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VOORWOORD 

 
Zoals jullie hebben kunnen lezen in het 1e deel 

van My Story Mijn leven als nieuw christen. 
Daar hebben jullie gelezen over mijn nieuwe 

leven en ontmoetingen met de kracht en liefde 
van God en mijn bekering en wonderen die er 

gebeurd zijn. 

 

Ik besloot om een 2e deel te maken 

Het oude is voorbij, 

Het nieuwe is gekomen 

Hierin lezen jullie over mijn proces om mijn 
oude leven achter mij te laten. En het hele 

proces daarin. En wat God voor bijzondere en 
grote plannen met mijn leven heeft en dat laat 

ik jullie zien in dit nieuwe deel. 

Het zal een enorme strijd worden zo heb ik het 
zelf ervaren. Leven tussen het licht en de 

duisternis. 
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1. Keuzes maken 
 

Geestelijke strijd 

Daar heb ik momenteel veel last van omdat ik in 
denk ik de belangrijkste keuze sta in mijn leven als 
christen. Ik sta nu op het punt om mijn oude leven 
achter mij te laten en letterlijk voor God te gaan 
leven. Dat betekent voor mij om te stoppen met 
bepaalde muziek te luisteren, te stoppen met te veel 
drinken, te stoppen met naar festivals in dit genre 
muziek te gaan. En dat is nu enorm moeilijk omdat 
ik net 18 ben en net naar ieder feest kan en ga zo 
maar door. En door deze muziek heb ik een paar 
jaar terug enorm veel steun gehad. En veel vrienden 
gekregen omdat wel allemaal van hetzelfde ding 
houden en dat is de muziek. En het leek bijna 
onmogelijk omdat alles op te geven voor God. Maar 
op een gegeven moment voelde ik dat mijn geloof 
steeds meer berg afwaarts ging en voelde ik een 
enorme strijd tussen het geloof en deze muziek 
want beide kanten trokken enorm. En nu zou je vast 
denken welke muziek bedoel je nou ik heb het over 
hardcore en hardstyle en niet alle hardstyle en 
hardcore hebben verkeerde teksten dat zeker niet. 
Maar bepaalde nummers hebben best heftige 
teksten en waar het op neer komt is dat ik dit 
absoluut niet kan combineren in mijn nieuwe leven 
als christen. Wat enorm moeilijk is. Om tegen al je 
vrienden te zeggen “yo gasten ik heb besloten om 
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uit deze muziek wereld te stappen en niet met jullie 
naar feesten ga’ dat is enorm moeilijk en ik had mijn 
eigen mini hardstyle event genaamd 
Rawattack_events en dat waar je enorm aan hebt 
gewerkt en ook je toekomst in zag en naartoe 
werkte om dat alles zo op te geven en Jezus te gaan 
volgen. En vele zullen vraagtekens krijgen bij mij en 
zullen denken waar ben je toch mee bezig je zegt 
enorm veel van je leven op om een God te volgen. 
En dat is de waarheid. Want hoe bizar veel zekerheid 
God me heeft gegeven in deze zware periode weet 
ik 100% zeker dat ik Hem wil en blijf volgen wat het 
ook kost ik zeg er alles voor op hoe ongelofelijk 
moeilijk het ook is samen in gebed met God kan je 
alles aan echt alles. Zelf alleen zou ik het nooit 
hebben gekund alleen met God kon het zonder 
tranen en negatieve gedachten en kon ik het meteen 
een plekje geven. God is goed Amen!  

En ik heb er enorm zware strijd meegehad het is de 
satan die je in het duistere wil houden en God die je 
bij Hem in het licht wil hebben waar je in vrijheid 
mag leven zonder angst, pijn, agressie, trauma’s. 

En weet dat je altijd naar God kan Hij is er voor je 
Hij houd van je en staat met armen wijd open om je 
terug te brengen naar zijn koninkrijk, Amen. 
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2. Leegte 
 

Nu zal je vast wel denken van huh leegte alles is toch zo 
mooi afgesloten net maar hier ga ik dieper op de 
geestelijke strijd in. 

