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Anne van Asperen

Ik ben Anne van Asperen en sinds een jaar woon ik in Rotterdam.
Ik studeer recht en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en ben lid
bij de studentenvereniging C.S.F.R. In Rotterdam. Ik kom oorspronkelijk
uit Oude-Tonge, een dorpje op Goeree Overflakkee. Nu ik meer in de
weekenden in Rotterdam ben wil ik mij hier bij een gemeente aansluiten.

ik gemerkt dat ik het lastig vond om

leven vanuit Zijn genade. Dit is ook

deze relatie te behouden en veel last

de reden dat ik belijdenis van mijn

gehad van aanvechtingen. Het ene

geloof wil afleggen. Om elke keer

moment voelde ik meer de aanwe-

mijzelf er weer eraan te herinneren

zigheid van God en soms voelde het

dat ik uit Zijn genade mag leven

ver weg. Ik voelde mij vaak niet goed
genoeg, en worstelde met de vraag
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Bijna twee jaar geleden ben ik begon-

mijn middelbare school ging naar een

of de genade ook voor mij was om-

nen met studeren in Rotterdam en

“Student Leadership Conference” in

dat ik zo vaak weer tekortschoot in

inmiddels woon ik nu anderhalf jaar

Boedapest. Met bijna 400 jongeren van

stille tijd en aandacht voor Hem.

op kamers in Rotterdam West. Ik ben

over de hele wereld hebben we daar

opgegroeid in Oude-Tonge, een dorp

God aanbeden en nagedacht over hoe

Afgelopen september kwam domi-

op het eiland Goeree-Overflakkee. Tot

wij als jongeren kunnen dienen in zijn

nee Visser naar een lezing van de

mijn zestiende geloofde ik wel maar

rijk. In deze week heb ik de aanwezig-

studentenvereniging om de catechi-

ik vond het lastig om te zeggen dat ik

heid van God gevoeld en kreeg ik het

satie aan te bevelen. Het belangrijk-

een kind van God was en voelde ook

gevoel dat ik met Hem een persoonlijke

ste van de avonden wat ik heb ge-

geen persoonlijke relatie. Dit verander-

relatie kon aangaan.

leerd is dat het er niet om gaat dat

de toen ik met een groep leerlingen van

In de jaren sinds deze conferentie heb

ik goed genoeg ben maar dat ik leer

Het gaat er niet om dat ik goed
genoeg ben maar dat ik leer
leven vanuit Zijn genade.
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Inge Boers

Mijn naam is Inge, 23 jaar oud. Inmiddels woon ik 5
jaar in Rotterdam en momenteel ben ik mijn master
Bedrijfskunde aan het afronden. Sinds september ben
ik, samen met mijn vriend Julian, lid van de Maranathakerk. Ik zie er naar uit om belijdenis te doen en me
in te zetten voor de gemeente!

Arco van den Berg

“Mijn naam is Arco van den Berg, 28 jaar en woonachtig in Rotterdam. Sinds mijn
verhuizing naar Rotterdam, inmiddels drie jaar geleden, heb ik mij aangesloten bij
de Maranathakerk. Zowel fysiek als digitaal heb ik de diensten bijgewoond. Vorig
jaar ben ik officieel lid geworden en direct belijdeniscatechesatie gaan volgen.
Vandaag mag ik mijn geloof hier in de Maranathakerk openbaar belijden, iets waar
ik erg dankbaar voor ben. Samen met de gemeente hoop ik op een gezegende
tijd.”

Opgroeiend in een christelijk gezin en een christelijke omgeving was geloven voor
mij altijd vrij vanzelfsprekend. Ik ging naar christelijke scholen en vrijwel al mijn
vrienden waren christelijk. Toen ik ging studeren in Rotterdam was de keuze voor de
christelijke studentenvereniging NSR dan ook snel gemaakt. Gedurende mijn studententijd ben ik echter steeds meer na gaan denken over wie God voor mij is en
wat geloven in Hem voor mij betekent. Als ik terugkijk op mijn leven, weet ik dat God
er altijd voor mij geweest is. Ik ben Hem dankbaar dat Hij dit op meerdere manieren

