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WIE BEN IK? 

 

Mijn naam is Jeremy en op het moment van 

schrijven ben ik 17 jaar. Ik geloof nu net een half 

jaar. Ik neem jullie mee in mijn rollercoaster: 

leven als een nieuw Christen. 
 

Ongeveer een half jaar geleden ben ik tot geloof 

gekomen. Ik ben zelf opgegroeid met een best 

lastige jeugd er zijn daar veel dingen gebeurd 
waar ik later in het 1e hoofdstuk verder op in ga. 

 

Ik was zelf een negatief persoon, altijd erg boos, 

was niet sociaal en had iedere dag een extreme 

vermoeidheid.  
 

Hierin dit kleine boekje ga ik vertellen hoe ik tot 

geloof ben gekomen, wat er nu is gebeurd en hoe 

het geloof mijn leven heeft veranderd 
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1. Van depressie naar vrijheid 

 

‘Van een depressie naar vrijheid’, de titel zegt het 

eigenlijk zelf al. Zoals ik al zei in de inleiding heb ik 
in mijn verleden best veel heb meegemaakt en dat 

heeft vorig jaar veel impact gehad in mijn leven. 

 

Ik heb zelf 3x in een depressie gezeten door mijn 
verleden, door corona en de lockdowns. Mijn 3e 

depressie was het heftigst van allemaal dit was 

vorig jaar januari tot april. Ik had eigenlijk alles in 

1, ik zat tegen een Burn-out aan. Ik was toen 16 en 

erg overwerkt, had heel veel stress en voor een tijd 
lang iedere dag paniekaanvallen waardoor ik eerder 

niet veel meer kon. Naar de winkel gaan was al te 

heftig. 

 
Ik was behoorlijk ver weg in mijn hoofd, door die 

depressie ik heb op een gegeven moment tegen 

mezelf gezegd: ‘ik geef mijzelf nog 1 week en dat 

was het’. In die laatste week ben ik tot geloof 

gekomen. Ik heb zelf nooit wat met het geloof 
gehad.  

 

In de laatste week zei er iets tegen mij dat ik moest 

gaan bidden en dat deed ik en ik kreeg rust. Dat is 
het enigste wat ik wilde en dus ik ging vaker 

bidden, ik kreeg weer rust. In die laatste week heb 

ik enorm veel gebeden als mijn pijn weg mocht 

gaan en op een dag werd ik wakker en de volledige 

depressie was weg niet 1 dag niet 2 dagen of 
maanden, nee voor altijd! Alles was weg op 1 dag! 
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2. Strand Ameland 

 

Afgelopen zomer was ik met mijn moeder op 
vakantie op Ameland. In die tijd had ik een vriendin 

maar die relatie liep op dat moment niet goed, 

daardoor had ik veel stress en voelde ik me erg 

slecht. 
  

We hadden weinig tot geen contact meer. Ik was 

sinds ik die relatie had alweer van het geloof af, ik 

dacht dat ik het allemaal wel zelf kon.  

 
‘Als je het zelf probeert faal je… als je op Hem 

vertrouwt zal hij volbrengen’. 

 

En dat bleek ook zo te zijn ik heb de relatie later 
zelf ook uit gemaakt en ik kwam weer dichter tot 

God. Maar tijdens de vakantie had ik nog steeds een 

relatie. 

 

Ik ging met mijn moeder op het strand wandelen. 
En ik liep stuk verder dan mijn moeder en ik was in 

gebed, ik vroeg aan God of hij mij kon helpen. Wat 

er toen gebeurde was erg bijzonder, op het moment 

dat ik het vroeg gebeurde er dit.  
 

Ik sloot mijn ogen en de wind begon een stuk 

harder te waaien en ik zag voor een aantal 

seconden wit licht. Ik zei Amen en deed mijn ogen 

weer open en alle stress was weg, daar in tegen 
was ik zo extreem gelukkig en ik voelde zo mega 

veel liefde door mij heen. De stress was weer weg. 

Bidden is the key! 
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3. TikTok 

 

Nu zul je vast denken, wat heeft TikTok nou weer 
met het geloof te maken? Dat snap ik helemaal en 

dat ga ik je nu ook uitleggen. 

 

Soms heb je vragen in het geloof over hoe iets 
werkt, of het is niet helemaal duidelijk. In mijn 

geval had ik een vraag. En ik ging bidden en ik 

vroeg of ik er duidelijker beeld van mocht krijgen.  