De strijd tussen licht en duister het koninkrijk van God 
tegen de satan. De duivel wil absoluut niet dat jij in 
vrijheid komt en hij wil je echt na mijn ervaringen kapot 
maken. En Jezus onze overwinnaar is altijd groter 
krachtiger en beter en Hij wil je bevrijden van al je pijn. En 
ook zo in mijn leven. Mijn muziek trok me enorm weg van 
God gaf me geen vervulling ik kreeg enorme twijfels en ik 
bleef voor de muziek kiezen en werd leger en leger van 
binnen. Ik ging naar de kerk en luisterde wel is worship 
maar het aardse leven trok zo aan mij het leek zoveel 
mooier en interessanter dan die God van mij. Maar dit wat 
ik nu zeg zijn leugens van de duivel hij probeert met alles 
ook al is het 95% waar en 5% leugen is het van de duivel 
hij probeert je te misleiden en van God weg te houden. En 
ik zakte steeds verder weg totdat de depressieve 
gedachtes weer terug kwamen en het leger en leger werd 
ik bad wel tot God maar het bleef zo leeg er miste wat en 
het aardse kon het niet vervullen en ik heb veel gebeden 
en veel voor me laten bidden en op een dag was ik in 
gebed met God en ik Hij sprak enorm duidelijk tegen mij 
en dat lees je in hoofdstuk 4 de radicale verlossing 
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3. Aanraking met God 
 

Ik was bij de Glow dienst bij de VEZ dat is een worship en 
aanbidding ‘s avond in mijn kerk. Tijdens de dienst werd 
er een aantal keren aangegeven dat je naar mensen met 
rode truien kon lopen als je gebed nodig had en ik ben op 
een vrouw afgestapt en legde mijn situatie uit dat ik 
enorm zat met de geestelijke strijd en het gewoon enorm 
veel voor me was dat alles zo enorm veel aan je trekt. En 
deze 2 vrouwen gingen voor mij bidden tijdens de dienst 
en God sprak letterlijk tot hun en baden dingen die ik niet 
verteld had maar wel mee zat. En daarna gingen ze in 
tongen taal bidden. Dit duurde ongeveer 5 a 10 minuten 
en er zat behoorlijk spanning op mijn lichaam en voordat 
ze het gebed afsloten kwam er een mega flits van 
overweldigend wit licht en een warm gevoel alsof God 
voor me stond met zijn handen uitgereikt naar mijn hoofd 
en ik mijn lichaam werd een stuk meer ontspannen en die 
vrouwen moesten me tegen houden dat ik niet omviel. En 
dit duurde ongeveer 30 seconden en na het gebed ging ik 
meteen iedereen er over vertellen.  

Ik was met een vriend van mij en zijn ouders bij een kleine 
thuis gemeenschap op de maandag avond en daar gingen 
ze voor mijn verlossing bidden en ik kreeg een enorme 
rilling door me heen meerdere keren en veel mensen 
zeggen dat de Heilige geest je dan aanraakt en dat is 
mega bizar wat er dan met je gebeurd Amen. 
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4. De Radicale verlossing 

 

De dag na de maandag avond van het vorige 
hoofdstuk was een mega bizarre dag een dag die ik 
nooit had verwacht dat die er echt mocht komen de 
verlossing van deze vreselijke strijd. De gebeden 
waren zo sterk dat er iets in mij de kracht heeft 
gegeven om het laatste waar ik tegen aanliep om uit 
mijn leven te halen. Ik heb in gebed samen met God 
de keuze gemaakt om volledige uit deze muziek 
wereld te stappen en mij volledig op God te 
focussen en ik heb mijn kaartjes voor de laatste 
festivals weg gedaan en verkocht. En de laatste 
dagen heb ik stap voor stap mijn kamer leeg gaan 
halen met de posters van de muren te halen en mijn 
spotify leeg te maken en alleen de worship te 
behouden en alle 700 dj’s ontvolgt om niet meer in 
verleiding te komen om terug te vallen op deze 
muziek de Radicale verlossing. En voor mijn 
vrienden die dit lezen ik heb in die tijd echt een vet 
leuke tijd gehad maar dit is mijn nieuwe stap in mijn 
leven. Waar ik God ga volgen en Hij mij zal leiden in 
het nieuwe leven en op Hem zal vertrouwen. Waar ik 
eerst niet eens over na durfde te denken is nu de 
waarheid geworden en het voelt als een verlossing 
en ik kijk er goed op terug naar die tijd. Maar weet 
nu ook wat beter voor mijzelf is. 
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5. Eenzaamheid  
 

Maandag 25 april, Homebase. 

