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Voorwoord 

 
In dit boek lees je over hoe God Jeremy vraagt om 

een boek te schrijven over Jezus of de wereld. 

Jeremy heeft nog veel last van zijn oude leven dat 
maar telkens weer blijft trekken. Ook lees je dat 

God Jeremy uitdaagt om uit te stappen in zijn 
geloof en comfort zone. 

God geeft Jeremy ook openbaringen over de 
Geestelijke wereld, waardoor er een hele nieuwe  

wereld voor hem open gaat. 

En hoe Daniel van Deutekom Jeremy mooie 
mogelijkheden biedt voor zijn groei in geloof. 

Tot slot krijgt Jeremy 'Eindelijk' antwoord op zijn 
vragen en is zijn overwinning daar! 
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1. Uitstappen in geloof 
 

Discipel school Nunspeet bij Jelmer Visscher 

 

Jelmer had op zijn Instagram account een filmpje geplaatst 
over dat hij een discipel school ging geven in Nunspeet. En ik 
wilde daar graag heen en ik nam een van mijn beste maten 
mee; Jarno.  

Woensdag avond gingen wij met het ov naar Nunspeet toe. 
Wij kwamen daar binnen en meteen voelde ik de aanval van 
de duivel de geestelijke strijd beginnen. Tijdens de worship 
verkrampte mijn lichaam en kon ik mijn handen niet meer 
omhoog doen er kwam enorm veel spanning op te staan en ik 
had enorme agressie in mij. Ik wist dat de duivel bezig was 
met aanvallen. Later op de avond ben ik weg gegaan om even 
alleen te zitten en toen begonnen de depressieve gedachtes 
op te komen. En de agressie werd erger. Ik had het gevoel 
alsof ik daar niet mocht of moest zijn en ik kreeg een heel 
negatief beeld over mijn broeders en zusters alsof ik daar niet 
bij hoorde. Dit beeld komt uit mijn pest verleden ik ben 
vroeger op de basis school gepest geweest en op de 
middelbare van de 1e tot de 4e klas. Daar ben ik altijd 
buitengesloten geweest. Geen vrienden gehad tot mijn 14e en 
ik ben daar veel geslagen geweest. Dus daar heb ik nog wel 
eens last van. En dat merk ik enorm dat de duivel mijn 
trauma’s uit mijn verleden tegen mij gebruikt. En ik ben die 
avond alleen nog terug geweest om mijn flyers op te halen. 
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Maar toen kwam er een vrouw naar me toe en sprak me aan 
en ze vroeg hoe het ging en ik zei ’ eigenlijk best slecht, want 
ik heb Geestelijke strijd’ en toen kwam het gesprek over mijn 
strijd en ik merkte dat ik wat losser werd en de strijd afnam. 
En uiteindelijk weg ging. Het ging de avond ook over 
uitstappen in geloof en mijn maatje Jarno zei toen we weer 
naar de trein gingen. ‘we gaan zo op iemand afstappen in de 
trein en over Jezus vertellen’ nou ik had daar helemaal geen 
zin in 10 minuten geleden vond ik iedereen nog vage wappies 
in het geloof door de strijd en nu ga ik het zelf doen en ik zei 
dat ik het absoluut NIET ging doen. We waren op het perron 
en de trein kwam er aan. Ik zei tegen Jarno kom we stappen 
hier in en ik zag een jongen daar alleen zitten. En ik zei tegen 
Jarno kom we gaan er achter zitten en ja hoor hij had een 
kruisje om. En Jarno stapt op hem af en zegt wil je een 
stroopwafel. Ik zakte op dat moment door mijn schoenen 
heen en ik wilde echt niet meer. En ik heb geen idee waarom 
maar ik gaf hem mijn flyer. Tenminste Jarno gaf hem en ik gaf 
hem aan Jarno. En we vroegen aan hem of zijn kruisje 
betekenis had. En hij vertelde dat hij christelijk was 
opgegroeid. En zijn vader dominee was in een kerk in Wezep. 
Terwijl wij in de trein stappen uit Utrecht naar Zwolle en 
precies hier instappen. Nou de aardse mensen zouden zeggen 
toevallig hahah maar wij zijn niet aards dus het was Gods 
plan. En we begonnen over Jezus te vertellen en hoe geliefd 
hij is die jongen dan. En we nodigde hem uit voor de Alpha 
cursus waar wij leiding gaan geven in Wezep. En voor project 
Victory natuurlijk. Toen hadden we nog 3 minuten voordat 
we bij station Wezep waren. Dus we stelde voor om voor 
hem te bidden. En zo gezegd zo gedaan. Wij voor hem 
gebeden. En hij ging er vandoor. Wajooo even een amen. Wat 
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bizar was dit. Leuk hoor stap je even in de trein zie je een 
random gast zitten. En gaan we even over jezus vertellen en 
voor hem bidden haha en het was geweldig! Ondanks ik die 
avond zo enorme strijd ervoer. Ben ik dankbaar voor dit 
moment! 