Ik ben 28 jaar en sinds 3 jaar lid van de

deur in de kerk openstaat en dat we als

aan mij heeft laten zien. Ik ben dankbaar dat mijn ouders mij Zijn liefde hebben

Maranathakerk. Mijn geloof is met vallen

broeders en zusters onder elkaar God

voorgehouden, dankbaar voor de gesprekken met familie en vrienden, met elk hun

en opstaan. Op het ene moment inten-

mogen dienen. Ik heb geleerd dat gelo-

eigen worstelingen en vragen, en dankbaar om onderdeel van de Maranathakerk te

ser dan op het andere moment. Waar ik

ven niet altijd draait om hoeveel je van

mogen zijn.

vroeger met moeite naar de kerk ging,

God voelt maar om Zijn genade en ook

is het nu een vast onderdeel van mijn

om te volharden in gebed en met het

Vandaag wil ik mijn geloof belijden, niet omdat ik zo’n goede gelovige ben, antwoor-

leven. In het dagelijks leven probeer ik

lezen van Zijn woord.

den heb op al mijn vragen en nooit meer ergens over twijfel, maar omdat ik zeker

een goede christen te zijn. Waar ik als

weet dat ik, ondanks al mijn tekortkomingen, altijd bij God mag komen. Vandaag wil

mens tekort schiet voor God, voel ik dat

ik in het bijzijn van familie, vrienden en de gemeente, ja zeggen tegen God en Zijn

Hij van mij houdt. Altijd mag ik bij Hem

genade en daarmee antwoord geven op de doop, omdat ik weet dat ik niet zonder

aankloppen, Hij zorgt voor mij op ieder

Waar ik als mens tekort schiet

Hem mijn leven wil en kan leven. Ik kijk er naar uit om komende jaren onderdeel te

moment van de dag ook als ik Hem wel

voor God, voel ik dat Hij van mij

zijn van de gemeente, te groeien in het geloof en het te delen met anderen!

eens vergeet.

houdt. Altijd mag ik bij Hem

Dankbaar ben ik dat ik vandaag mijn

mij op ieder moment van de

geloof mag belijden, hier in de Mara-

dag ook als ik Hem wel eens

nathakerk. De diensten in de Maranat-

vergeet.

aankloppen, Hij zorgt voor

hakerk maken dat ik dichter bij God wil

ja zeggen tegen God en Zijn genade en daarmee antwoord geven op
de doop, omdat ik weet dat ik niet zonder Hem mijn leven wil en kan
leven. Ik kijk er naar uit

leven. Ik ben dankbaar dat er altijd een
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Rhodé de Jonge

Goedendag, Ik ben Rhodé en sinds kort lid van deze gemeente. Vorig jaar ben
ik getrouwd met Dennis en samen wonen wij in het mooie Rotterdam-West. In
het dagelijks leven werk ik bij het Openbaar Ministerie in Den Haag (dus ik hoop
zakelijk niemand van jullie tegen te komen ;)). Ik ben blij dat ik op dit punt in mijn
geloof ben gekomen om belijdenis te doen ten overstaan van de gemeente, familie
en vrienden!
Getuigen van de hoop die in je is. Dat wil

opstaan. Ik belijd vandaag dat ik Zijn ge-

ik vandaag doen ten overstaan van de

nade en liefde nodig heb om die weer

gemeente, vrienden en familie! Het afge-

uit te kunnen dragen naar de mensen

lopen jaar heb ik mede door catechisatie

om mij heen!

inzichten gekregen over het het leven in

Ik ben 20 jaar en woon in Bleskensgraaf. Een plek waar ik dankbaar voor ben,

geloof. Toen ik pasgeleden de vraag van

Onderstaand levenslied verwoordt dat

waar ik een basis meegekregen heb die ervoor zorgde dat ik vandaag belijde-

een niet-gelovige vriendin kreeg waar-

voor mij op een passende manier:

nis mag doen. December 2001 werd ik gedoopt. In de Hervormde Gemeente

om ik geloofde en wat mij dit zoal ople-

“You call me out upon the waters.

van Bleskensgraaf. Een keuze die gemaakt werd door mijn ouders, een keuze

verde, werd ik genoodzaakt mijn geloof

The great unknown, where feet may fail.

waar ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor ben. Ik kreeg een tekst uit

te belijden en concreet inzicht te geven

And there I find You in the mystery.