Ik ging naar Homebase voor de 1e x dat is de 
jongerengroep van de VEZ mijn kerk waar ik heen ga. En 
dit was een deeper avond dat is een worship avond met 
een spreker en de het onderwerp was eenzaamheid. 

En dat onderwerp raakte mij wel omdat ik net uit een best 
eenzame periode kwam ik ben radicaal uit mijn 
vertrouwde situatie gestapt om Jezus te gaan volgen. en 
dat hele proces voelde best eenzaam aan omdat mijn 
vrienden het niet begrepen wat ik deed en iedere keuze 
die je maakt daar heeft iedereen weer een mening over 
dus het was even een tijd dikke shit met alles. Toen 
gingen we met groepjes uit een om er dieper op in te 
gaan en als mensen zichzelf hierin herkende en wat me 
opviel dat er zoveel mensen zijn die er ook meezaten. Dat 
je dan toch niet helemaal alleen bent. Nu zou je toch 
denken maar je hebt God toch je bent nooit alleen klopt 
zeker weten alleen in deze situatie was het dat ik enorm 
naar beneden werd gehaald door de leugens van de 
duivel en mijn wapenrusting van God nog niet had of ik 
wist niet hoe ik er mee om moest gaan dus vandaar dat 
het eenzaam was. Toen ik aan de beurt was barste ik in 
tranen uit want dat was de 1e x dat ik erover ging praten 
en heb meteen hele getuigenis mogen doen en ik zocht 
Cor op dat hij voor me kon bidden hij kent mij best goed 
en hij kent mijn situatie. Hij is 1 van de mentoren van de 
VEZ. De avond was voorbij en ik was er eigenlijk best 
klaar mee omdat ik gewoon een gezellige avond wilde 
maar het een emotionele rollercoaster was alweer. Dus ik 
ging zonder wat te zeggen gewoon weg zodat het niet 
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opviel maar het voelde niet goed om te gaan omdat ik 
hele nare gedachtes kreeg die me naar beneden haalden 
en ik heb veel getwijfeld om terug te gaan uiteindelijk 
maar gedaan en ging hierover verder praten. En ik wilde 
even ergens alleen zitten dus ik ging even weg, maar ik 
hoorde iemand mijn naam roepen dus ik keek om en Levi 
rende naar me toe een goede vriend van mij en en gaf me 
een knuffel en hield me goed vast en ik barstte weer in 
tranen uit en we gingen ergens zitten en hij vertelde over 
soort gelijke situaties en zei dat ik psalm 139 maar eens 
moest doornemen. Tijdens het gesprek kwam iemand van 
de kerk naar me toe en zei dat hij voelde dat hij moest 
zeggen dat God heel. heel veel van mij houdt en dat was 
echt enorm bijzonder dat deed wel wat met mij. Daarna 
gingen we naar het VEZ café en sprak ik nog wat andere 
mensen hele mooie gesprekken mee gehad en dat ik altijd 
bij hun terecht kan om te praten of voor gebed. En de 
woorden die hun spraken zette mij aan het denken en 
hielpen mij enorm. En nu zie ik zelf dat huilen het teken 
van genezing is. En dat het niet erg is om te huilen dat 
God je op die manier aanraakt om je te herstellen het niet 
fout is maar goed. En wat mijn psycholoog altijd zegt is 
probeer in de situatie te blijven en dat helpt enorm ren 
niet voor je pijn weg maar ga er dwars doorheen. Doe het 
niet alleen doe het met God en bouw je fundament op 
Hem! 
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6. Waar deuren sluiten 
gaan nieuwe open 
 