Liefde uitdelen 

Precense malieveld 2022 

Een kort stukje over Presence 2022. Ik was daar met 2 
vrienden van mij Sem en Volkert. Sem ken ik via Alpha cursus 
en Volkert via Instagram. Dat was dik 2,5 uur reizen voor mij 
en de volgende dag om 06:00 er weer uit voor werk. Maar 
alles voor Jezus! Dus wij stonden daar en ik had op een 
gegeven moment de vrijmoedigheid om op mensen 
aftestappen zonder enige schaamte. Ik had ook niks perse op 
mijn hart maar ik wilde gewoon de liefde van God uitdelen. 
Dus ik zag een man staan en ik liep er heen en ik zei letterlijk 
dit ’yo man mag ik je wat vertellen?’’ en ik zei wist je God 
houdt van je en je bent een krachtige man in Gods koninkrijk 
en je bent waarde vol en veel zegen broeder en daarna gaf ik 
hem een flyer en vertelde ik wat over deel 1 van mijn boek. 
Nou die man dus de hele tijd naar achter kijken naar mij met 
een big smile en hij was echt mega blij. Dat vond ik dus nou 
helemaal leuk. Dus ik zag 2 vrouwen voor me staan en ik zei 
zo tegen Sem ‘yooo dit is vet ik ga gewoon naar hun toe’ en ik 
vertelde hun hetzelfde. En toen stond er een vrouw naast me 
waar ik het wel op mijn hart kreeg dus ik ging er heen en zei 
precies hetzelfde. Het liefst ging ik op dat moment het hele 
malieveld af. Maar we moesten weer gaan dus dat ging 
helaas niet. Maar dit bedoel ik liefde van God uitdelen 
heerlijk, i love it 
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McDonald’s Heerde 

Ik was met 2 vrienden naar de McDonald’s in Heerde. Ik 
kwam daar binnen en mijn vrienden hadden al een plekje 
waar ze zaten te wachtten op hun eten en ik kwam later. Ik 
had mijn bestelling gedaan en ik loop naar hun toe voor ons 
zat een groepje jongeren en 1 van hun zei ’Nice shirt!’ ik had 
mijn net nieuwe shirt aan waarop jesus is king stond aan. En 
ik keek om en ik zag dat iemand een youth.opwekking shirt 
aan had. Ik dacht wajo wat vet! En ik loop naar mijn vrienden 
toe met de gedachte ik moet eigenlijk naar hun toe lopen en 
een gesprek startten wie weet wat het wordt. En na veel 
twijfelen zag ik hun al opstaan en zei ik tegen mijn vrienden 
’yo gasten ik ga er gewoon heen’ zo gezegd zo gedaan. Hun 
waren van jeugd met een opdracht ik had er wel eens van 
gehoord maar ik had niet echt een idee van wat het was.  na 
een tijdje praten vroegen ze of ik een keer langs kwam. Om te 
chillen. We hebben nog telefoon nummers en Instagram 
uitgedeeld aan elkaar. En ik ben terug naar mijn vrienden 
gegaan. Eindstand misschien heb ik hier net nieuwe vrienden 
gemaakt ik heb geen idee. Was het toeval? Nee dat geloof ik 
niet. Ondanks het wel toevallig leek. Zal het wel onderdeel 
zijn van Gods plan. Ook dit was voor mij over die ene drempel 
heen stappen en weer uitstappen in het geloof 
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2. De wereld blijft trekken 
 

De wereld blijft aan je trekken en hiermee bedoel ik mijn 
oude leven. Ik merk dat de duivel er alles aan doet om me 
terug te krijgen en wat is dat enorm vermoeiend. Iedere dag 
bijna elk moment aanvallen krijgen met of verleidingen of 
neerhalende gedachtes. Ik was net 3 weken uit de strijd maar 
toen merkte ik dat er op school alleen maar over mijn oude 
leven ging. De muziek wereld en dat hoor je dan iedere dag. 
En ik ben net 2 maand radicaal uit de scene gestapt. Dus het 
blijft nog steeds goeie muziek, want het gevaarlijke is dat niet 
iedere tekst slecht is. En daar word je bij je vrienden en op 
school telkens mee geconfronteerd. Dan zeggen ze maar niet 
alles is slecht toch. Of dan kan je beter alleen maar halleluja 
muziek luisteren toch. Je kan prima mee. Je kan gewoon mee 
gaan. Het is echt niet zo slecht hoor. Of je slaat door in je 
geloof. En dan denk je soms oh ja misschien hebben ze toch 
gelijk. En dan zet je je deur op een kiertje en zie je al die 
mooie festivals en die mooie tijden met je vrienden. En ga je 
het weer luisteren dan is het meer de wereld en minder God. 
En word het weer leger van binnen en loop je weer tegen 
jezelf aan en daar pakt de duivel mij keer op keer op, omdat 
ik iedere dag geconfronteerd word met mijn oude leven. En 
dat is enorm vermoeiend en zwaar. En dan komen de twijfels 
is dit het wel waard en dit gaat 24/7 tegen elkaar in. En zo 
denk je maar een festival of iets kan toch prima of waar maak 
je je zo druk om. Maar God sprak laats tegen mij en zei’ je kan 
prima uitgaan en feesten pakken en lekker je eigen wil gaan. 
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Maar ik heb een plan voor je leven. En die  kan je alleen 
uitvoeren als je dichtbij mij blijft. En daar moet je de wereld 
echt rechts laten liggen want ik heb grote plannen voor jou 
leven. Dat kan alleen als je heel dichtbij mij leeft. En niet in de 
wereld leeft met 1 been. Zo zijn er meerdere profetieën over 
mij uit gesproken. Dat ik ga spreken voor duizenden jongeren,  
en dat ik vele jongeren ga dopen, en dat ik veel mensen om 
me heen ga krijgen. Dat we gaan zorgen voor een grote 
opwekking. En dat is door 2 mensen geprofeteerd. En het 
kwam allebei op het zelfde neer. Die mensen kende elkaar 
ook niet. Maar op 1 voorwaarde ik moet dichtbij God leven. 
En het is enorm zwaar nu nog. En dat zal het ook blijven maar 
wij lopen met de waarheid in ons hart. En dat is enorm 
kostbaar. Wij komen niet van hier. Wij zijn een dreigend 
gevaar voor de duivel. Maar laat hem niet binnen ook al zet je 
je deur op een kier. God heeft hem niet voor niets gesloten. 
Hou deze goed in je hoofd. God heeft de deur al gesloten 
omdat hij weet dat het beter is zonder dat. Hij heeft grotere 
dingen voor je klaar staan. Hou je sterk! Je strijd niet alleen. 
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3.Daniel van deutekom 
 

