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VOORWOORD 

 

Deel 3 Vergeving=Genezing 

Hier in neem ik jullie mee in mijn nieuwe proces, 
vergeving. En neem ik jullie mee in de wonderen wereld 

als je samen met God wandelt. De bizarre wonderen die er 
gebeuren in dit boek en laat ik zien hoe ik uitstap en een 

volle 100% voor God ga! 

Ook in dit boek vertel ik over de geestelijke strijd en hoe 
ik leer er mee om te gaan. En de heftige aanvallen van de 
duivel die er alles aan doet om mij hier van weg te halen. 

Ook vertel ik over meerdere aanrakingen met de Heilige 
Geest. 

En ik laat je zien dat het leven met God toch niet zo saai is 
als het soms wel klinkt. Dat de bijbel bijna je eigen leven 

is door de bizarre wonderen en de mooie relatie de je 
mag gaan opbouwen met Jezus!! 

 

Veel lees plezier. God bless you! 
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1. de nieuwe ik 
 

Op het moment van schrijven ben ik 18 jaar en is het eind 
april. Ik ben nu een half jaar vol voor Jezus aan het gaan. 
Waar je in deel 2 hebt kunnen lezen hoe ik mijn oude 
leven achter mij heb gelaten. En hoe ik enorme Geestelijke 
strijd had. En in deel 1 heb je kunnen lezen over mijn 
bekering. 

In dit deel gaat het over, ik die vol voor Jezus gaat. En 
alles iedere dag bij Hem neer leg. En overal waar ik ben 
over Hem wil vertellen. Dit doe ik door My Story te 
schrijven. En flyers uit te delen met een QR code er op en 
als je die scant dat je automatisch mijn boek opent. Om 
deze overal uit te delen. Bij winkels en mensen zelf. 
Daarnaast zijn we met een aantal vrienden bezig met ons 
eigen aanbidding ’s event project Victory. Met dat event 
laten we zien hoe mooi het geloof is en brengen we 
mensen bij elkaar om over Jezus te praten. En Hem te 
aanbidden. En daarnaast mag ik wel eens ergens spreken 
over mijn getuigenis. En mag ik samen met een goede 
vriend van mij, Jarno leiding geven bij een Alpha cursus in 
Wezep!  

Volle 100% voor Jezus gaan en veel uitstappen dat is wat 
je in dit deel gaat lezen!  
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2. Volhar(t)den 

     Volhart/volharden in de strijd 

 

Volhart is een worship avond op iedere laatste donderdag 
van de maand. En er komen meestal tussen de 20 en 40 
mensen. De avond heeft een bandje en soms een spreker 
erbij. 

 

Ik kwam aan en ik zag Lynn de laatste keer dat ik haar zag 
had ik enorm veel geestelijke strijd en zat ik er enorm 
doorheen met t geloof. En nu zag ik haar en het was 
eigenlijk helemaal weg en alles ging enorm goed. Tot 
vanavond bij volhart het 1e half uur ging goed totdat de 
neerhalende gedachtes de suïcidale gedachtes en 
blokkade de spanning in m’n lichaam me overnam en ik 
me enorm onzeker voelde en het voelde alsof ik er weg 
moest. Dit was een ontzettend naar gevoel. De duivel die 
me weer probeerde aan te vallen. Maar gelukkig weet ik 
nu dat ik Een koningskind ben. En Jezus overwinnaar is en 
de duivel geen macht meer over mij heeft. En woorden van 
waarheid kan uitspreken tegen over de leugens van de 
duivel. In Jezus naam! Maar alsnog blijft de strijd enorm. 
Voorbeeld zie het als een boot met een gat aan de 
onderkant een klein gat en langzamerhand begint de boot 
te zinken. Maar de duivel probeert je boot lek te maken en 
pijlen van verleiding op je af te sturen waarmee jij je boot 
moet verdedigen door de naam van Jezus uit te spreken. 
Waardoor de duivel geen enkele macht over jou heeft. Dan 
wordt de duivel in het licht gebracht en zal hij wijken. 
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Ook deze avond kwamen er aanvallen van de duivel. Ik 
heb ze tegen proberen te houden keer op keer maar ze 
bleven binnen komen. Ik heb Meerdere keren weg moeten 
lopen om te huilen. Omdat het mij teveel werd, Maar 
telkens teruggekomen om daar te staan dat jij sterker 
bent. Dan de duivel en Jezus overwinnaar. Hij is al 
verslagen maar hij probeert jou terug in de duisternis te 
gooien om dat je nu in de waarheid leeft Amen! 