Zondag ochtend zat ik met mijn moeder in de kerk te 
wachtten op mijn oom en tante. Tijdens het wachtten 
kwam een man naar me toe en hij herkende mij van mijn 
doop en vond mijn verhaal zo mooi een tijdje meegepraat 
en hij zat zelf bij de organisatie van een Alpha cursus in 
Wezep en vroeg of ik daar mijn verhaal wilde doen dus om 
daar te gaan spreken. Ik zei meteen ja! Ik heb hier echt 
best lang voor gebeden want het voelt echt dat ik hier wat 
mee gaan doen om mijn verhaal te delen. En die zelfde 
avond hoorde ik dat ik bij mijn eigen Alpha mocht ik ook 
een getuigenis doen. En zo zie je maar weer waar deuren 
dicht gaan. Gaan altijd nieuwe open. God heeft een plan 
met je leven jij hoeft Hem alleen te accepteren in je hart 
en hem de controle geven en hij heeft een enorm mooi 
groot plan ook voor jou dat plan is nog mooier dan jezelf 
had kunnen bedenken en als God ergens aan begint 
maakt Hij het ook af dus wees niet bang het heeft tijd en 
vertrouwen nodig. Ik heb de hardcore wereld achter me 
gelaten en ik heb gewoon iets met evenementen en nu 
mag ik helpen opbouwen bij Volhart en de VEZ voor licht 
en geluid en werk ik bij Hedon backstage crew en wordt ik 
uitgenodigd om te spreken en ben ik bezig met mijn 
project My Story. God is bezig met iedereen ook al zie je 
het niet Hij maakt je weg klaar voor jou. En hij maakt jou 
klaar om dat pad te kunnen bewandelen met Jezus. 
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7. Geestelijke strijd 
 

De laatste tijd zit ik zelf nog wel vaak in twijfels de 
leugens van de duivel die je neer proberen te halen maar 
ik merk dat ik zelf steeds sterker word. Iedere keer als ik 
een aanval voel dan pak ik als het kan meteen de bijbel en 
ga ik in gebed dit kost enorm veel moeite en energie maar 
de duivel probeert je op alles te pakken net zolang je 
maar van de waarheid weg gaat dat je God niet meer wil 
volgen of afleiding hebt. Soms hoor ik christenen zeggen 
van hoe bedoel je strijd ik weet niet eens waar je het over 
hebt terwijl mijn geloof een en al strijd is bijna alleen 
maar. Ik dacht in het begin dat als ik christen zou worden 
dat alles perfect zou zijn. Maar integendeel het word 
zwaarder en zwaarder maar wij hebben de waarheid 
ontdekt en er is er 1 die het absoluut niet wil en dat is de 
duivel. Net zoals de discipelen waren random mannen die 
Jezus mochten volgen maar ook voor hun werd het enorm 
zwaar omdat hun enorm dichtbij God leefde.  

En niet iedereen gaat dit begrijpen en kijk niet raar op 
waarom mensen niet meer met je om willen gaan je gaat 
andere keuzes maken en je gaat leven in de waarheid hun 
kennen dat niet want ze hebben nooit de aanraking gehad 
die jij wel hebt gehad daarom is evangeliseren zo 
belangrijk om de wereld de waarheid te vertellen!  

Dit is allemaal hoe ik het ervaren heb dat geldt niet voor 
iedereen zo 
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8. Alpha weekend 
 
VRIJDAG 

Vrijdag middag om 5 uur s ’middags begon het weekend 
van de heilige geest waar ik een beetje tegen opkeek 
omdat ik enorm veel strijd verwachtte. Maar gelukkig was 
dit het 1e weekend zonder strijd halleluja!  