Dit is eigenlijk best een bijzonder grappig verhaal. Ik ben 
Daniel denk ik een dag geleden gaan volgen op Instagram. Ik 
had eigenlijk geen idee wie hij was. en hij stuurde mij om half 
1 snachts een bericht op Instagram. En hij vroeg of hij mijn 
boek ergens kon lezen en ik had hem de 2 links gestuurd van 
mijn boeken deel 1 en deel 2. Hij had ze even kort gelezen en 
was erg enthousiast. En hij vertelde over dat zijn vader een 
christelijke uitgeverij had. En vroeg of ik daar op termijn een 
boek wilde gaan uitbrengen. En ik dacht bij mezelf wat 
gebeurd hier dan om half 1 snachts maar hier bleef het niet 
bij. Hij was op zoek naar een vurige jonge jongen voor zijn net 
opgerichte organisatie Godf1rst daar organiseert hij 
evenementen voor honderden jongeren en spreekt hij en nog 
veel meer check zijn site Godfirst! En hij vroeg aan mij of ik 
daar blogs wilde gaan schrijven over kleine stukjes van mijn 
getuigenis. En het bijzondere was is dat ik die avond ervoor 
een beeld van God kreeg en hij zei dat ik My Story in grote 
lijnen moest gaan uitwerken van wat er allemaal gebeurd in 
mijn leven. En op een of andere manier in details moest gaan 
delen over het moment zelf van Geestelijke strijd en over 
mijn depressie en ontmoeting met God. Ik had hiervoor 
gebeden wat God wilde en de dag erna zegt vraagt Daniël of 
ik dit over mijn depressie en ontmoeting wil uitwerken voor 
zijn blog in details. Dit is precies wat God mij die dag ervoor 
nog vroeg. En dat beeld erbij gaf. Dit is toch weer enorm 
bizar. En dat komt dan op zijn website en Instagram en 
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facebook TE GEK! Nog meer mensen dit verhaal vertellen love 
it! met als doel God groot te maken amen en dat om 1 
snachts. En daar bleef het niet bij hij vroeg ik de volgende dag 
even kon bellen zo gezegd zo gedaan. En hij vertelde over een 
event wat hij organiseerde, momentum en dat klonk voor mij 
enorm interessant. En ik vroeg of ik nog ergens mee kon 
helpen. En dat kon zeker dus ok weer kei gaaf! Ik mag mee 
helpen in de ministry! Super gaaf. Wat een zegen is dit weer! 
En dat om half 1 snachts ik vind het maar bijzonder.  
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4 leven in de wereld 

Of een leven bij Jezus 
Wil jij leven in de wereld. Of wil jij met Jezus leven. 

