mijn leven, van zijn genade; als mijn fundament en van zijn 
liefde; een sterk en warm gevoel wat mij soms plotseling intens overvalt in liefde voor God en voor 
de mensen om mij heen.  
 
Toch denk ik dat ik nog maar een klein deel van God heb leren kennen en kan begrijpen en hier wil ik 
graag in groeien. Ik wil God graag belijden voor de mensen, opdat Jezus mij ook zal belijden bij de 
vader die in de hemel is. Ik wil hem meer en meer leren kennen en vertrouwen, ook als ik voor zware 
taken sta. Ik wil leren liefhebben zoals God mij liefheeft,  
 



Vandaag doe ik belijdenis, omdat  ik graag amen wil zeggen op wat 
mij door God de vader werd toegezegd bij mijn kinderdoop. Namelijk 
dat ik door zijn genade mag geloven dat ik bij hem mag horen, alle 
dagen van leven. 
Ik wil amen zeggen op wat mij door Jezus de zoon werd toegezegd. 
Namelijk dat ik van al mijn zonden ben bevrijd door zijn dood en 
opstanding en hierdoor voor God rechtvaardig ben. 
Tot slot wil ik amen zeggen op wat mij door de Heilige geest werd 
toegezegd. Namelijk dat hij in mij is komen wonen en dat ik in 
christus geheiligd ben. Geheiligd betekend niet braaf, of een heilig 
boontje zoals ik vroeger vaak dacht, maar apart gezet voor een 
gewijde bestemming, een bestemming die door God zorgvuldig 
uitgekozen is en in mijn ogen is er niets mooier dan dat.  
Dit proces vereist wel dat ik tijd doorbreng met God in Jezus naam en 
door de Heilige geest om vertrouwd te worden met zijn wegen. Ik bid 

dat God blijft vasthouden telkens weer opnieuw, dat hij mijn ogen opent voor dat wat ik moet zien 
en dat hij door mij heen mijn hele leven lang zijn woord zal blijven spreken.  
 
Hannah Akkermans 

Ik ben opgegroeid met het Geloof. Ik geloofde dat God bestond, maar dat 

was het. Ik begreep daarom de mensen niet die God voelde en dat je een 

relatie met God kon hebben.  

Toen kwam ik bij de Youth Alpha terecht. Daar leerde ik over het geloof en 

een relatie met God. Ik leerde dat God meer was dan alleen een grote God 

maar dat ik God ook mocht zien als een Vriend, en een vader. 

Vanaf dat moment groeide mijn geloof enorm. Ik dacht mijn plekje 

gevonden te hebben. Mijn leven leek bijna perfect te gaan. 

Een aantal maanden later kwam ik er eigenlijk achter dat ik mezelf verloren 

had. Ik wist niet meer wie ik was. Het ging helemaal niet goed met mij. Ik 

voelde mij alleen, hield niet meer van mezelf en alles om mij heen leek in te storten.  Toen liet God 

voor het eerst weten dat hij bij mij was en dat hij onvoorwaardelijk van mij zou houden. Hij heeft mij 

vastgepakt en nooit meer losgelaten.Ik heb hem toen heel erg mogen ervaren als een vriend maar 

ook een vader die voor zijn kind uitkeek. Ik hoefde het niet alleen te doen, want God was bij mij. 

En daarom zeg ik Vandaag ja tegen een nieuw begin in mijn leven met God. Omdat ik weet dat toen 

ik niets meer had, ik God had. En nu mag ik opnieuw met hem beginnen. Ik mag opnieuw van God 

houden, opnieuw van anderen houden maar bovenal ook opnieuw van mezelf houden. 

Ik mag op hem vertrouwen en op hem steunen in de moeilijke tijden. Ook mag ik hem prijzen en over 

hem leren. Ik wil graag tegen God zeggen dat ik hem niet loslaat en dat ik niet kan wachten om mijn 

Leven nu te beginnen met God/Hem.  