Psalm 71 mee. “Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf

van dat leven uit die hoop. Wat ik toen

In oceans deep my faith will stand.

mijn jeugd.” Dat dit mijn dooptekst was, kwam ik pas een paar weken geleden

aan haar beleed, wil ik ook vandaag belij-

And I will call upon Your Name.

den. ‘Ik ben gekend en onvoorwaardelijk

And keep my eyes above the waves.

geliefd door God. Dit zorgt voor een an-

When oceans rise.

Als jong meisje was ik al bezig met het geloof en rond mijn 12e kwam de ze-

dere, een meer ontspannen kijk op het

My soul will rest in Your embrace.

kerheid. Ik ben veilig in Jezus’ armen en als er iets zou gebeuren mag ik Thuis

leven. Wat er ook gebeurt, bij God alleen

For I am Yours and You are mine!’’

komen. De afgelopen jaren waren niet makkelijk, depressie kwam om de hoek

is onvoorwaardelijke liefde en genade.

achter, maar wat is deze tekst een levende waarheid voor mij.

kijken, angstige jaren volgden. Ik startte vol vertrouwen op God mijn studie op

Dit geeft eeuwigheidsperspectief en laat

het Grafisch Lyceum hier in Rotterdam. Ik zag het helemaal voor me, ik in de

mij nuchter, waakzaam en ontspannen

Ik ben gekend en

grote stad vanaf het platteland. Het leek me geweldig, maar het was verre van

in het leven staan!’ Vandaag zie ik als

onvoorwaardelijk geliefd

geweldig. Ik kwam op een plek waar God niet leek te zijn, in ieder geval geen

een teken dat God mij niet loslaat, ook

door God

plek kreeg. Als ik nu terugkijk op deze jaren, heeft God Zijn werk gedaan. Ben

al gaat het geloven soms met vallen en
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Sigrit Karsdorp

Beste gemeente, ik ben Sigrit Karsdorp, 20 jaar en woon in Bleskensgraaf.
Hier liggen mijn kerkelijke roots, waar ik dankbaar voor ben. Na een
zoektocht van een paar jaar ben ik in Rotterdam terecht gekomen. In het
dagelijks leven ben ik grafisch vormgever. Dankbaar ben ik voor vandaag, dat
ik ‘ja’ mag zeggen tegen God met jullie als getuigen hiervan. Ik kijk ernaar uit
om tot zegen te zijn voor de gemeente.

ik blijven staan door Hem alleen.
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Een zoektocht startte. Ik voelde me niet
thuis in de gemeente waar ik ben opgegroeid. Zeker, ik was en ben dankbaar
voor de basis die ik meegekregen heb,
maar het voelde niet als mijn plekje.

“Want U bent mijn hoop,

Afgelopen september kwam ik in con-

Heere HEERE, mijn vertrouwen

tact met dominee Visser, nadat ik er-

vanaf mijn jeugd.” Dat dit

vaarde dat mijn geloof aangevochten

mijn dooptekst was, kwam ik

werd. Klopte het wel waar ik al die tijd

pas een paar weken geleden

in geloofde? Was ik wel echt bekeerd?

achter, maar wat is deze tekst

De dominee nodigde mij uit voor de ca-

een levende waarheid voor mij.

Mirthe Kraaijeveld

Beste gemeente, Mijn naam is Mirthe Kraaijeveld, 20 jaar oud en woonachtig
in Barendrecht. Ik zit nu in mijn tweede studiejaar verpleegkunde en vanaf
september ga ik aan de slag als leerling verpleegkundige in het Ikazia
Ziekenhuis. Ongeveer twee jaar geleden ben ik hier in de Maranathakerk
gekomen en ben in september 2021 de belijdeniscatechisatie gaan volgen. Ik
ben blij en dankbaar dat ik vandaag belijdenis mag doen van mijn geloof.”

techisatie. Hier op volgend maakte ik de
keuze om me aan te sluiten bij de gemeente, ik werd warm onthaald, nog zo

Ik ben 20 jaar en studeer Verpleegkunde op de Hogeschool Rotterdam.

iets waar ik dankbaar voor ben.