Ik vind dit zelf echt een enorm lastige. Omdat, de mensen om 
me heen allemaal in de wereld leven en ik? Ik wist het zelf 
eigenlijk nog helemaal niet. Ik wilde volop festivals pakken en 
veel drinken ieder weekend. Maar op een gegeven moment 
merk je dat het je niet vult. En word je telkens leger en leger. 
En blijf je keer op keer maar zoeken naar dat ene ding. Wat je 
als aardse mens niet kan vinden zonder ontmoeting met 
Jezus. Zo  was het ook voor mij en telkens als ik voor Jezus 
koos liet Hij me steeds meer zien van zijn koninkrijk. Maar 
daar kwamen de aanvallen van de duivel alweer aan en viel ik 
terug in die diepe put en leegte van de wereld. Ik wist niet of 
ik het wel goed deed. Ik was hier 2 heren aan het dienen ik 
leefde en in de wereld en ik wilde voor Jezus gaan. En er 
kwam telkens maar meer strijd op me af. En de duivel gooide 
me zo ver weer de put in en ik verloor mijn dagelijkse relatie 
met God en zo heb ik altijd gedacht dat ik eerst helemaal in 
de put heb moeten zitten voordat, ik weer naar Jezus terug 
kon. Maar dit is een leugen van de duivel hij is de koning van 
de leugens. Ik ben gaan leren om de naam van Jezus over 
deze leugen uit te spreken en het niet alleen te doen en 
andere er bij te betrekken maar dit bleek erg lastig te zijn 
voor mij. Ik dacht dat ik zelf allemaal wel kon en voelde me 
vaak alleen. Maar er zijn zoveel broeders en zusters om je 
heen die je willen helpen. En misschien heb je ze nog niet je 
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kan altijd terug naar God. 1 simpel gebed kan je hele situatie 
veranderen. Strek je uit naar Hem als je in nood zit want hij is 
er voor je. Ook al voelt het leeg en ver weg en alleen je geloof 
is geen gevoel. Je mag leren vertrouwen op Hem en leren zijn 
stem te verstaan. En dit hoeft niet in 1 keer het gaat met 
vallen en opstaan en heel veel vallen. Maar dit is een 
leerproces. En hoe zwaarder het word hoe sterker je 
geestelijk word. Want God ziet dat je hier doorheen gaat en 
dit gebeurt nu allemaal om je er sterker doorheen te laten 
komen. Vertrouw maar op hem je bent niet alleen. En focus 
niet op de pijn of problemen maar op hem. Want hij is erbij 
Amen. Zijn liefde voor jou is intens groot en je bent zo 
ontzettend kostbaar voor hem. Hij kent je pijn en hij is er 
altijd bij. Terwijl ik dit schrijf heb kom ik net uit deze situatie. 
Het is een leerproces geweest waar ik dankbaar voor ben 
geweest ondanks het enorm heftig was 2 weken iedere dag 
geestelijke strijd om mij te leren de strijd te overwinnen. 
Altijd voordat ik begin met schrijven bid ik dat God door mij 
gaat spreken. En daar vertrouw ik op. En nu zie ik weer dat hij 
het heeft gedaan. Ik had nooit als droom om te gaan schrijven 
maar God gaf het op mijn hart en nu schrijf ik alweer deel 4 
van My Story en zijn we bezig voor een speciaal project voor 
deel 5. God heeft ook voor jou een plan met je leven. 
Misschien zie je het nog niet maar God is bezig om de weg 
voor jou te maken. Hij vraagt alleen of je met hem wil leven 
en hij zou je alles geven wat je wil. Maar je laat de wereld 
achter je. Wat kies jij de wereld of een leven bij Jezus? 
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5. de aanwezigheid van Jezus 
proeven. 
 

Tijdens het schrijven van hoofdstuk 4 sprak God door mij. En 
na het schrijven ging ik in stille tijd in gebed. En ik zette een 
worship nummer aan spontaneous instrumentaal. En ik vroeg 
God of hij tot mij wilde spreken. en ik sloot mijn ogen en god 
zei dat ik alleen op hem moest focussen. Geen enkele 
gedachte binnen laten en ik voelde rillingen door me heen 
gaan door mijn hele lichaam heen van mijn hoofd en dan naar 
beneden tot mijn tenen dit voelde ik 10x wel totaal. Eerst 
kwam er links boven een wit licht en dan volgde een rilling en 
ik voelde wint om me heen 

En God zei laat maar los alle stress en er kwamen meerdere 
rillingen door me heen en wit licht en ik voelde zijn 
aanwezigheid enorm goed hij was letterlijk naast me. En 
vanaf waar ik hem voelde kreeg ik ook steeds die eerste rilling 
en voor mijn gezicht kwam de wind en ik voelde een enorme 
rust in mijzelf en mijn lichaam. Nu zullen mensen vast denk 
dat ik gek aan het worden ben. Maar dit was zeker niet nep ik 
voelde dit zo enorm de aanwezigheid en de rust en de kracht 
van Jezus. Amen wat enorm bijzonder was dit. Ongeveer 30 
minuten later ging ik weer in gebed een dank gebed. En ik 
sloot mijn ogen en ik kreeg enorme warmte over me heen en 
rust en ik had een mega glimlach op mijn gezicht. En dit was 
ook weer zo bizar. 
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6. Genezing in de woestijn 
 

Genezing in de woestijn.  

De tijden van wachtten. Iedere christen kent deze tijd wel de 
tijd dat het lijkt alsof God stil is of zwijgt. In deze tijd toetst 
God mij vraagt Hij mij om op Hem te vertrouwen ook al heb 
je zelf geen idee van wat en hoe het gaat gebeuren of 
wanneer het gaat gebeuren. God vraagt om mijn vertrouwen. 
Dat is het proces waar ik nu in zit.  

Door het wachtten leer ik Gods stem verstaan. 

