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Voorwoord 
 

deel 5 van My Story heet God spreekt!  

In dit deel heeft Jeremy mogen leren wat Gods wil is in 
meerdere situaties waardoor, Jeremy is gaan leren om 

Gods stem te verstaan. En heeft Jeremy gezien op 
welke manieren God kan spreken. 

Verder in dit deel schrijft Jeremy over hoe hij voor de 1e 
keer de straat op ben gegaan met succes. Hoe Jeremy  

nieuwe hart verlangens heeft gekregen. En dat God 
hem nieuwe visies heeft openbaard.  

ook in dit deel gaat het over hoe God spreekt door 
bijzondere manieren en waar Jeremy zware radicale 
keuzes moest maken. Met behulp van Gods boven 

natuurlijke kracht 

Veel lees plezier en zegen! 
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1. Awakening Europe 
 
Awakening Europe: ’The Call Back’ in Ahoy 

Rotterdam. Dit was een event in Rotterdam wat een 

week lang duurde. Dit wordt 1 keer per jaar 

georganiseerd en ieder jaar in een ander land in de 

wereld, deze keer was het in Nederland. De maandag 
en dinsdag gingen ze met duizenden christenen het 

evangelie verkondigen en zieken genezen op straat in 

Rotterdam. Donderdag tot en met zondag was er een 

aanbiddingsprogramma met sprekers en bandjes. 

Erica vroeg mij of ik mee wilde gaan. Ik ken haar door 

de Rotterdam kerk waar ik in februari was geweest. 

Zonder iets te bekijken over wat het was had ik mijn 

ticket al gekocht. Zaterdag op zondag kon ik gelukkig 

blijven slapen in Rotterdam. Op de zaterdag meteen uit 
werk door naar Rotterdam. Na een reis van 2,5 uur was 

ik dan eindelijk aangekomen. Dus ik dacht dat er in het 

programma een pauze was gepland, maar integendeel 

er stond dat iedereen ging evangeliseren op straat!  

En precies dat wilde ik vermijden want dat vond ik  
mega eng, dit wilde ik absoluut niet doen.  

 

Eindelijk had ik Erica gevonden in Rotterdam en ze 

begon mensen aan te spreken, ze zei: ‘de volgende 
spreek jij aan’. En op dat moment dacht ik ‘oh no, 

zeker weten niet, dat ga ik absoluut niet doen’. Ik 

bedacht me direct wat die mensen wel niet zeggen of 

denken of, wat moet ik überhaupt moest zeggen. Maar 

op dat moment kwam er een gedachte in mijn hoofd 
op, ik geloof dat God op dat moment sprak en zei: 

‘gebruik je flyers en vertel je getuigenis’. En nog was 

het een mega stap. Maar ik ging in 1 keer op mensen 

afstappen en ik durfde het. En ik was niet meer bang, 
ik vond het zelfs enorm leuk, ik stapte op iedereen af. 
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Dàt is dus vertrouwen en uitstappen in het geloof. 

Sinds dat moment heb ik een enorm groot verlangen 

om te evangeliseren, telkens als ik dat woord hoor 

word ik er bijna warm van ha haha. Na het 
evangeliseren gingen we terug naar Ahoy, daar was 

ook de rest van de groep uit de Rotterdam kerk, 

tenminste ik noem het zo. We gingen daar naar binnen 

en het begon om 19:00 uur, er waren duizenden 
christenen, Hemel op aarde again! Wauw wat was dit 

mooi zeg. Het was een Worship avond vol vuur heel 

veel vuur! Zoveel mensen bij elkaar die God groot 

maken. Uit heel de wereld kwamen deze mensen 

samen. Tijdens de Worship hoorde je mensen 
schreeuwen ‘Yeshuaaa, Jesuuusss’ en mensen 

begonnen mega hard te lachen in de Geest. Dat is dus 

de slappe lach krijgen zomaar door de kracht van Gods 

aanwezigheid. We begonnen te zingen, ‘Heilige Geest 
kom binnen nu, kom in ons hart’ en dat te herhalen. Ik 

stelde mijn hart volledig open en begon in tongentaal te 

bidden en hardop Koning Jezus te zeggen, op dat 

moment begon mijn been hevig te trillen en daar was 

de Heilige Geest meteen, ik voelde het enorm hard. Ik 
bleef trillen, ik was zo in de spirit op dat moment en het 

stopte niet. Een man zei tegen mij ‘ik heb een woord 

van God voor je, God zegt: laat het maar los’.  