 

Na het gebed opende ik mijn TikTok (voor de 
mensen die niet weten wat TikTok is, het is een app 

waar iedereen over de hele wereld korte filmpjes 

kan plaatsen). Dus ik open TikTok en ik zie daar 3 

filmpjes onder elkaar staan met precies het 
antwoord van mijn vraag.  

 

Sommige mensen hebben dat met de Bijbel, 

wanneer ze die open doen en daar precies het 

antwoord staat. Dat heb ik nu ook meerdere keren 
gehad.  

 

Zo zie je dus dat God door alles heen kan spreken 

om jou te bereiken met Zijn boodschap. 
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4. Gouden licht 

 
Het Gouden Licht was ook heel erg bijzonder. Ik 

was in gebed en soms ‘voel’ je het gewoon heel erg, 

of tijdens een Worship dat een nummer je raakt, zo 

had ik dit met gebed.  
 

En ik voelde alles zo goed, enorme blijdschap en 

liefde van God door je heen. En wat er toen 

gebeurde, alles om me heen werd goud en ik voelde 

zo’n liefde en kracht door me heen gaan. Ik kreeg 
overal kippenvel en het waaide een klein beetje 

boven mij, toen zei er iets in mij dat ik dit verhaal 

specifiek aan mijn tante moest vertellen en dat heb 

ik zo snel mogelijk gedaan. En dit duurde ongeveer 
10 minuten en toen ging het weer weg.  

 

En néé, ik doe geen drugs. 
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5. Bijzondere boswandeling 

 
Dit is misschien wel 1 van de meest speciale dingen 

die gebeurt is. Ik had al een tijdje het gevoel dat ik 

ver van God was. Mijn school ging enorm slecht en 

ik voelde me steeds slechter en slechter. Ik dacht 
weer dat ik alles zelf aankon.  

 

Ik wilde terug naar God, het voelde zo ver weg 

maar Hij blijft altijd dichtbij, wat er ook gebeurt Hij 

houdt zo mega veel van jou. Die liefde kan niks en 
niemand vervangen.  

 

Dat weet ik gelukkig nu, maar toen niet. Dus ik ging 

in het bos wandelen, om terug bij God te zijn en ik 
heb er 1,5 uur gelopen. Ik voelde niks dus ik liep 

weer terug door een smal paadje en het was erg 

bewolkt.  

 

Bij het laatste nummer dat opkwam voelde ik zo 
erg, ik ging in gebed en ik voelde diezelfde liefde en 

kracht weer door me heen gaan. De zon kwam op in 

het smalle paadje waar ik liep en ik gaf mijn leven 

aan God. Ik kreeg zo’n mega liefdevol gevoel door 
mijn lichaam en de zon scheen precies in mijn 

paadje.  

 

Toen ik Amen zei en verder liep en terug keek was 

de zon weer weg en ik was weer terug bij het 
geloof. Sindsdien ben ik echt naar Gods wil gaan 

leven. 

 

 



 
10 

 

 

 

6. Uitnodiging Kerk 

 
Zoals gewoonlijk zat ik even op TikTok te kijken. 

Een paar maanden geleden had ik gebeden om 

meer Christenen om mij heen, iets als een 

gemeenschap. 
 

Ik zag een filmpje voorbij komen van een jongen, 

over hoe God zijn leven heeft veranderd. Ik dacht ik 

ga hem volgen op Instagram en misschien gebeurd 

er wel wat. En er gebeurde zeker wat, een week 
later kreeg ik een uitnodiging voor een 

jongerendienst in Rotterdam waar ik niemand 

kende. Dus ik dacht eerst oké is dit gewoon een 

teken?  
 

Het was op een dinsdagmiddag toen ik het te horen 

kreeg, in mijn vakantie, woensdag om 16.00 uur 

begon het. Dus ik heb meteen mijn rijles afgezegd 

en gezegd dat ik ook kom. Maar een uur van te 
voren keek ik op de NS app en daar stond dat alle 

treinen vanaf Zwolle naar Rotterdam uitvielen tot 

15.30 behalve 1 trein die via Amsterdam ging vet 

om natuurlijk maar ik heb het gedaan en ik was 4,5 
uur onderweg (normaal duurt deze rit 2 uren) en 

het was het waard!  

 

Het was heel speciaal, alles kwam heel goed binnen. 