Ik had zelf zo’n moment dat ik even weg moest, omdat het 
weer te veel werd. Voor de wc stonden Lynn en Maria op 
mij te wachtten. En sprongen bij voor gebed want ze 
zagen dat t slecht ging en ik barstte in tranen uit en hun 
begonnen te bidden. En zeiden dat de duivel geen macht 
meer over mij kon hebben en dat alles in het licht 
gebracht mocht worden en ze gingen beiden bidden in 
tongentaal en ik begon te hevig te trillen voor dik 20 
minuten heel erg te trillen. Dat was de heilige geest. Toen 
ze rust over me uitspraken in Jezus naam viel ik bijna om 
of naar voren en er kwam een enorme rust over me heen. 
Zo zie je maar weer dat we een levende God hebben. Ik 
had gehoopt op een rustige avond in tegen deel het was 
heel heftig maar enorm mooi heftig. 

En nogmaals ik doe echt geen drugs dit is de kracht van 
Jezus die je aanraakt Amen God is goed. Hij bestaat nog 
echt en doet nog steeds wonderen!! 
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3. Hemel op aarde 
 

Kingdom Glory. Benefiet concert georganiseerd door 
Nanne daarmee wilde ze geld ophalen voor haar DTS in 
het buitenland waar ze zichzelf beter gaat leren kennen in 
God. 

Ik zat daar in de ministry team ook wel gezegd gebeds 
team. We moesten daar om 14:00 zijn en we gingen daar 
voorbereiden en bidden voor het event en voor elkaar 
voor de band en voor de ministry. Toen ik hier in deze 
loods binnenkwam voelde ik al een enorme rust.  

Hemel op aarde. We baden tijdens het gebed dat hier 
wonderen mochten gebeuren en dat mensen aangeraakt 
mochten worden. En dat dit niet zomaar een avond zou 
worden maar letterlijk hemel op aarde en dat die hele 
loods geestelijk in de fik mocht staan. We baden daar 
sterk voor en dat de aanwezigheid van Jezus hier sterk 
kon zijn. En dit gebeurde ook zeker. 

Voeten zalven. Jelmer Visscher deed een oproep voor de 
ministry om de voeten te mogen zalven en ik dacht hè 
waarom ook niet. Dus ik liet mijn voeten zalven en ik 
vroeg of hij en nog iemand anders wilde bidden voor mijn 
rugpijn. En ze gingen eerst kijken als mijn benen wel even 
lang waren en we zagen dat er een dik verschil in zat van 
een paar centimeter. En Jelmer begon te bidden dat mijn 
been mocht aan groeien in Jezus naam en op dat moment 
begon mijn been te groeien en ik voelde het lichtelijk 
trekken en ik zag letterlijk mijn ene been even lang 
worden en alle mensen om me heen ook. En mijn benen 
waren volledig even lang weer. Dit was zon enorm 
krachtig moment. De naam van Jezus uitspreken is zo 
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bizar krachtig! En dit was pas het eerste wonder van de 
avond. Na het zalven van mijn voeten gingen ze ook 
bidden voor mijn rug met ongeveer 4 mensen om me 
heen en dat was zo krachtig dat ik helemaal begon te 
trillen en heel hevig begon te trillen. En ze baden voor dat 
mijn stress er uit zou gaan en op dat moment voelde ik 
zoveel rust dat ik bijna omviel. En er was zon enorme rust 
aanwezig daar dat mijn volledige rugpijn weg was. maar 
dat duurde alleen maar voor die avond de volgende dag 
was het weer terug. Meer hier over schrijf ik in mijn 
volgende hoofdstuk over de formule en God die hier tegen 
mij sprak over mijn rugpijn proces. 