Zo bizar, daar heb ik in deel 4 veel over geschreven ik 
was ik hier zo mee bezig. Dat God door hem sprak was 

enorm bijzonder. God spreekt door alles en iedereen 

heen! 

 

De zondag ochtend ging ik met Erica mee naar de 
Rotterdam kerk, eindelijk! Eindelijk was ik er weer, ik 

zag allemaal oude bekenden en dat was ontzettend 

leuk. Wat er deze dienst gebeurde kun je lezen in deel 

4 hoofdstuk 9. 
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One In Him Foundation 

Na de dienst ging ik alleen terug naar Ahoy. Daar had 

ik afgesproken met een vriendin van mij, Annerieke. 

Toen ik daar aankwam was zij daar met haar vriend en 
nog wat andere mensen van de: ‘One In Him 

Foundation’. Dat is de organisatie van Johan Toet en 

zijn vrouw Brenda. Zij geven een soort DTS (discipel 

training school) in Brazilië. Daar gaan ze een paar keer 
per jaar heen, 2 weken lang, om jou te trainen tot 

discipel. Daar ga je evangeliseren, spreken in kerken, 

je krijgt daar les en nog veel meer. Je gaat daar de 

sloppenwijken, weeshuizen, klinieken en andere 

organisaties om daar Gods Woord te delen. Maar ook 
voedselpakketten en kleding uitdelen. Een ontzettend 

mooi project. Ik heb er met hen lang over gesproken 

en zelf wil ik ook een keer meegaan maar, hoe en wat 

ik heb nog geen idee. Ik neem het mee in gebed en we 
gaan zien wat God zegt.  

 

Daarna gingen we nog even naar de zaal waar iemand 

sprak wat ontzettend vurig was. Tijdens het laatste 

stukje van zijn preek gingen we met z’n alle ‘FIRE’ 
zingen, de hele tijd. De Heilige Geest was hier 

merkbaar zo aanwezig!  

 

Demonen uitdrijven  
Dit was best eng, ik had het zelf nog niet echt eerder 

gezien. De spreker vertelde dat het zou kunnen 

gebeuren en dat we niet bang moesten zijn, want dat is 

de kracht van God die zich openbaart. Iedereen begon 

hardop de spreken en te bidden in tongentaal.  
De eerste mensen begonnen te schreeuwen, te 

manifesteren en om te vallen in de Geest. Overal zag je 

mensen vallen en schreeuwen. Demonen kwamen er 

uit, want zij kunnen niet tegen de Kracht van God en 

zullen wijken. Er kwam zoveel kracht vrij.  
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Iedere demon die vast zat ging er uit. En God zei tegen 

mij ‘ga erheen en bid voor hen’. Ik was niet meer bang, 

ik moest bidden. Mensen zeggen dat het gevaarlijk is 

maar op dat moment sprak God zo duidelijk, ik kon niet 
anders. 

 

In Markus 16:15-18 staat ‘ga dan heen en verkondig 

het Evangelie aan de gehele schepping, genees zieken, 
wek doden op, drijf demonen uit’  dus je hoeft niet 

bang te zijn, dit is onze opdracht als christenen. Je 

hoeft geen speciale christen te zijn om dit te kunnen. 

God vraagt ons om dit te doen en iedereen kan het.  

Als God dit voor je heeft dan kan alles en als jij dat 
verlangen hebt geloof ik dat God je dat kan geven, 

Amen. Na dit moment had ik een enorme rust in mij en 

de dagen erna was de rust ook enorm aanwezig.  