God spreekt tegen mij in de wacht tijd in de woestijn. Ik zit 
zelf met het ding wat wil ik in mijn leven en wat is Gods plan. 
En er zijn dagen dat ik het zelf niet meer weet en tot God bidt 
en op mijn knieën zit en vraag God wat wilt u nou met mij en 
wat is uw plan. En het blijft maar stil en in het begin begreep 
ik het gewoon niet. Waarom zo stil wat wilt u laten zien aan 
mij. Maar later kreeg ik inzicht en zie ik dat het nu nog niet 
om de opleiding gaat maar om het vertrouwen op Hem, want 
ik weet het misschien nog niet wat het gaat worden maar 
God wel en hij vraagt mij om op hem te vertrouwen. Terwijl ik 
leer te vertrouwen kijk ik terug naar een tijd terug en merk ik 
hoe enorm ik geestelijk gegroeid ben en zie ik dat God me in 
deze tijd ook aan het genezen is. Ik zag mezelf aan het begin 
van mijn bekering als een glazen glas die in duizend stukken 
op de grond lag en nu zie ik dat door deze processen heen dat 
God mij aan het opbouwen is. En ik zie in de wachttijd dat ik 
leer vertrouwen en ik zie geestelijke genezing. En nu zie ik 
ook dat God mij ook toetst op deze dingen. Hoe meer ik hem 
vertrouw hoe meer hij mij toe laat om te doen. En hoe meer 
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ik van zijn koninkrijk aan het proeven ben. En hoe meer ik zie 
wat hij voor plan met mijn leven heeft. En leer ik steeds meer. 
Hoe God mij ziet en leer ik steeds meer over mijn identiteit in 
christus. 

Soms lijkt het stil maar God is jou aan het voorbereiden voor 
zijn plan met jou. Hij creëert jou naar zijn beeld en soms moet 
je dingen loslaten die heel moeilijk zijn om God te blijven 
volgen. het leven met God is niet makkelijk maar wij leven 
met de waarheid. En als jij iedere dag de controle terug kan 
geven en dat hij zijn wil in jou leven kan doen en zijn plan met 
jou leven kan uitvoeren dat is wat hij wil. Hij vraagt niet om 
dit in 1keer te doen ook dit is een mega groot proces met 
veel vallen en opstaan en dit heeft tijd nodig. Het hoeft niet 
in 1 keer. En niet alleen hij is er altijd bij. Ook al is het soms 
ontzettend lastig Hij is er bij altijd.  

-trust God- 
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7. Geestelijke ogen gaan open 
 

Je geestelijke ogen gaan open. 

Je word steeds meer bewust van de wereld en de zondes van 
je oude leven en de wereld. Je gaat je oude menselijke dus je 
vlees steeds meer laten afsterven en je leeft steeds meer 
naar de wil van Jezus. 

Dit klinkt allemaal best heftig. Je oude leven laten afsterven 
en je geestelijke ogen worden geopend. Je oude leven laten 
afsterven is eigenlijk om het los te laten en voor Jezus te gaan 
in grote lijnen. En je geestelijke ogen worden geopend. Dat 
gaat al best snel je wordt je bewust van je zondes en gaat dat 
inzien. Je gaat inzichten krijgen en je leert Gods stem 
verstaan. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen de titel 
van deel 2 van My Story. Waarin in radicaal uit mijn 
vertrouwde oude situatie stap de hardcore wereld. In dit 
hoofdstuk ga ik je meenemen hoe God mijn ogen geopend 
heeft. Voor de duistere kant van deze wereld en de wereld 
zelf.  

De hardcore wereld 

Voor mij als niet bekeerde jongen was dit een geweldige tijd. 
En niet alle hardcore en hardstyle is slecht zeker niet. Dit gaat 
om bepaalde nummers en artiesten. Ik was blind mijn 
geestelijke ogen waren nog niet geopend. Maar toen ik 
eenmaal bekeerd was en ik de duistere kant hiervan ging 
inzien werd het mooie plaatje toch even anders. 

De duistere kant van deze wereld 
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Ik was bij rebirth een harderstylez weekend geweest. Echt 
een top feest wast het! 8 tot 10 april 2022. Tijdens het feest 
merkte ik al snel dat God dit niet zo bedoelt had. 90% van de 
mensen hadden mega grote of kleine pupillen en zaten te 
kaakschaatsen dat bekent dat bijna iedereen gebruikte daar. 
En toen kwam de eerste gedachte van dat dit niet klopt. Ik 
stond in de menigte van duizenden mensen en de tekst ging 
op een gegeven moment over de duivel binnen laten in je 
hart. En op dat moment schrok ik en wist ik niet wat ik moest 
doen. Ik ben meteen in gebed gegaan voor bescherming. 
Daarna ben ik wel verder gegaan daar met feesten. De 
zaterdag op de mainstage zag ik dat er op de schermen 
kruisen stonden en duivels afgebeeld werden en op het 
moment schrok ik weer even en wist ik niet goed wat ik 
moest. De mensen om me heen stonden met handen 
omhoog net zoals je in de kerk staat op zondag ochtend. En 
het nummer Amen van sub zero project kwam en iedereen 
had hun handen omhoog geheven. Dit was weer een besef 
momentje. En toen ik thuis kwam ging ik er verder over 
nadenken en na veel tijd in de woestijn en veel tijd van leegte 
ben ik er ook radicaal uitgestapt. Met terugkijk op een 
ontzettend mooie tijd met vrienden. Maar ook een afsluiting 
van een hoofdstuk van mijn leven. Dit was best heftig ook als 
je kijkt naar de defqon.1 mainstage 2019 of dit jaar 2022 en 
openbaringen leest en hoe het beest wordt beschreven staat. 
Dan zie je ook hoe de duivel daar doorheen werkt de stage 
zelf heeft veel dingen daar van weg. Best een heftig besef als 
we daar een aantal weken geleden stonden op opwekking 
met 60.000 mensen en nu daar defqon.1 was met een totaal 
van 100.000 mensen in de duisternis om het heel zwart wit te 
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zeggen. Zo zie je maar weer als je geestelijke ogen geopend 
zijn heb je hier weer inzichten van.  