 

Hierna gingen we door om voor de band te bidden met 
ongeveer 20 mensen stonden we daar en iedere keer 
gingen we voor 1 iemand bidden en er was een man die 
kon profetieën uitspreken. Dat betekent dat God hem een 
beeld geeft over mensen en of een woord. Over wat er bij 
hun gaat gebeuren. En dat deed hij ook bij mij. Dat God 
een groot plan voor mijn leven heeft. En zo gingen we de 
hele band langs. Dit was zo enorm krachtig want anderen 
kregen ook van die beelden voor andere en we gingen 
met iedereen bidden en dit duurde dik 2 uur en God was 
zo aanwezig hier. Toen stond al die loods in de fik. 
[geestelijk] 

De avond begon en de rust was ongelooflijk daar ik was 
helemaal mezelf en de rust zat zo bizar in mijn lichaam. 
Mensen die knielden tijdens de worship en emotioneel 
werden en het was ongelofelijk mooi. Hemel op aarde! 

Mijn taak was voor mensen te bidden met een maatje en 
ik zag aan een goede vriend van mij dat hij strijd had en ik 
voelde dat de duivel hier was en ik zag het bij die vriend 
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van mij en ik stapte op hem af. En ik vroeg of hij strijd had 
en inderdaad hij had strijd. En ik nam mijn gebedsmaatje 
met me mee en we begonnen te bidden dat de duivel zou 
wijken in Jezus naam. En het werd enorm vurig en ik 
begon tongen te bidden en het was zon krachtig dat we 
na bijna 10 minuten bidden klaar waren. En de strijd was 
weg Amen! 

Tijmen die net van de strijd verlost was kwam naar me toe 
en zei Deborah zijn vriendin heeft ook gebed nodig maar 
ze durft het niet altijd te vragen. Dus ik er meteen naartoe 
en ik zei ‘duss je heb gebed nodig’ en ik ben zelf soms 
erg enthousiast. en ze legde uit dat ze bijna iedere dag 
buikpijn had en rugpijn sinds de laatste tijd. En ik ging 
meer mensen ophalen van de ministry want ik voelde dat 
we veel kracht nodig hadden. En we begonnen te bidden 
met 4 mensen dat de pijn ging wijken in Jezus naam. En 
genezen mocht worden en ze zei dat de pijn in haar rug 
minder werd. En we gingen opnieuw bidden en heel vurig. 
En na dat laatste gebed was de pijn bijna weg en de dag 
daarna vroeg ik het aan haar hoe het ging en de rugpijn 
was volledig weg Amen! 

In ons ministry team was ook iemand die begin van de 
dag op krukken liep. En een vriendin van haar ging voor 
haar bidden en haar voeten zalven. En ik zag haar de rest 
van de avond zonder krukken lopen. Amen God is goed! 

Ik had sterk het gevoel dat er iemand was die gebed 
nodig had en ik zei tegen mijn gebedsmaatje dat we door 
de zaal moesten gaan lopen en we zagen iemand in een 
hoekje zitten. En ik voelde iets bij haar geen idee wat 
maar er was wat met haar en door de gesprekken heen 
kwam het er ook heel iets uit en we mochten voor haar 
bidden. En ik voelde dat God door me sprak en dit was 
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ook weer zo vurig en na het gebed begon ze te huilen. En 
zijn we nog even bij haar gebleven.  

En wat zijn hier bizar veel mensen ook om me heen nog 
aangeraakt wat ik niet heb benoemd. En God was hier 
enorm aanwezig en zijn liefde en kracht ook wat een 
gezegende dag. En enorm krachtig deze loods stond in 
vuur en vlam van de Heilige Geest zo veel rust en 
genezing en kracht God is goed! Amen!! 
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4. formule rugpijn 
 

In het hoofdstuk had ik het er al over. Mijn rugpijn van 
bijna een jaar lang. Mijn rugpijn is ontstaan door dat ik 
vorig jaar 6x per week in de gym stond en achteraf een 
verkeerde houding had met meerdere oefeningen. En dat 
het soms zo in één keer in mijn rug schoot en ik me 
nauwelijks nog kon bewegen en ik doe een opleiding in 
de bouw als tegelzetter. Daarom is het belangrijk dat mijn 
rug normaal kan functioneren. 

Er is al vaak voor gebeden voor mijn rugpijn door veel 
mensen. Ik luisterde laatst op mijn werk een preek van 
mijn zwager, Martin Brand en dat ging over vergeving. En 
nu zal je vast denken wat heeft vergeving nou met rugpijn 
te maken. Dat ga ik je nu uitleggen. Ik kreeg een soort 
formule in mijn gedachtes. Vergeving = loslaten= 
ontspannen lichaam. In grote lijnen. In mijn verleden is 
veel gebeurd en ik heb vroeger alles altijd opgestapeld en 
nooit over gepraat. En stress gaat soms in je lichaam 
zitten in je nek schouders onder rug of gehele rug bij mij 
zit het overal van boven benen tot mijn nek. 