Tijdens het schrijven van dit hoofdstuk merkte ik ook 
een enorme strijd. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



9 
 

2. Gods stem verstaan 
 
Ik was even een tijdje minder met het geloof bezig en 

merkte dat ik de evenementen en daarmee de 

christenen om me heen begon te missen. Ik was niet 

heel fanatiek bezig met het geloof maar ik had het wel 

nodig. Dus ik keek even op Instagram en zag twee 
kleine evenementen staan. Ik zocht ernaar om Gods 

stem te verstaan en zei, ‘God als U me ergens wil 

hebben, laat mij het maar zien’. Als ik daar moet zijn, 

laat het me maar zien. Dus ik bidden en bidden en 
bidden en er gebeurde niets. En ik zei, ‘God als u iets 

wil, laat het me dan weten’. En ik wachten en wachten 

en er gebeurde niks. Toch dacht ik dat ik ergens moest 

wezen. Ik kon kiezen uit een kampvuuravond in Wezep 

met als onderwerp ‘Gods Stem Verstaan’ of een 1 of 
ander jongerendienst wat een afsluiting van een 

sportweek was, waar ik niemand kende en het hele 

idee niet van kende. Dus ik bidden ik zei een beetje 

geïrriteerd ‘God waar wilt u me nou hebben dan?’  

Nou ik kies zelf wel ik met mijn moeder naar Zwolle 
naar de Schellenberg conferentie. Dat bleek achteraf 

dus die een afsluiting van een sportweek te zijn. Ik wist 

alleen dat Cor sprak en daarom ging ik daarheen. Cor is 

1 van de mentoren bij Homebase, hij spreekt ook in de 
VEZ (mijn kerk) en hij heeft mij gedoopt. Dus ik kwam 

daar aan met mijn moeder en de avond ging alleen 

maar over die sportweek ik zei tegen mijn moeder 

‘kunnen we niet gewoon gaan’ want dit leek me 10x 

niks dus mijn hoop was al in mijn schoenen gezakt en 
ik zei tegen God, ‘bedankt dit was dus de verkeerde 

keuze.’ Tot het moment dat Cor ging spreken. Het 

onderwerp was precies waar ik net de hele tijd mee 

bezig was en tegen aan liep ‘de controle terug geven en 
alles in Gods handen laten.’ En ik dacht ‘wow, blijkbaar 
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moest ik hier toch zijn.’ Ze deden ook een oproep voor 

de ministry, na de preek kon je daarheen voor gebed. 

En natuurlijk had ik weer strijd en mijn hele lichaam 

stond op spanning dus ging ik na de preek naar 2 
mannen toe en heb ze mijn verhaal verteld. Ze gingen 

voor mij bidden en er kwamen rillingen door me heen 

en de volledige spanning was uit mijn lichaam en er 

kwam een enorme rust over mij heen. God spreekt, 
maar misschien niet op de manier die je verwacht of op 

jouw tijd. God spreekt op Zijn tijd en Zijn manier tegen 

je. Voor ons als mensen willen we graag alles op onze 

manier en wanneer wij dat willen maar ook dit heeft te 

maken met God vertrouwen en de controle terug 
geven. Laat het in Zijn handen. En ook al spreekt God 

niet op het moment wanneer jij dit wil, Hij gaat Zijn 

plan met jouw leven openbaren. Zo zie je maar weer 

hoe God verschillende manieren heeft om te spreken. 
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3. God spreekt tot mijn hart  
 
God spreekt mij veel aan door sociale media zoals 

Instagram en TikTok. Voorbeeld: ik keek een aantal 

dagen voor mijn radicale uitstap van de Hardcore 

wereld op Instagram en daar stond een plaatje met 

daarop ‘Your breaktrough is here’ met engelen en 
plaatjes waarop stond hou nog even vol je bent er bijna 

en je bevrijding is er bijna. De volgende dag was ik er 

radicaal uit gestapt. Zo ook deze keer zat in het proces 

om mijn eigen manier te vinden om de geestelijke strijd 
te overwinnen. Op Instagram stonden plaatjes met 

teksten erbij zoals wacht nog heel even en God gaat 

alle puzzel stukken in 1 laten vallen en Je gaat het 

begrijpen. Je tijd van doorbraak is nu.  