Net als bij mij op het werk het taalgebruik en het fatsoen is 
volledig weg. Het gaat om 7 uur sochtens’s al over 
verkrachtingen op voor hun een grappige manier maar voor 
mij een walgelijke manier. En hoe de meeste mannen naar 
vrouwen kijken en hoe ze hierover praten de meest 
walgelijke dingen worden hier gezegd. Ook dit is het werk van 
de duivel. De oorlogen zovele ziektes. De mensen die nog 
blind zijn zeggen meteen waar is God dan. Maar de duivel is 
de God van de aarde het gaat alleen maar om macht en geld 
en drank. Als je de lyrics van een rap tekst tegenwoordig even 
doorneemt drank, drugs, duisternis, vrouwen. Wij als 
christenen moeten vrij zijn van de wereld wij moeten geen 
slaaf meer zijn van de wereld. Maar het goede nieuws 
vertellen aan de rest dat hun ogen geopend mogen worden! 
Er is nog veel vis te halen hoe Jelmer dat altijd zo mooi zegt. 
En ook hier weer bij stap uit in je geloof ga de straat op en 
vertel over het goede nieuws. Dit is onze opdracht als 
christenen. En niet om alleen maar netjes in de kerk te zitten 
we moeten ook vertellen over Jezus. Een spreker zei een keer 
de mensen in de kerk moeten zich bekeren. Sommige kerken 
in Nederland kennen de heilige geest niet eens. Dit is 1 van de 
3 belangrijke die voor ons als christenen onmisbaar is. 
Daarom is mijn boodschap hierbij. Stap uit in je geloof vertel 
mensen over Jezus ga voor mensen bidden. Jelmer zei een 
keer ’mensen zeggen of ja doe maar of hou je bek’ is 
misschien een grappig voorbeeld. Maar stap uit het hoeft niet 
groot te zijn iets kleins kan al iemands leven veranderen. Deel 
de liefde van jezus uit hou het niet voor jezelf maar deel het 
uit. Wij als christenen moeten zorgen voor die opwekking om 
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jou regio of buurt familie noem het maar op om die geestelijk 
in de fik te zetten. En dat hun ook weer kunnen vertellen aan 
de rest. Word wakker en maak jezelf weer vurig. Spreek die 
ene persoon maar aan hoe eng het ook is je bent niet alleen. 
Maar deel de waarheid en je misschien gaan mensen je raar 
vinden maar voor de wereld is je weg krom en voor jezus is je 
weg recht. Heb jij een getuigenis groot of klein deel het. De 
kracht van een getuigenis is immens groot! Hierbij vraag ik 
jou als lezer. Maak die ene stap ook al twijfel je neem het 
mee in gebed. En onthoudt goed hij is erbij. 
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8. De controle teruggeven 
 

Vaak willen wij als mensen alles in onze eigen handen 
hebben. De controle over de situatie of de controle over ons 
leven, werk, school, relatie hebben noem het maar op. We 
kleven ons zelf vast aan de situatie en denken dat we het zelf 
het beste kunnen oplossen of onder controle kunnen hebben. 
Dat voelt ook het veiligst lekker in je eigen comfort zone 
blijven. Want daar zit je het veiligst want je hebt het zelf in 
handen. 

Dit is wat wij denken als mens. 

Maar God vraagt aan ons om de controle over je werk, 
school, relatie of iets anders om het aan hem te geven. En wij 
als mensen vinden dat soms best lastig. Want je stapt dan uit 
je veilige zone en je weet niet wat er gaat gebeuren en kom 
het dan allemaal weg goed of wat gaat ermee gebeuren. Als 
wij de situatie aan God geven. Net als Mozes met zijn staf dat 
was zijn alles als herder zijn de. Dat was belangrijker voor zijn 
werk daar deed hij alles mee. Maar God vroeg aan Mozes of 
Hij de staf op de grond wilde gooien. Daarmee bedoelt God 
om de staf aan God te geven. Om eigenlijk zijn staf. Zijn alles 
aan God te geven de situatie of de controle aan God te geven. 
Zo dat het niet meer de staf niet meer de staf van Mozes is 
maar de staf van God. God zei tegen Mozes laat de staf op de 
grond vallen en de staf veranderde in een slang. En Mozes 
werd bang maar God zei wacht maar. God zei pak de slang 
aan zijn staart op en de staf veranderd weer in een staf. De 
staf is nu los gekomen van Mozes hij heeft het losgelaten en 
aan God gegeven zodat God er aan het werk kon. En het kon 
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zegenen. En de staf niet meer de staf van Mozes is maar de 
staf van God is. Wat is voor jou de staf? Is het je relatie waar 
je alles zelf in de controle wilt hebben of is het je werk of 
misschien wel je studie. Wat is het gene wat nog van jou is en 
wat in Gods handen gelegd mag worden. Zodat Hij het kan 
zegenen en het zoveel groter terug kan geven. Misschien nu 
dat je dit leest heb je een goede vriend of vriendin waar je 
heel hecht aan bent. Maar deze persoon houdt je van God af. 
Waardoor jij de keuze telkens moet maken die persoon of 
God en als je die ene persoon kiest dat je verkeerde keuzes 
gaat maken en gaat kiezen voor de wereld en steeds verder 
van God weg gaat. Misschien is dit dan jou staf. Neem het 
mee in gebed en vraag God wat jou staf is. Kies jij voor Jezus 
of de wereld? Want, laat jij zelf de situatie los en geef je het 
aan God. Dan zal hij het zegenen hij doe het beste voor jou. 
Hij neemt misschien die persoon wel weg uit jou leven, 
omdat dat het beste voor jou is. En Hij zegent je er met veel 
meer vrienden die ook voor Jezus gaan. 