En ik heb daar voor, denk ik, 50 man hoofdstuk 1 
verteld. Dat was een hele stap voor mij. Vorig jaar 

durfde ik nog niks in de klas te vragen en daar 

stond ik dan, alles kwam er goed uit zoals ik het 

wilde en op dit moment sprak God door mij.  
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Iedereen daar heeft hardop gebeden voor mij en 

heb ik nog steeds dagelijks contact met mensen van 

die gemeenschap. 
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7. Februari 

 

Februari is een speciale maand waar weer speciale 
dingen zijn gebeurd. Evangelist Jeremy mocht 

mensen weer vertellen over God en over mijn 

verhaal. Daaruit zijn er weer speciale dingen 

gebeurd.  
 

Ik had op mijn Snapchat iets over het geloof staan, 

een klasgenoot van mij reageerde daarop. 

Uiteindelijk hebben we even over het geloof 

gepraat, hij had een moeilijke tijd achter de rug. 
Dus ik vroeg of ik voor hem mocht bidden, hij stond 

zelf ook open voor het geloof dus ik heb voor hem 

gebeden.  

 
Ongeveer 15 minuten later appte hij mij en dit is 

wat hij stuurde: ‘Yo man, bedankt dat je voor me 

hebt gebeden doet me goed ik voel me meteen een 

stuk beter’, hij ervaarde een gevoel van rust en hij 

was weer zichzelf na een lange tijd. Hij had last van 
een depressie en angst en het was na dat gebed 

allemaal weg. Amen! 

 

Een vriend van mij vond het onderwerp geloof wel 
erg interessant en vroeg of ik er wat over wilde 

vertellen en dat deed ik. Hij is zelf niet Christelijk. 

Een paar dagen later vraag ik aan hem hoe het gaat 

qua het geloof en hij zegt ik heb een E-bijbel 

gekocht. Dat is echt tof om te horen dus ik vroeg: 
‘mag ik voor je bidden?’ Ik vroeg aan God of hij een 

teken mocht krijgen, dat hij zelf ook mag zien dat ik 

niet zomaar wat zeg hier. Een week later vroeg ik 

aan hem hoe het ging qua geloof. Hij appte mij om 
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te zeggen dat hij er blij van wordt, rust krijgt en 

zelfs zelf heeft gebeden om iemand na lange tijd 

weer contact mee te krijgen. Een dag later appte 

die persoon hem en nu hebben ze weer contact.  
En dat bedoel ik met het gebed vragen om iets van 

een teken, dat heeft hij zeker gekregen. Amen!  
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8. De Kracht van Uw naam 

In dit hoofdstuk ga ik je laten zien wat dit betekent 

in mijn leven. Ik weet nu als je bidt tot God, Hij je 
rust zal geven en daar gaat dit hoofdstuk ook over 

rust vinden in Jezus. 

Laatst was ik aan het werk en kreeg een best 

angstig gevoel, ik voelde me ziek uit het niets. Toen 
ging ik bidden of dit gevoel weg mocht gaan. 1 

minuut later komt mijn collega en zei dat ik maar 

even pauze moet gaan houden, dit terwijl hij van 

niets wist van mijn gevoelens. Toen ik pauze nam 

ging ik bidden en daarna was mijn hele angst weg. 

Zoveel kracht heeft het bidden, Amen. 

Ik vertel graag over het geloof en vooral aan een 

vriendin van mij. Ze vind het mooi maar het drong 

niet helemaal tot haar door tot dat ze mij laatst 
appte: ‘Ik heb een bijzondere droom gehad’. En ze 

vertelde mij over de droom, ze zei dat het leek wel 

alsof ze bezeten was door een kwade demon, ze 

was zo bang en bad tot God uit haar zelf en vroeg 

of het in Jezus naam weg mocht gaan. Na het gebed 
was alle angst weg, geen angst meer maar rust. Dit 

is toch zo gaaf om te horen en tegelijk ook best 

heftig. Nu bidt zij ook als ze van dingen last heeft 

en krijgt telkens de rust van God, Amen. 

Zelf heb ik ook last van angst en boosheid, soms 
word het erg heftig en voel ik dat het kwade erg 

aan mij trekt ’de geestelijke strijd’. Dat is erg heftig, 

soms zo erg dat ik niks met het geloof te maken wil 

hebben en dat is lastig.  
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Dat had ik laatst ook en ik was alleen maar 

Hardcore aan het luisteren en wilde niks van 

Worship weten. Ik bad tot God in Jezus naam of het 
weg mocht gaan en de Hardcore livestream viel uit 

en ik kreeg rust. Mijn agressie en angst was weg.  