Vergeving = loslaten. En vergeving is een moeilijke in die 
preek word dat erg mooi uitgelegd hoe het werkt.  

Maar God sprak tot mij terwijl we bij Aplha voor mijn rug 
aan het bidden waren. 

En er kwam een sterke gedachte in me op en zei dat we 
dit in stapjes gingen doen om mijn rug te genezen. Dat ik 
iedere keer weer wat mag gaan leren hoe God me hier in 
wil genezen omdat het niet alleen een rugpijn is maar 
omdat er meer achter zit. Stress, en het proces van 
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vergeving. En iedere keer laat God me meer zien over mijn 
denken en mijn verleden hoe ik dat langzamerhand kan 
veranderen dus mijn denken vernieuwen. En zo leer ik ook 
weer meer te gaan vertrouwen op God. En durf ik ook 
steeds meer te vertrouwen op Hem en leer ik daar ook 
weer van. 

God sprak tegen mij op opwekking. 

Ik was bij een dienst bij opwekking bij de jongeren dienst 
en God sprak tot mij en het was tijdens de aanbidding. En 
God zei ‘het is OKE laat het maar gaan het is oké’. En met 
het woordje het bedoel ik mijn verleden. En dit bad een 
maatje van mij voor mij ongeveer 2 maanden geleden 
precies dit wat God tegen mij sprak. En God bedoelt 
hiermee met het is oké Hij heeft mij al lang vergeven en je 
mag alles loslaten en het word een proces waar je steeds 
meer van mag leren. En op dat moment was er mijn pijn in 
mijn rug weg omdat, er zoveel rust was en God zei focus 
op mij en niet op de pijn. Amen. En ik mistte een stuk van 
mijn formule van rugpijn hoe alles nou zat dat ene laatste 
puzzel stukje. En dit was het gene wat ik zocht. En nu 
weet ik hoe ik aan mijn rugpijn kom en wat ik moet doen 
om er af te komen. Vergeven!  

Vergeven=loslaten=rust (in lichaam)  

En bid hier ook voor want vergeving=genezing Amen 
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5. Aanval in de geest 
 

Tongentaal studie 

Ik wilde meer over het onderwerp tongentaal weten dus ik 
ging de serie tongentaal van Tom de wal kijken wat is 
tongentaal. Veel over geleerd en aantekeningen gemaakt. 
Tongentaal is de taal van de geest dus de taal van God en 
dat bid je in de geest. Dat kan alleen als je geest is 
wedergeboorte door bekering. Door te bidden in 
tongentaal is je gebed enorm krachtig. En daar kan je veel 
mee bidden, danken, zingen, demonie uitdrijven. Als je in 
de geest bid. Bid de Heilige Geest door jou tot God en bid 
je niet meer met normale woorden dus niet meer met je 
verstand. Dus klinkt het voor niet gelovige heel raar. Maar 
het is enorm krachtig. Zo ging ik zelf na deze studie in 
gebed eerst met het verstand dus in woorden een daarna 
in de geest. 

Hevig gebed in tongentaal 

Ik begon te bidden in tongentaal ongeveer 20 minuten 
lang. En ik ging op mijn knieën zitten en ik sloot mijn 
ogen en na een aantal minuten in gebed in de geest 
merkte ik dat ik niet alleen was ik merkte dat duistere 
dingen van de duivel mij probeerde aan te vallen en op 
me af kwamen. Op dat moment begon ik hevig te bidden 
en werd het vel wit om me heen en kreeg ik een enorme 
adrenaline door me heen en kreeg ik het ontzettend warm. 
En opdat moment schrok ik zo en was enorm bang dat ik 
mijn ogen voor een paar seconde opende en wist dat ik 
terug moest gaan. En ik sloot mijn ogen en het werd 
warmer en warmer en ik bad heel hevig in tongentaal en ik 
was zo bang in ik vertrouwde op God dat moment enorm 
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en ongeveer een minuut later was alles helemaal weg. Het 
leek alsof ik in de geestelijke wereld was. en achteraf leek 
het op een aanval van de duivel. Omdat ik zo in de geest 
was aan het bidden en ik merkte achteraf dat God me op 
dat moment dat ik warm werd en wit licht zag dat Hij 
ingreep en de duivel wegstuurde. Maar ik moest doorgaan 
in het gebed om op God te kunnen vertrouwen hoe eng 
het ook was. 