 Klein voorbeeldje bij mij God heeft mij gevraagd om alles wat 
ik had los te laten. Dat is letterlijk wat hij vroeg. Toen ik tot 
bekering kwam was mijn herstel proces begonnen om 
gemaakt te worden naar zijn beeld. Ik heb enorm veel 
moeten loslaten van wat ik had. Ik kom zelf uit de hardcore 
wereld dat was mijn staf de vertrouwde situatie waarin alles 
goed leek. Voor mijn vleselijke mens. Maar God heeft mij een 
beeld gegeven toen ik inzichten kreeg. 

God sprak tot mij door een beeld 

God zei letterlijk tegen mij je kiest voor mij of de wereld. En 
dit was voor mij zo ongelofelijk moeilijk. Ik zei tegen God 
‘maar hoe?!’moet ik alles wat ik heb loslaten om U te volgen. 
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en God sprak tot mij en zei je bent hier naakt op de wereld 
gekomen en zo ga je er ook weer af. En ik zag een beeld van 
God die voor me stond met een bord voor me waar op stond 
ik ben de weg de waarheid en het leven. En ik die voor Hem 
stond vast aan ketenen. Ketenen van de wereld. Ik zat vast 
maar ik moest los komen om Jezus te volgen. je kent het 
nummer ‘break every chain’ vast wel of ‘something has to 
break’ deze zingen we met ze alle wel zo leuk mee in de kerk 
op zondag maar heeft echt. echt betekenis of zit jij op 
zaterdag je nog helemaal lam te zuipen in de keet. Of wil je 
echt die ketenen breken en loslaten dat is wat je dan doet. 
Loslaten van je oude leven. En dat is wat God zei door 
meerdere preken heen tegen mij. En het werd steeds 
duidelijker ik moet loslaten van mijn verleden. Maar hoe?! 
Gebed. Gebed is de oplossing van al je problemen. Dus ik in 
gebed op mijn knieën het nummer ‘i surrender’ Aan gezet. En 
het uit mijn hart meegezongen en gebeden om de controle 
terug te geven en dat was vreselijk lastig. Veel tranen gelaten 
veel vrienden verloren. Mensen vonden me raar door de 
keuzes die ik maakte ik werd uitgescholden met de meest 
nare ziektes omdat ik voor Jezus koos en niet meer voor de 
wereld. En toen ik mijn staf losliet en het aan jezus gaf ging hij 
mij van binnen genezen en zegenen en liet ik de wereld lost 
en de ketenen van de wereld ook. En God voorziet. Ik heb 
enorm veel nieuwe mensen mogen leren kennen. En nieuwe 
vrienden gemaakt. Nu leef ik los van de wereld en wandel ik 
het pad dat Jezus voor me heeft klaar gemaakt. En nu in 
iedere situatie die ik heb vertrouw ik op Jezus want, ik weet 
dat Hij voorziet. Ook al duurt het soms even maar in de 
woestijn leer je. Nu los van alles het was een enorm zwaar 
proces maar gezegend proces. Met veel vallen en telkens 
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weer opstaan telkens weer terug naar Jezus. En hij staat 
iedere keer weer met open armen voor je klaar. Hoe vaak je 
ook valt. Jij bent welkom! Zoek jezelf niet in de wereld maar 
in Jezus.  

Wat kies jij Jezus of de wereld? 
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9.  Het antwoord 
 

God spreekt en geeft eindelijk het antwoord waar ik zo 
enorm lang voor heb gebeden. Hoe overwin ik de strijd? En 
God sprak en Hij zei letterlijk dit. 

Emoties gaan door elkaar ene moment gaan gedachtes van 
zelfmoord door je heen en andere moment ben je zo boos 
dat je alles en iedereen kapot wil maken. En je oude 
gewoontes wil her op pakken omdat dat in jou oude leven 
veilig was. inderdaad was. En dat gebruikt de duivel en 
daardoor krijg jij deze gevoelens en ga je de leugens geloven. 

Maar leer om iedere keer terug te vallen op God. Want, dat is 
The key leren terugvallen en heel vaak, want daar door leer je 
te vertrouwen en het op te bouwen met God. En als de duivel 
dan aan komt met leugens kan hij je nergens meer op 
pakken. 