De middag begon met een BBQ daarna begon de 1e 
dienst met 2 sprekers en die spraken over de heilige 
geest. Daarna ging ik naar de sprekers toe om erop verder 
te gaan en hebben ze voor me gebeden. Verder die avond 
mocht ik mijn getuigenis doen bij het kampvuur, over mijn 
bekering voor dik 30 jongeren. Ik had voor mijn 
getuigenis geen voorbereiding dus 5 minuten voordat ik 
het mocht vertellen aan de jongeren vroeg ik aan God of 
Hij door mij wilde spreken en alles kwam er perfect uit de 
woorden en ik had geen angst of iets anders Amen God is 
goed, Daarna had ik een mooi gesprek met een jongen die 
precies in de situatie zit waar ik een week geleden voor 
kamp in zat het stukje “oude vrienden loslaten” en daarna 
heb ik voor hem gebeden en vertelde dat hij rillingen door 
z’n hele lichaam heen kreeg en blij werd daar werd hij 
aangeraakt door de heilige geest. En daarop volgde 
meerdere mooie gesprekken over het geloof. En zijn 
nieuwe vriendschappen ontstaan. Een week voor dit kamp 
zat ik nog met de strijd om mijn oude leven los te laten en 
nu heb ik dat gedaan en heb ik zo enorm veel goeie 
mooie dingen gekregen. ’Waar de ene deur sluit gaat de 
andere open” en dat heb ik enorm gemerkt de laatste tijd 
zoveel goeds wat er op me afkomt en ik zie het geloof 
weer als iets ontzettends moois in plaats van enorme 
strijd. 
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ZATERDAG 

 

De ochtend begon met een gezamenlijk ontbijt daarop 
volgde de 1e dienst van de dag met worship en het ging 
over de heilige geest en op het laatst over Jezus 
aannemen in je leven en het ministry team ging langs om 
voor iedereen te bidden dus zo ook voor mij en ze 
stonden met ongeveer 4 man om heen en voor mij te 
bidden en ik begon te trillen en kreeg rillingen door me 
heen en een mega blij gevoel. Dit weekend werd ik enorm 
veel aangeraakt door de heilige geest. En ik wilde ook 
voor andere bidden en voor dezelfde jongen van gisteren 
waar voor had gebeden stonden we nu weer met 4 man 
om hem heen te bidden en hij voelde ook de zelfde 
trillingen door hem heen en kreeg een warm gevoel en 
werd enorm blij en ik voelde ook zon enorme kracht door 
me heen gaan tijdens het gebed. En ik ging een andere 
jongen vragen of ik voor hem mocht bidden en in het 
gebed was ik even mijn woorden kwijt en toen vroeg ik in 
mezelf aan God om de juiste woorden en k bad zo weer 
verder dit was puur vertrouwen op God wat ik de week 
voor kamp nog niet eens durfde. En na dat gebed zag ik 
een enorm goede vriend van mij en ik vroeg ook hem als 
ik voor hem mocht bidden en ik dankte hem voor dat hij 
zo enorm goede vriend is en mij zo enorm helpt met alles 
en hij brak in tranen uit dit was een enorm mooi moment. 

Om een uurtje of 4 s ’middags was de laatste dienst en 
dat ging natuurlijk over de heilige geest en over emoties 
en gevoelens en op de manier hoe deze man sprak 
hierover raakte mij enorm. Na de dienst vroeg ik even of ik 
hem hier over mocht spreken met een maatje van mij en 
daarna gingen we bidden hij vroeg of ik op mijn knieën 
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wilde gaan en dat deed ik ook en we hebben daar dik 45 
minuten gezeten in gebed. En deze man kende ik net door 
zijn preek maar daarvoor nooit eerder gesproken. En de 
spreker bad voor mij en het leek alsof hij al mijn hele 
leven mij al kende alles waar ik in had gezeten voelde hij 
en hij wist het. En ik wist dat God door hem sprak op dat 
moment en dat God echt op dat moment aanwezig was. 
Daarna bad hij voor dat ik mijn verleden mag loslaten en 
dat als er nog duistere dingen bij mij waren dat ze mogen 
wijken in Jezus naam! En hij stuurde opdat moment de 
duivel en demonische krachten uit mij en op dat moment 
viel ik naar voren toe. En hij begon in tongen taal te 
bidden dat is de taal van God dat is geen aardse taal. En 
hij legde zijn hand op mijn onderrug en hij zei heb je last 
van je onder rug en je schouders. En op dat moment werd 
het enorm bizar want daar heb ik al bijna een jaar last van 
dus ik zei ja en hij zei dat voelde ik en hij bad ook 
daarvoor. Daarna gingen we voor een maatje van mij 
bidden dat hij in tongen taal kon gaan bidden en opdat 
moment sprak hij in tongen taal en ongeveer 20 seconden 
later sprak ik ook in tongen taal en ik voelde enorme 
kippenvel en we baden en baden door in tongen taal dit 
was enorm bijzonder. En na het gebed was het weekend 
eigenlijk al afgelopen. Maar wat een enorm bijzonder 
weekend ik heb mijn getuigenis mogen doen gebeden 
voor jongeren en gesproken in tongen taal en geen strijd 
gehad. En de dagen daarna ook niet en ik ben nog nooit 
zo dichtbij God geweest. Amen wat een bizar weekend. 1 
voor in de boeken letterlijk in de boeken. 