Bijna twee jaar geleden ben ik hier met het gezin in de Maranathakerk terecht
gekomen. Toen ben ik naar de 16+ catechisatie gegaan. Doordat ik niet precies wist

Halverwege mei volgde een gesprek

Ik mag vandaag ‘ja’ zeggen, met jul-

hoe ik moest zoeken en wat er te zoeken viel, besloot ik in september 2021 de belij-

met de dominee, een gesprek waarin

lie als getuigen. God is goed, tijdens

deniscatechisatie te gaan volgen voor meer diepgang bij mijn zoektocht. In eerste

groei werd besproken, dankbaarheid uit

de hoogtepunten van het leven, maar

instantie had ik dus ook niet gedacht dat ik zo’n 10 maanden later belijdenis zou

werd gesproken en er gelachen werd.

zeker ook in de dieptepunten. En dan

gaan doen.

De dominee wilde het gesprek afsluiten

maakt dat ik alleen maar kan zingen

met een bijbelgedeelte. Hij wilde psalm

‘door u, door u alleen, om het eeuwig

De avonden catechisatie en de JV-avonden hebben me daarin enorm geholpen.

71 lezen met mij. En hij las precies de

welbehagen.’

Op een avond zei Ds. Visser: ‘Geloof je dat Gods genade ook voor jou is?’. Hierop wist

tekst die ik met mijn doop meekreeg.

ik niet precies antwoord, maar het was de vraag die ik nodig had. Ik wist dat er iets

Na afloop vertelde ik dit tegen de domi-

tussen God en mij instond, maar wist niet hoe ik dat moest aanpakken. Maar vlak

nee waarop hij antwoordde: ‘Ik heb nog

na die avond is er mij iets aangereikt wat helderheid gaf over mezelf en mij veel

nooit dit gedeelte gelezen met iemand

dichter bij God en Zijn genade zou brengen dan ik had kunnen denken. Het gaf de

die belijdenis gaat doen. De Heilige

vrede en rust die mijn hart nodig had. Ik heb het antwoord mogen vinden: JA! God

Geest werkt.’

wil ook mij Zijn genade schenken.

JA! God wil ook mij Zijn genade schenken.

10

11

Leontine Molenaar

Hoi allemaal, Ik ben Leontine Molenaar, 19 jaar
en op dit moment woon ik nog in Barendrecht.
In het dagelijks leven studeer ik Bestuurskunde
en werk ik bij een hypotheekadviseur. Sinds
vorig jaar zomer zijn Dirk en ik lid in de
Maranathakerk en zijn wij belijdeniscatechisatie
gaan volgen. Komende juli hopen we ook te
gaan trouwen, en naar Rotterdam te verhuizen.
Ik kijk er enorm naar uit om belijdenis af te
leggen in de gemeente van mijn geloof in onze
grote God!”

Gerben Molenaar

Beste gemeenteleden, Mijn naam
is Gerben Molenaar en ik kom uit
Barendrecht. Ik zit nu 4 jaar in de
Maranathakerk.Ik hoop 12 juni
geloofsbelijdenis af te leggen.”

Als ik terugkijk in mijn leven, zie ik op zoveel plekken Gods Hand die daar was
om te helpen en te leiden. Op die momenten zelf had ik amper door dat God

Werp u zorgen op de HEERE want HIJ

genade is mij genoeg. Daarom zeg

daar was met een plan. Maar een paar jaar geleden begon Hij duidelijk te wer-

zal u onderhouden Hij zal voor eeuwig

ik vandaag ‘ja’ voor de gemeente van

ken in mijn leven, Hij sprak me aan. Hij liet van Zich zien en horen, en hield

niet toelaten dat de rechtvaardige

Christus hier in de Maranathakerk

aan. En gelukkig maar, want vanuit mezelf twijfelde ik enorm, maar Hij bleef

wankelt. (Psalm 55:23)

in Rotterdam. Glorie aan God in de

komen en hielp mij overeind. Deze onzekerheid en strijd hebben Dirk en ik

hoogste hemelen!