En dat was ook zo! 
 

Opleiding  

Hier zat ik zelf heel erg tegen aan te hikken en ik wist 

het allemaal niet meer wat ik mijn leven moest doen. 

En ik bad maar en er gebeurde niets zichtbaars, maar 
ik weet dat God altijd bezig is. Na een gebed met 

vragen, bijna smeken om duidelijkheid keek ik op 

Instagram. En daar stond een stukje geschreven over 

een opleiding ‘Media en Vormgeving’. Ik had hier al 
eens eerder naar gekeken, omdat er nu zoveel dingen 

op mijn pad komen die hiermee een link hebben.  

Want ik wil iets creatiefs en met ondernemen. De dag 

erna sprak God tot mij en zei ‘de regen van wonderen 

gaat over je heen komen vanaf vandaag!’ En het kwam 
als een regen over mij heen. God sprak tot mijn hart 

over plannen voor nu en voor later. Ik heb 3 enorme 

verlangens gekregen. En daar zijn eerder ook 

profetieën over mij uitgesproken.  
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Het 1ste is evangeliseren, sinds mijn eerste keer 

evangeliseren is mijn verlangen ernaar onwerkelijk 

groot geworden.  

 
Het 2e is mensen dopen, dat heb ik zo enorm op mijn 

hart. Sinds deze dag zie ik ook beelden voor me dat ik 

dit daadwerkelijk doe. Ik krijg er rillingen van. Er is 

geprofeteerd dat ik later vele mensen zou gaan dopen 
en ik verlang er sinds vandaag enorm naar.  
 

Het 3e is om bij mensen de handen op te leggen en 

zieken genezen in de naam van Jezus. Ook heb ik hier 
beelden van gezien tijdens gebed.  

 

Daarnaast heb ik het op mijn hart om een christelijke 

kleding lijn te gaan beginnen. Het was me gelijk 

duidelijk hoe het moet gaan worden. Een kennis van 
Een vriendin van mij had ook soortgelijke ideeën. Dus 

mogelijk een samenwerking in de toekomst. 

 

Diezelfde dag kreeg ik ook op mijn hart om een website 

voor mijn boeken, Project Victory en de kleding te 
maken. Hiervoor kreeg ik een beeld hoe het precies er 

uit zo komen te zien.  

 

Ook kwam er ‘kerken opbouwen’ op mijn hart. Geen 
idee van wanneer, hoe en wat maar het kwam op mijn 

hart en niet van een eigen gedachte. Ook kwam het 

woord ministry op mijn hart en ‘veel netwerken’.  

En is ook een profetie over mij uitgesproken dat er veel 

mensen om mij heen gaan komen en dat is wat ik nu 
ook merk via sociale media. 

 

 

 
 



13 
 

4. Geestelijke strijd of een les van God? 

Maandagavond voelde alsof de duivel weer bezig was 
met aanvallen nadat ik mijn plannen had gedeeld met 

de wereld. De depressieve gedachtes kwamen weer 

terug en de aanvallen waren weer enorm hard. De dag 

begon zo mooi maar eindigde zo slecht dat ik maar 

gewoon ben gaan slapen met de gedachte als ik slaap 
heb ik geen strijd. De volgende dag werd ik wakker en 

zag meteen een teken van God. Het Instagram account 

de wonderenzijndewereldnietuit heeft mijn getuigenis 

gedeeld op hun account. Super tof!  

De dag ging verder prima tot eind van de middag, het 

gevoel van strijd kwam weer op. Depressieve 

gevoelens, eenzaamheid, minderwaardigheidsgevoelens 

enzovoort. Telkens als deze dingen opkwamen ging ik 

ervoor vluchtten, door even wat anders te doen om er 
maar vanaf te zijn. Dus de makkelijke weg kiezen. Maar 

deze keer zei ik tegen God ‘ik ga er deze keer met U 

van begin tot eind doorheen. Ik ga dwars door de pijn 

heen’. En ik dacht dat het strijd was maar God 

probeerde me hier iets uit te leggen, dat het geen strijd 
was maar innerlijke genezing. Dat er nog veel gebroken 

is bij mij, binnen in mijn hart waar ik God nog niet had 

toegelaten omdat ik telkens er voor weg vluchtte.  