Besef van de geestelijke wereld 

Als ik om me heen wel eens aan mensen in gesprek kom 
over het geloof en vraag of ze weten hoe groot en heftig 
de geestelijke wereld om ons heen is weten ze vaak niet 
eens waar ik het over heb. Of ja de duivel ach joh het is er 
wel maar ja. En dat is zo gevaarlijk de duivel maakt deze 
mensen blind want hij is er zeker en dat besef moet er 
gewoon meer komen. Dat we iedere dag met verleidingen 
te maken hebben en aanvallen van de duivel. En dat we 
het woord van God grondig moeten kennen om ons zelf te 
kunnen beschermen tegen de pijlen van de duivel dat wij 
waarheid kunnen uitspreken en ons fundament op de rots 
van God kunnen bouwen. En niet op onze eigen wil maar 
op Gods wil en dat Hij aan het werk in ons kan gaan. Want 
Hij heeft een bizar plan voor je leven. En laat Hem zijn 
gang maar gaan vertrouw op Hem. Laat je niet neer halen 
door de duivel. Ik zeg altijd trek je wapen uitrusting aan 
bid dit iedere dag en spreek de naam van Jezus over je uit 
wat er ook aan de hand is. Hij brengt het kwade tot het 
licht en het al wijken. Zo ook met je geestelijke strijd. En 
onthoudt welke leugen de duivel ook verzint hij is al 
verslagen hij probeert jou gewoon uit het licht te halen en 
terug te trekken in de duisternis. En zo is de geestelijke 
wereld en strijd bij iedereen weer anders maar voor mij 
merk ik enorm dat de duivel mij iedere dag kapot wil 
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maken en langzamerhand leer ik er mee om te gaan. En 
God te vertrouwen en zijn weg te laten gaan in mij. En 
daar moet je soms dingen voor loslaten maar dat is het 
waard blijf op Hem vertrouwen. Besef hij weet wat er 
allemaal al wat er gaat gebeuren in jou leven en dan blijf 
je iedere keer maar je eigen weg gaan want ja je denkt dat 
je het zelf wel weet. 

Nogmaals in deel 1 staat hij ook 

Als je het zelf probeert faal je… 

…als je Hem vertrouwt hij zal volbrengen 

Hij weet alles al over jou over wie je bent en hoe je bent jij 
bent zijn geliefde kind. En Hij houd enorm veel van jou. 
Besef deze even jij bent een koningskind! Jij bent voor 
God perfect! Als je ooit je zelf niet goed genoeg voelt God 
heeft zijn eigen zoon naar de aarde gestuurd om daar 
gekruisigd te worden omdat Hij van je houd!! De duivel 
doet er alles aan om je uit het licht te halen en terug in de 
duisternis te brengen door de kleinste dingen heen. Zo 
maar wat dingen. Drank, muziek, verkeerde vrienden. 
Enzovoort om jou maar terug te krijgen in de duisternis. 
Want hij weet dat God de weg de waarheid en het 
eeuwige leven is Amen! De duivel is al verslagen. We 
zingen zondag in de kerk zo mooi Jezus overwinnaar maar 
is Jezus ook jou overwinnaar? 

 

God houd van je. Hij is er altijd voor je. Jij bent geliefd, 
een koningskind van de allerhoogste 
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6. God geneest 
 

God geneest!  

De dienst van Martin Kooistra op opwekking vrijdag avond 
de eerste dienst. En mijn eerste keer opwekking. En God 
doet weer wonderen!  

Crazy faith!  