vooral samen gedeeld, telkens opnieuw met vallen en opstaan. God heeft ons

Deze tekst kwam en komt vaak terug

hierin geholpen, Hij liet ons duidelijk inzien wat wij zelf niet zagen. Ons geloof

in mijn leven. In de dalen herinner ik

groeide, en werd krachtiger.

mij deze tekst en op de pieken dank
ik God voor deze tekst! Daarom zie ik

Als ik denk aan het feit dat Jezus voor mij stierf, en God voor mij koos, dan zou

deze tekst als de rots waar mijn geloof

ik me niet kleiner kunnen voelen. God geeft mij zoveel, en ik faal zo vaak. Maar

is op gebouwd. Jezus zegt zelf bouw
je huis niet op het zand maar op een
rots!
God zorgt voor mij, elke dag mag ik

Hij het uit Zijn liefde en genade
Zijn genade is mij genoeg

God is zó genadig, dat het me zo intens dankbaar en gelukkig maakt, wetend
dat God er altijd voor ons is en zal zijn. Wetend dat hij vergeeft, heelt, uithelpt
en kracht geeft. Dat ik mag leven van Zijn genade. Daarom zeg ik vandaag
vol overtuiging en dankbaarheid ‘Ja’ tegen Hem, de Trouwe en Levende God!

uit Zijn genade leven, terwijl ik het
helemaal niet verdien en toch geeft
Hij het uit Zijn liefde en genade Zijn

Wetend dat hij vergeeft, heelt,
uithelpt en kracht geeft
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Aad Noorlander

Hallo allemaal, Ik ben Aad en ben 32 jaar. Samen met mijn verloofde Sharon woon
ik in Rotterdam Ommoord aan de Zernikeplaats. Wij hopen op 9 juli met elkaar
te trouwen. Ik werk in een commerciele rol bij een Amerikaanse cybersecurity
organisatie waar ik klanten help om zichzelf te verdedigen in het digitale domein.
In mijn vrijetijd rijd ik graag een rondje op mijn motor, speel ik graag een potje
tennis of ga ik er samen met Sharon of met vrienden op uit.
wij ons aansloten had ik het verlangen
Ik ben opgegroeid in een warm christe-

om belijdenis te doen. Na mij aan te mel-

lijk gezin in Nieuwerkerk aan den IJssel.

den en het volgen van de catechisatie is

Elke week gingen we naar de kerk en

dan eindelijk het moment hier en mag ik

nam ik deel aan activiteiten als clubavon-

geloof op het niveau van een waakvlam-

voor God, de gemeente, vrienden en fa-

den,

jeugdvereniging

metje maar ik heb altijd ervaren dat God

milie belijdenis afleggen van mijn geloof.

of samen met de jongeren uit de kerk

sturing gaf aan mijn leven. Sharon kerkte

een week op kamp. Toen ik zestien was

bij een evangelische kerk en toen ik een

Dit geloof is nu voor mij een levend ge-

merkte ik dat kerkgang mij niet geestelijk

relatie met haar kreeg, ging ik weer met

loof, dat door de hulp van de Heilige

vervulde en het werd meer een gewoon-

haar mee. Hierin is mijn geloof opnieuw

Geest tot mij spreekt. Levend in de relatie

te om naar de kerk te gaan dan dat ik er

aangewakkerd. Samen zijn wij op zoek

met Jezus, mijn Verlosser, die voorgoed

kwam om te leren en groeien in het ge-

gegaan naar een geschikte kerk voor ons

voor mij heeft afgerekend. Uit die genade

loof. Ik noemde mijzelf nog wel Christen

beiden, na enkele gesprekken met domi-

wil ik leven om uiteindelijk, aan het eind

maar was niet meer praktiserend.

nee Visser hebben we gekozen voor de

van mijn aardse leven, thuis te komen bij

Maranathakerk. Vanaf het moment dat

God, mijn Vader in de hemel

zondagsschool,

Dit geloof is nu voor mij een
levend geloof, dat door de hulp
van de Heilige Geest tot mij
spreekt. Levend in de relatie
met Jezus, mijn Verlosser,
die voorgoed voor mij heeft
afgerekend