Dus met strijd ga het NIET zoeken in de wereld maar ga 
DWARS door de pijn heen met Jezus en geef NIET op blijf 
doorgaan en haak niet af bid, bid, bid en bid en je zult je 
antwoordt vinden waarom? Maar door dit proces van begin 
van mijn bekering heb ik hier mijn antwoord. En schrijf het 
op! Hoe overwin ik de Geestelijke strijd. 

Eindelijk na zolang bidden heb ik hier letterlijk mijn antwoord. 
Na een dagen vol met strijd sprak God en ik moest het 
meteen opschrijven. Dit is waar ik zo enorm lang naar zocht. 
Hoe overwin ik het grootste probleem bij mij Geestelijke 
strijd.  
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En nu weet ik dat God mij Geestelijke zo enorm sterk aan het 
maken is dat niks van de aarde mij meer kan raken. En dat 
mijn vertrouwen enorm groot word op God. En dat ik dat 
weer in zijn koninkrijk kan gebruiken. 

 

 

 

De overwinning!! 

Alles valt op zijn plek. God spreekt! Keer op keer op keer 
Amen. Na een enorm lange tijd was ik weer in de Rotterdam 
kerk. Voor de mensen die het niet weten daar was ik voor de 
eerste keer vrijwillig uit mezelf in een kerk. Wil je meer weten 
lees deel 1 hoofdstuk 6. Ik was daar weer en die gemeente is 
weer heel anders dan waar ik zit. Ik zit in de VEZ Zwolle 
evangelische kerk is dat. Maar in Rotterdam is meer een soort 
van pinksterkerk. En de dienst begon er was dik 50 man 
aanwezig en het is echt een Afrikaanse kerk. En ze begonnen 
de dienst te bidden in tongentaal iedereen hardop dit ging de 
hele dienst door dat duurde 3 uur. Tijdens de dienst merkte ik 
dat ik enorm werd aangevallen. Door neerhalende gedachtes, 
afleiding, lichaam die verkrampte enzovoort. De hele dienst 
door. En ik stuurde het telkens weg in de naam van Jezus, of 
ik probeerde het te negeren wat amper lukte. En telkens 
kwam het maar terug en het was enorm vermoeiend, maar ik 
gaf niet op, want Jezus is overwinnaar! En na ongeveer 2 uur 
zongen ze een nummer over dat de strijd al is overwonnen 
door Jezus. En dat jij niet meer dood bent maar leeft! En op 
dat moment zei God: de strijd is overwonnen! En de strijd 
was helemaal weg en ik weet hoe ik het weg moet sturen. 
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(eindelijk) Amen!! God is goed! Daarna, kwam het nummer 
champion en dat de strijd inderdaad overwonnen was.  

 

Tijdens de dienst had ik enorm veel pijn overal door mijn hele 
lichaam heen rugpijn benen deden zeer, voeten deden zeer, 
schouder alles deed enorm veel zeer. Maar is dat een 
blessure of een aanval van de duivel? De duivel valt je niet 
alleen Geestelijk aan maar ook lichamelijk en dat merkte ik 
enorm. Tijdens de pijn sprak God weer en zei ‘focus op mij en 
niet de pijn’ en op dat moment was de pijn weg, maar toen 
de focus op de pijn weer was en niet op Jezus was het terug. 
Daarom focus op God in elke situatie.  

God sprak 

God sprak enorm vaak tijdens deze dienst. Ik durfde mezelf 
niet helemaal open te stellen en mijn hart te openen voor 
God, want ik moest huilen maar ik hielt het in. En God sprak 
en zei: als jij niet durft te huilen bij mij dan stel je hart niet 
open voor mij. En dan probeer je het eigenlijk zelf op te 
lossen ook al weet je dat alleen God deze gebroken stukken 
weer in elkaar kan zetten en er een kunstwerk van kan 
maken. Hij wil dat jij met je pijn bij hem komt waardoor hij in 
je hart komt om je volledig te genezen van binnen met zijn 
mega liefde. En de muur die ik heb op gebouwd langzaam 
steen voor steen af te breken. En misschien heb jij dit wel als 
je dit leest. Misschien heb jij wel een muur om je hart heen 
gebouwd. Maar God wil bij je hart komen om jou weer te 
herstellen als vader zijnde en jou te laten overstromen met 
zijn liefde. 

God spreekt door mensen heen. 
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Ik ging naar voren voor gebed en het was voor genezing. En 
die man had voor mij gebeden en hij vroeg ” geloof je ook 
wat je bidt” want, alleen dan kan God bij je hart komen en je 
genezen. En ik vond dat soms nog een moeilijke hoeveel 
bevestiging ik ook heb gehad. Vind ik het lastig en hier valt de 
duivel me ook op aan om mij twijfels te blijven geven. En  
door twijfels kom je niet bij het uiterste van je geloof. Twijfels 
breken de optimale kracht van jou geloof. En ook hier weer 
zegt God focus op mij en niet op de wereld. 

God laat zien 

God liet me tijdens de dienst ook zien waar mijn pijn in mijn 
rug zit en in mijn knieën en voeten. Hij wees het letterlijk aan 
en ik wist waar mijn pijn zit 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 4 

Jezus of de wereld 

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