 

Explore Youth Alpha weekend 2022 
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9. Pijlen van verleiding 
 

Pijlen van verleiding de duivel probeert je in de duisternis 
te houden wat er ook gebeurd. En ik kom zelf uit de 
duisternis uit de wereld en de leegte en het festival leven. 
Niet dat festivals zo slecht zijn maar de muziek kan slecht 
zijn de duivel heeft vele manieren om je terug te halen 
naar de duisternis en je te verleiden. Bij mij is mijn zwakte 
punt de muziek hardstyle, hardcore. Mijn gevoel zegt dat 
de muziek enorm lekker is maar niet goed voelt hierbij 
heb ik het over het kopje waar de teksten niet gericht op 
God zijn of zelfs gericht op de duivel zijn. En ik ging echt 
goed in het geloof en ik was sterker aan het worden maar 
ik had nog 1 kaartje liggen voor dance4liberation in 
Zwolle en voor 1mij opdat moment was het niet goed om 
te gaan omdat ik 2 weken daarvoor radicaal uit de scene 
was gestapt. Net alsof je met een ex alcoholist naar een 
kroeg gaat geen slim plan ik was te bang dat ik terug zou 
vallen in mijn oude leven. En ik had alsnog ja gezegd om 
mee te gaan ook al voelde het niet goed maar en ik kreeg 
nare gevoelens van binnen misselijkheid en hoofdpijn en 
voelde een enorme geestelijke strijd. En het voelde niet 
goed maar ik was ervan overtuigd om te gaan en had mijn 
vrienden ook verteld. Om een uurtje of 12 s’nachts 
vertelde ik aan een goede christelijke vriend van mij: 
Tijmen dat ik weer naar zo’n feest zou gaan. En hij zei ‘yo 
je was toch gestopt’ ik zei ach joh beetje gezelligheid kan 
toch geen kwaad en inderdaad gezelligheid kan zeker 
weten maar, als je kijkt naar de situatie dat als je er zelf 
als christen bent met zoveel niet christenen staat te zingen 
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‘leef alsof het je laatste dag is’ van Andre Hazes dat is niet 
hoe God het bedoelt heeft dat je dan maar extra gaat 
zuipen omdat je gaat leven alsof het je laatste dag is en 
dit klink misschien erg zwart wit maar voor mij werkt dat 
het beste zwart wit leven om heel dichtbij God te leven en 
dan moet je soms radicale keuzes maken. En in het begin 
kwamen mijn aardse verlangens naar boven en zei dat ik 
wel gewoon mee ging. Maar totdat Tijmen tegen me sprak 
en God door hem en zei dat ik beter niet kon gaan en dat 
voelde zoveel beter en veiliger en hij sprak bijbel teksten 
en kwam met woorden van de waarheid van God en God 
sprak door hem op dat moment en ik merkte meteen dat 
ik niet moest gaan. En ik heb hoe lullig het ook klinkt om 
01:00 s’ nachts afgezegd en er kwam een enorme rust 
over me heen. En in de bijbel staat ook je kan geen  2 
heren dienen. Daarmee bedoelen ze ja kan niet en de 
wereld volgen en jezus want de aardse verlangens zin niet 
van God dus van het kwade en willen je in de kleinste 
dingen van God houden. En dit blijft tot de dag van 
vandaag een enorme strijd. ‘de geestelijke strijd’ en veel 
mensen weten niet dat dit er is maar er is een. een kwade 
kant en een kant van het licht waar iedere dag een enorme 
strijd om jou wordt gestreden de geestelijke strijd. En ik 
heb zelf veel heel veel geestelijke strijd gehad en hele 
heftige strijd gehad maar ik heb geleerd dat Jezus 
overwinnaar is en de duisternis verslagen heeft. Maar de 
duisternis je van het licht wil houden en daar doet de 
satan alles aan wat hij kan dus trek je wapenrusting aan 
en bouw je fundament op de rots van God en sta sterk. 
Als je een aanval van de satan hebt bid hardop ‘satan wijk 
in de naam van Jezus’ dit heeft mij enorm geholpen want 
dan breng je hem aan het licht en hij zal wijken Amen. 
Trust God only. Fear nothing and pray about everything. 
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10.  Het proces  
 