Martin Kooistra vertelde over dat een jongen last van zijn 
schouders had en zijn armen waren niet even lang. Net 
zoals mijn benen en hij had het gefilmd toen zijn armen in 
de naam van Jezus gingen aan groeien en even lang 
werden. Dit was niet bij opwekking zelf maar hij had er 
een filmpje van dat 15 seconde duurt. En hij gelooft dat 
als jij dat filmpje keek jij ook genezen zou worden. Crazy 
faith als je dat hebt en zo dichtbij God leeft weet je dat hij 
je kan genezen en daar op kan vertrouwen dat is toch 
gaaf! Dat onze God gewoon onze dokter is maar dan 
zoveel beter hij geneest! En Martin vroeg of de gene met 
rugpijn of blessures wilde gaan staan een stuk of 40 
mensen gingen staan. En hij liet het filmpje zien en hij ze 
‘ik geloof dat God ook tijdens deze getuigenis geneest’ 

En na het kijken van het filmpje moest je gaan zwaaien als 
je genezen was en dik 20 mensen waren volledig 
genezen. Naast mij een jongen van Homebase volledig 
genezen van zijn pijn. En op dat moment was mijn rugpijn 
ook weg door die enorme rust. Amen! 

Genezings dienst David de Vos 

Ik was daar met een maatje van mij hij voor zijn heupen en 
ik voor mijn rug. En er werd tijdens die dienst een oproep 
gedaan voor mensen die wilden gaan bidden voor andere 
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en ik voelde mij toen meteen geroepen. en dat mocht ik 
ook doen voor de mensen om me heen die gebed nodig 
hadden. 

God’s stem verstaan 

 Maar voor dat alles was er een vrouw tijdens de 
aanbidding zei moest huilen. En ik ken die hele vrouw niet 
maar God zei tegen mij dat ik daar heen moest gaan en 
moest zeggen dat God van haar houd en dat ze enorm 
waardevol is en een krachtige vrouw van Gods koninkrijk 
was en zo gezegd zo gedaan. Ik stapte op haar af en ik 
zei dat God dit op mijn hart gaf. En ze begon te huilen. En 
ik voelde gewoon dat God door mij sprak tegen haar. En 
ik kreeg een enorme glimlach op mijn gezicht en mijn 
ogen straalde rust uit en zo ook mijn lichaam was rust. en 
daar bleef het niet bij de mensen die voor andere wilde 
gaan bidden werden opgeroepen omdat te gaan doen. En 
ik moest weer naar die zelfde  vrouw heen en weer het 
zelfde zeggen en ze begon weer te huilen. God zei tegen 
mij dat ik voor haar moest bidden dus ik deed dat en ze 
begon weer te huilen. En ze zei dat dit haar bemoedigd 
had en dat ze volgend jaar haar getuigenis gaat doen en 
daar op het podium gaat vertellen hoeveel dit moment dat 
ik of God dat zei tegen haar en wil ze graag mijn naam er 
bij noemen. Dit is toch zo ongelofelijk mooi God spreekt 
door mensen heen dit was zo prachtig! 

Ongeveer 2 weken na opwekking contact dezelfde 
mevrouw mij via instagram. En vertelde hoe dankbaar ze 
was voor die woorden die ik sprak op opwekking. Ze 
vertelde dat ze mijn boek enorm bijzonder vond en zei dat 
mijn verhaal veel levens zou veranderen. Daarnaast 
vertelde ze mij waarom deze woorden haar zo raakte. Ze 
vertelde dat ze nooit echt wist dat God van haar hield. Ze 
had het wel eens van bekende gehoord maar dat kwam 
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niet helemaal binnen. Totdat een random jongen die ze 
nog nooit in haar leven had gezien of gesproken deze 
woorden zei. Dit raakte haar enorm zei ze. En ze weet nu 
dat ze een geliefde dochter is van God. En ook precies dat 
zei ik tijdens het gebed tegen haar. Ze wil ook graag 
contact blijven houden en als ik ergens mee zit dat ik het 
altijd bij haar kwijt kan. Dit is toch wel enorm bijzonder ik 
ben ook erg dankbaar voor dit moment! 