Bij ‘aanbevolen’ stond een Worship nummer deze 

ging ik luisteren. Het ging precies over de situatie 
die ik net meemaakte. Daarna was ik weer helemaal 

mijzelf, dit was een hele heftige ervaring maar ook 

enorm bijzonder. 

Op een ander moment was ik weer Worship aan het 

luisteren ‘What a Beautiful Name’, dat nummer 
kwam zo erg binnen dat ik begon te bidden en te 

danken voor alles. Op een gegeven moment vroeg 

ik of mijn agressie en angsten weg mochten gaan in 

Jezus naam, ik begon te zweten en ik voelde een 
gevoel van enorme blijdschap wat ik nog nooit zo 

had meegemaakt. Ik voelde de liefde en rust van 

God en ik zei Amen, ik was helemaal kapot alle 

energie was uit mijn lichaam. Het is erg bijzonder 

wat er allemaal gebeurd. 

Zo zie je maar dat zijn naam Jezus, God, Heer, 

Vader, zoveel kracht heeft Hij kan je uit iedere 

situatie helpen. En je leven volledig veranderen. 
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Toen ik laatst bij een maat van mij was spraken we 

over God. Ik heb best moeite met vertrouwen wat 

in het geloof een heel erg belangrijk iets is.  

Hij vertelde mij dingen die in zijn leven waren 
gebeurd, door dit vertrouwen hielp hij mij weer. De 

volgende dag, zondagochtend, ging ik naar de kerk. 

Deze dienst ging over het vertrouwen op God precies 

wat ik op dat moment nodig had. AMEN. 

Dit was voor mij de eerste keer dat ik een dienst 

bijwoonde van de VEZ, de dienst was voor mij een 

emotionele rollercoaster van rust en enorme 

blijdschap, naar emotionele nummers en woorden.  

Na de dienst ging met mijn moeder naar de nazorg, 
daar was een vrouw die voor mij ging bidden. En 

het speciale was dat ik haar net 2 minuten kende 

nog nooit eerder had gezien. En toen ze aan het 

bidden was sprak ze de woorden: ‘ God wees met 
hem in zijn donkere tijden maar ook in zijn tijden in 

het licht en wees met hem als hij zijn getuigenis 

verteld bij zijn vrienden en jongeren’. Dat is precies 

wat ik nu doe over hoe het de laatste maanden is 

gegaan. Zo zie je dat God door die vrouw naar mij 

sprak. Erg bijzonder was dit.  

En 1 ding is zeker. Wat ik heb geleerd de afgelopen 

tijd: ook al voelt het ver weg, God is altijd bij je! 

Blijf vertrouwen op God, ook al voelt Hij ver weg. 

Bid onophoudelijk en trust the Lord! 
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9. HOMEBASE 2022 

Het weekend waar ik erg lang naar heb uitgekeken. 

Veel voor gebeden heb. En het weekend waar ook 

enorm veel is gebeurd, dit was niet zomaar een 

kamp voor mij. 

Vrijdagavond tot zondagmiddag. Ik ging er heen om 

Christelijke vrienden te maken. ‘Want een blok hout 

brand niet alleen’. Ik ging er alleen heen.  

We waren met een groep van ongeveer 80 

jongeren. We begonnen de avond met gebed en in 

dat gebed was er 2 minuten stilte waar je voor 

jezelf mocht gaan bidden. Dat deed ik ook en op dat 

moment voelde ik de kracht van het gebed. Zo erg 
dat ik begon te trillen en het warm kreeg. Achteraf 

zeiden mensen dat ik was aangeraakt door de 

Heilige Geest.  

Het thema van het weekend was: ‘What’s in the 
Name’ en in gebed werd er gevraagd of God je ook 

mocht aanraken en duivelse of dingen die vast 

zaten in je in Jezus naam uit je mochten gaan en 

dat is zeker gebeurd. 

Die vrijdag avond heb ik veel mensen ‘My Story’ 
laten lezen of verteld. Ik kreeg er veel bijzondere 

reacties op wat mij enorm motiveerde.  

Zaterdag, een enorm heftige en zware dag, de dag 

van de geestelijke strijd. Het gevoel dat de duivel 
enorm aan je trekt en je gelukkig toch de juiste 

mensen om je heen hebt. De dag dat God specifiek 

mijn woede, angst en pijn uit mij aan het halen 

was. Ik voelde deze dag veel woede en pijn alsof er 

aan mij werd getrokken vanuit de duistere kant.  
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Die avond was een Worship avond. Op dat moment 

kwam er een gevoel in mij naar boven van pure 

woede, ik wilde zo snel mogelijk weg van deze plek 

en van deze mensen. Ik ging naar de wc en ging                    
meteen in gebed. Na het gebed kwam ik terug en 

werd de agressie erger en werd het mij te heftig dus 

ik ging daarom meteen opzoek naar Cor, een van de 

begeleiders daar. Hij heeft mij ook gedoopt dus ik 

heb een goed gevoel bij hem. 