In dit deel van My Story heb je van dichtbij mogen 
meemaken hoe dit enorme proces is gegaan en hoe ik 
veranderd ben en mijn leven volledig veranderd is. Hoe ik 
mensen heb verloren. Maar zoveel meer voor terugkreeg. 
Hoe de duivel mij wilde verleiden en hoe ik veel en heftige 
geestelijke strijd ervoer. Maar ook hoe ik door dit bizarre 
proces ben gegaan met Jezus. Eigenlijk hoe Jezus met mij 
aan het werk is gegaan en hoe ik mijn talenten uit de 
duisternis nu in het licht kan brengen voor zijn koninkrijk. 

 

Ik heb enorm veel geleerd van dit proces. En ieder boek 
dat ik schrijf heeft weer een ander proces of meerdere hoe 
je ziet dat God in mijn leven aan het werk is en wonderen 
doet en mij volledig van binnen veranderd. Ik schrijf dit 
boek en de getuigenissen en wonderen ook meteen op en 
heb het liefst ze de zelfde week nog verwerkt. 

 

Ik ben heel dankbaar dat ik dit ben aangegaan deze 
wandel met Jezus. Om het zwart wit te zeggen van de 
duisternis in het licht gezet. Ik heb hierin ook veel 
vrienden verloren maar zo bizar veel nieuwe vrienden 
gekregen en er zijn enorm veel nieuwe deuren geopend. 

Ik ben gestopt met mijn oude event Rawattack_events. 
Met enorm veel moeite kostte dat om het te begrijpen dat 
het de combinatie met mijn geloof niet samen gaat. Met 
dit event hadden we eigen merchandise 7 soorten shirts 
uitgebracht toffe feesten gegeven eigen anthem op spotify 
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en YouTube. En dit was mijn doel om dit groot te maken 
mijn toekomst lag hierin. En ik heb het opgegeven om 
Jezus te gaan volgen. veel vrienden begrepen mij niet. 

Maar al snel heb ik via Homebase (jongerengroep) van de 
kerk veel nieuwe vrienden gemaakt en via onze Alpha 
cursus ook.  

 

Project Victrory 

Ik heb mijn talenten kunnen gebruiken voor Gods 
koninkrijk om dit evenement op te zetten. Waar we met 3 
vrienden 1 keer in de maand bij elkaar komen om met 
jongeren Jezus te aanbidden. Onze motto is voor, door 
jongeren. We doen dit nu ook met een bandje. En wij 
willen graag in onze regio jongeren laten zien hoe bizar 
mooi het geloof is en wat er in mijn leven is gebeurd te 
delen. En te vertellen over God en zijn kracht. En dat het 
niet gaat om dat je zondag naar de kerk gaat maar omdat 
er zoveel meer achter zit een hele levensstijl. En daarom 
willen wij jongeren een plek bieden om samen te komen 
zoals je bent. En ook hier hebben we onze eigen 
merchandise! 

 

Daarnaast ben ik druk bezig met mijn serie boeken van My 
Story. En spreek ik nu. Bij mijn eigen event en bij 
meerdere Alpha cursussen. Ik spreek over de getuigenis 
en wat God op m’n hart legt om te delen. 

 

Ik ben ook enorm dankbaar voor de mensen die me 
hebben geholpen in dit hele proces. God bless you! 
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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 2 

Het oude is voorbij, 

Het nieuwe is gekomen 
 

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