Tot het moment dat ik mijn verloofde
ontmoette, ik was toen 28, bleef mijn
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Dirk de Waard
Hoi allemaal,Ik ben Dirk de Waard, 21 jaar en woon in Krimpen aan den
IJssel. Een jaar geleden ben ik samen met mijn vriendin lid geworden
van de Maranathakerk en hier belijdeniscathechisatie gaan volgen.
In mijn dagelijks leven volg ik het leren-werken traject accountancy.
Verder hoop ik begin juli te trouwen en samen met Leontine in Charlois
te gaan wonen. Ik kijk er naar uit om in het midden van de gemeente
belijdenis af te leggen van mijn geloof in de levende God!”
Een aantal jaar geleden ging ik ge-

bezig te zijn, heb ik ontzettend veel

doet. Ik heb mogen leren om da-

woon naar de kerk maar deed ik per-

van God en het geloof geleerd. Over

gelijks van Zijn genade te leven en

soonlijk weinig met God en geloof.

wie God was en nog steeds is en over

met al mijn tekort naar Hem toe te

Na een periode van veel twijfel over

wie ik zelf ben.

gaan. Achteraf gezien heeft God mij

überhaupt het bestaan van een God
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op een wonderlijke manier vastge-

en waarom de christelijke God dan

Hierdoor ben ik meer en meer gaan

houden en gebracht waar ik nu ben,

dé God zou moeten zijn, ben ik stuk-

zien hoe vaak ik zelf te kort ben ge-

waarvoor aan Hem alle eer! Ik kijk er

je voor stukje overtuigd geraakt van

schoten en nog steeds te kort schiet,

naar uit om in het midden van de

God. Door het lezen van de Bijbel

maar ook hoe genadig God is door

gemeente mijn ja-woord aan Hem

en het op andere manieren ermee

wat hij heeft gedaan en nog steeds

te geven!

Achteraf gezien heeft God mij
op een wonderlijke manier
vastgehouden en gebracht
waar ik nu ben, waarvoor aan
Hem alle eer!

17

Julian Wilbrink
Ik ben Julian Wilbrink en 24 jaar oud. Ik ben opgegroeid in de omgeving
van Apeldoorn. Afgelopen 6 jaar heb ik in Rotterdam gestudeerd aan de
Erasmus universiteit. Sinds dit jaar ben ik begonnen met werken en ben ik
samen met Inge lid geworden in de maranathakerk.

Met mijn ja-woord wil ik het
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In 2015 ben ik begonnen met de stu-

belijden. In mijn leven heb ik het

verlangen uitspreken om God

die bedrijfskunde aan de Erasmus

voornamelijk zonder God willen stel-

in mijn leven de eer te geven

Universiteit.

Afgelopen september

len. Ik dacht dat ik met goed bere-

heb ik mijn studie afgerond en ben

deneren het zelf een heel eind zou

ik gaan werken als Accountant. In de-

schoppen. Ik heb geen specif iek ver-

zelfde periode hebben mijn vriendin

haal of een bijzonder gevoel waar-

Inge en ik ons aangesloten bij de Ma-

door deze houding is veranderd. Wel

ding, altijd voor mij gezorgd. Met mijn ja-woord wil ik het verlangen uitspreken

ranathakerk. Hier zullen wij vandaag

weet ik dat door de laatste studen-

om God in mijn leven de eer te geven. Door mijn gebreken heen staat Hij altijd

belijdenis afleggen van ons geloof in

tenjaren heen mijn geloof gebouwd

voor mij klaar. God is een vergevend God, dit heb ik in mijn leven inmiddels wel

God.

is. Terugkijkend, ben ik steeds meer

geleerd. Met mijn belijdenis vandaag wil ik hierop antwoorden, omdat ik Gods

overtuigd van Gods aanwezigheid

aanwezigheid in mijn leven niet meer wil missen. Ik ben blij om in de aanwe-

In dit stukje zal ik het verlangen toe-

in mijn leven. Hij heeft mij nooit los-

zigheid van Inge, familie, vrienden en de gemeente antwoord te geven op mijn

lichten om openbaar mijn geloof te

gelaten en heeft, ondanks mijn hou-

doop en ‘ja’ te zeggen tegen God
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