Monique Foppen - Huizing 

Ongeveer 9 maanden geleden heb ik besloten om belijdenis te doen. Dit was voor mij extra bijzonder 

aangezien ik dit mocht doen met mijn vader die werd gedoopt. Hij was al geruime tijd ziek en wij 

wisten dat hij niet beter zou worden. In de twee jaar die hem zijn gegeven nadat hij de diagnose 

longvlieskanker kreeg is hij tot geloof gekomen. Ik speelde al langer met het idee om belijdenis te 



gaan doen, om dit op deze manier te mogen doen in de slaapkamer waar mijn vader lag maakte dit 

extra bijzonder. 

Ik wil dit doen om op deze manier naar God te laten zien dat ik hem erken en met hem verder wil in 
mijn leven. Ik heb talloze redenen om dankbaar te zijn. 
Dankbaar voor mijn drie kinderen , dankbaar voor mijn familie 
en goede vrienden, dankbaar voor de tijd en mooie momenten 
die ik nog met mijn vader heb mogen delen. 
Door hier voor u te mogen staan wil ik dit uitspreken naar de 
gemeente, maar bovenal naar God onze 
vader. Het is al 8 maanden geleden dat ik belijdens heb gedaan 
en er is voor mij veel gebeurd. Mijn vader is een aantal weken 
na zijn doop overleden, maar het gevoel dat God er voor mij 
was heeft mij zoveel troost en hoe gek het ook klinkt vreugde 
mogen bieden. Altijd hoopte ik de aanwezigheid van god te 

mogen voelen. Dan hoorde ik zoveel mooie verhalen van mensen die een 'ontmoeting met god 
hadden gehad of zijn aanwezigheid hadden gevoeld. Stiekem was ik dan altijd een beetje jaloers 
want ik wilde dit ook graag voelen. Tijdens de ziekte van mijn vader en ook na zijn overlijden mocht ik 
het wel degelijk voelen, en als ik terug kijk denk ik ook god heeft een plan met ons gehad.Het kan 
allemaal niet zomaar zijn. 
 
Ik heb belijdenis gedaan omdat ik God wilde danken Te danken voor zijn onvoorwaardelijke steun, 
liefde en kracht die ik van hem mag ontvangen. En zo zijn er nog zoveel meer redenen tot 
dankbaarheid. Dankbaarheid staat voor mij centraal, vandaar mijn aangevraagde lied 10.000 redenen 
tot dankbaarheid.  
 
Danique Mol 
Het geloof is eigenlijk altijd al onderdeel geweest van mijn leven. Ik ben opgegroeid met het geloof 
en ging elke zondag mee naar de kerk en vond dat ook helemaal niet erg. Maar ondanks dat ik zo 
veel met het geloof te maken had, leefde het geloof niet echt in mij. Ik was er nooit echt veel mee 
bezig. 
 
Daar kwam verandering in toen ik een aantal jaar geleden in een hele moeilijke periode van mijn 
leven terecht kwam. Door verlies van geliefden en omstandigheden verloor ik mezelf in het donker. 
Ik raakte in een depressie en verloor mezelf en God volledig uit het oog. Maar toen ik het diepste zat 
en alles donker was, heb ik Gods reddende hand mogen ervaren. Vanaf dat moment was niet alles 
opgelost, maar er was wel altijd iets wat mij op de been hield en wat mij vertelde dat er meer was 
dan dit.  
 
Toen ik uiteindelijk begin dit jaar een intensieve behandelperiode startte, sterkte God mij tijdens de 
sessies en bemoedigde mij iedere avond opnieuw om door te gaan. Ik mocht Gods 
liefde en kracht volledig ervaren in mijn strijd voor het licht. In alle vragen, in alles wat 
ik moest doorstaan in die jaren was God erbij. Hij zag mij en voor het eerst zag ik Hem. 
Ik vond mijn weg terug naar God en vond mijn weg terug naar mijzelf. Ik zag God in de 
kleine dingen zoals de liefde en de zorg die mijn familie mij gaf. En het feit dat ik hier 
vandaag zo sta is niets minder dan een wonder van God. Het feit dat ik hier sta getuigt 
van een liefdevolle, beschermende en bovenal reddende God. En dat is de God wiens 
uitgestoken hand ik nu aan wil pakken en aan wie ik de rest van mijn leven wil 
toevertrouwen.  
 
 
 