Naast mij stond een gezin vader, moeder, dochter. En de 
dochter had last van haar nek en God zei ga er maar heen 
en dat deed ik. Ik stapte op hun af en ik vroeg waar ze 
gebed voor nodig hadden en ik vroeg mijn maatje erbij. 
En we gingen met ons vieren bidden en mijn been begon 
te trillen en ik voelde de kracht van God. Na het gebed 
vroeg ik hoe het met haar ging. Ze zei ik weet niet of ik 
genezen ben maar ik weet wel dat ik ben aangeraakt door 
de Heilige Geest en dat is wat ik nodig had Amen! Ze 
kwam speciaal naar opwekking voor deze dienst dit is 
toch prachtig. God is goed. De rest van de dienst werden 
er zoveel mensen genezen van blessures die weg waren in 
1 keer. En een man met long covid die maar 2 zinnen van 
een nummer mee kon zingen omdat hij daarna bij moest 
komen en nu op het podium het hele nummer mee kon 
zingen wauw! Alleen de pijn van mijn maatje was er nog. 
Dus gingen wij in de rij staan van misschien wel 100 
mensen. Kwam er iemand van opwekking naar ons toe en 
hij zei: ik heb jullie 2 op mijn hart en jullie moeten mee 
naar deze mensen. Hij zei ik kan er niet omheen dit moet 
gewoon gebeuren. Van al die mensen haalde hij ons er uit 
om naar random stel mensen te gaan om voor ons te 
bidden. Een moeder en zoon en een vriendin van de 
moeder en we hadden het uitgelegd waar we last van 
hadden en we gingen uiteindelijk met 10 mensen bidden 
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voor mijn maatje. We begonnen te bidden in normale taal 
en in tongentaal. En het duurde nog maar 2 minuten en hij 
viel in de geest. En totaal vreemde mensen spraken pure 
waarheid over hem en ze zeiden precies de oorzaak van 
zijn pijn. Dit gebed duurde ongeveer 10 minuten. En ik 
volgde en er gebeurde precies hetzelfde. En we zijn niet 
genezen maar we weten 100% dat God dit gaat genezen 
Amen! 
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7. vergeving is genezing 
 

Vergeving=Genezing 

Het begon allemaal met dat ik zelf erg last had van woede 
en depressieve klachten had. En ik nam het mee in gebed. 
Een dag later zag ik een filmpje op youtube over 
vergeving van Martin Brand. En hij zei in die preek dat hij 
ook mensen moest vergeven en dat het hem ook vrij 
maakte van bepaalde dingen. En dat hij dat ook in gebed 
nam. Zo deed ik dat ook en om me heen hoorde ik steeds 
vaker over vergeving alleen wist ik niet hoe. Hoe moet ik 
mensen vergeven en wie? Ook dit nam ik mee in gebed en 
ik kreeg namen naar boven wie ik moest vergeven tijdens 
gebed. Maar hoe? Ik had geen idee. Na vaker hier over te 
bidden kreeg de formule van rugpijn door en begon ik dat 
meer en meer te gaan begrijpen. (hoofdstuk 4) en God 
begon te spreken tegen mij meer en meer.  

Opwekking ik was bij een dienst van de jongeren tent en 
je kon naar voren komen. En daar had ik nou net geen zin 
in. Ik vond alles wel prima maar toch zei er iets tegen mij 
dat ik wel moest gaan. Dus ik liep naar voren voor de rij 
van het ministry team maar die was erg lang dus ik begon 
met gesloten ogen God te aanbidden. En God liet me 
dingen zien hij liet me momenten uit mijn verleden zien uit 
mijn pest verleden en Hij zei ik was bij je en ik kreeg 
meerdere beelden te zien en telkens zei Hij ik was daar 
met jou je was toen niet alleen. Ik ben er altijd geweest in 
je meest moeilijke tijd maar in je mooie tijden ik was er 
altijd. En ik barstte in tranen uit en ik ging op mijn knieën 
en begon hem te aanbidden. En toen kwam er iemand 
naar me toe en vroeg of het goed ging. Ik had hem mijn 
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situatie uitgelegd en hij was bekend met het pest 
verleden. En hij zei jij hebt vergeving nodig. Ik wist dat hij 
gelijk had maar hoe? Hoe moet ik vergeven? En hij stelde 
voor om samen te bidden en hardop uit te spreken wie je 
moest vergeven en de situatie erbij. En zo heb ik iedereen 
met hart, ziel en geest vergeven en dat gaf me veel meer 
rust. en achteraf bleek hij dus iemand weer te kennen van 
mijn Alpha cursus.  

En in een andere jongeren dienst op opwekking zei God 

Jeremy focus niet op je pijn maar op mij. En ik zal je 
overstromen met rust. en dit is wat ik jou als lezer wil mee 
geven! Focus op God en niet heb probleem en Hij zal 
voorzien en neem je probleem mee in gebed. Hij weet 
waar je door gaat en Hij is er altijd bij ook al voelt het 
soms niet zo. Vertrouw op Hem. Hij is goed 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 3 

Vergeving =Genezing 

Mei 2022 

 

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