We gingen er even tussenuit en gingen in gesprek 

en dieper op de details in en hij heeft voor mij 

gebeden. Dat heeft zeker geholpen want in de 

ochtend waren er ook heftige spirituele strijden aan 
de gang in mij. Er zat nog veel agressie, angst, 

verdriet, en pijn in mij. Ik ben er die dag denk ik 

wel 5 keer tussenuit gegaan. Na de dienst werd er 

met de hele groep nogmaals gebeden en weer 
kwam die rilling door mij heen en het warme 

gevoel.  

Telkens in die pijn voelde ik echt dat God heel 

dichtbij was. Dit klinkt niet als ieder ander kamp, zo 

voelde het voor mij ook niet. Het was voor mij wat 
therapie in geen 2 jaar zou kunnen doen. Dit heb ik 

hier in een weekend doorbroken. 

Zondag de laatste dag van Homebase 2022 de dag 

van bevrijding. In ieder geval zo voelde het. Het 
gevecht was gestreden en de overwinning was hier. 

De pijn, agressie en angst is weg en er was rust. Ik 

was eindelijk mezelf dat weekend, er was zoveel 

rust in mij. Het gebed in de ochtend ging over dat 

het duistere uit je mocht gaan in Jezus naam en in 
dat gebed werd ik overgenomen door woede en ik 

voelde de trilling door me heen gaan. En het voelde 

alsof God naast me stond en zei: Het gevecht is 
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overwonnen je overwinning is hier. We zongen het 

nummer Jezus overwinnaar.  

Ik stond met armen wijd open te zingen en te huilen 

van geluk, zo’n mega bizar gevoel van liefde ging 
door mij heen. De liefde van God het was zo bizar 

groots. In het begin van het weekend durfde ik niet 

eens te zingen en nu stond ik daar ‘Jezus 

overwinnaar!!’ te zingen. Ik heb zekerheid 
gekregen, mijn twijfels zijn weg want ik weet 100% 

dat Jezus mijn Redder is en de Hemelse Vader is 

mijn vriend en begeleider door het leven als nieuw 

geboren Christen.  

Dit is deel 1 van mijn boek My Story! 

Deel hem zoveel mogelijk dat zoveel mogelijk 

mensen Gods liefde en kracht mogen! 
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10. Mijn nieuwe levensstijl 

 

Hallo! Mag ik jullie even voorstellen aan de nieuwe 

Ik. Ik ben in een half jaar compleet veranderd als 
persoon. In de inleiding staat dat ik negatief 

extreem vermoeid, anti sociaal en altijd boos was. 

Dat lees je goed. WAS ik, nu ben ik erg energiek, 

positief en er zit nu zoveel rust mij. Mijn 
vermoeidheid is volledig genezen!  

 

Ik leef nu voor God! En neem God overal in mee, 

waar ik ben en wat ik doe. Ik moet nog heel veel 

leren want dit is pas in een half jaar gebeurt. 
 

Evangelist Jeremy  

 

Mijn nieuwe bijnaam. Het liefste wat ik doe is het 
Woord van God delen en mensen helpen om tot 

geloof te komen. Overal waar ik ben spreek ik over 

God en ik schaam me nergens meer voor. Mensen 

om me heen zeggen dat hun geloof weer actief 

wordt, nieuw tot het geloof zijn of dat ik mensen 
ermee help om terug te komen, voor anderen 

bidden en hier wil ik graag mee verder gaan. 

 

En dit is MY STORY tot nu toe. 
 

Mijn leven is compleet verandert in een half jaar tijd 

en het enigste wat ik heb gedaan is God accepteren 

in mijn leven en dan zal Hij je leiden Amen! 
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Wil je meer weten over 
Jeremy? En zijn wandel met 
God check dan onze socials! 

 

Bekijk de website voor alle My Story delen! 

www.wakeup-ministries.nl 

 

Social media: 
Instagram: _Jeremy_035 

Tiktok: _Jeremy_035 

Instagram: projectvictory_ 

 

My Story deel 1 

Mijn leven als nieuw christen 
 

http://www.wakeup-ministries.nl/