Hij zei tegen mij ‘wij gaan er samen dwars doorheen, je 
doet het niet alleen!’ Dit duurde ongeveer 5 uren 

voordat ik begreep wat God bedoelde, maar telkens 

bleef ik in gebed. 1 Thessalonicenzen 5:17 zegt: bid 

onophoudelijk. Tijdens het proces kreeg ik de gedachte 

om de livestream van New Wine aan te zetten, dit is 

een christelijke conferentie die een week lang duurt.  
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De preek die ik keek ging over genezing en de man 

sprak over profetieën waarbij, hij had profetieën voor 

specifieke mensen in het publiek en iedere profetie 

kwam overeen met mijn situatie waar ik nu in zit. Alles 
in Gods handen laten, je vleselijke zelf afsterven en 

leven in de Geest. Ook tijdens deze dienst kreeg ik 

enorm veel rillingen door me heen.  

Wat wil God laten zien? Ik wist het niet, ik zat in mijn 
kamer tijdens Worship onophoudelijk te bidden en God 

te vragen wat moet ik nog aan U geven. Want, voor 

mijn gevoel had ik alles al gegeven. Maar God zei ‘ kijk 

naar je hart, waar vlucht je voor weg?’ Dan kom je op 

de depressieve gevoelens Hij zei ‘leg het maar bij Mij 
neer voor Mijn troon’. Met veel tranen heb ik alles weer 

opnieuw bij Hem neergelegd ‘ God doe U wil in mij’.  

Ik had de dienst even uitgezet en klikte mijn Spotify 

aan waar het nummer Spirit Lead Me aan. De tekst ‘ I 
am done chasing feelings spirit, lead me ’ sprak me erg 

aan. Er wordt letterlijk wordt gezongen ‘ Volg je 

gevoelens niet, maar laat je leiden door de Geest’.      

De niet christenen zouden zeggen toeval;) . Na het 

nummer ging ik terug naar de dienst en na een aantal 
keren de pijn proberen uit te schreeuwen naar God en 

na flink wat tranen ging de dienst verder met het 

overwinningsnummer ‘ God maakt vrij ‘. Dat is letterlijk 

God die door dit alles heen mij heeft vrijgemaakt van 
de situaties waar ik eerder voor wegrende en nu dwars 

doorheen ging. De dienst en mijn les of het proces werd 

afgesloten met het nummer ‘Raise A Halleluja’ als 

overwinningsnummer!  

Na dit alles stonden er ook op Instagram teksten zoals 
‘met jezus ben je overwinnaar’ , ‘vertrouw God altijd, 

hoe zwaar de situatie ook is’ en ‘blijf volharden tot het 

einde’. God spreekt keer op keer! 
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5. Bomen van leven of dood  

God spreekt door de natuur! 
Ik was in gesprek met een goede vriendin van mij over 

hoe mooi de natuur is, hoe mooi God dit gemaakt 

heeft. Over een bos, hoe mooi dat eigenlijk is en de 

kleine dingen die God heeft gemaakt. En ik dacht bij 

mezelf, ja is wel mooi maar ik zag niet hoe zij dat zag 
en ik wilde dat ook zien. Dus ik op de fiets naar het bos 

toe en ik fiets op bospad en op dat moment voelde 

alsof er iets over me heen kwam. Ik weet niet hoe ik 

het beste dat kan uitleggen maar meteen voelde ik 
rillingen over mijn hele lichaam heen. IK zag de wereld 

‘anders’ en begreep ik meteen wat ze bedoelde met hoe 

God het zo mooi heeft gemaakt.  

 

Nadat ik mijn fiets had geparkeerd, pakte ik de bijbel 
en liep naar het hek toe. Daar zaten 2 mensen die in 

gesprek waren, een van die mensen zei tegen mij met 

een grote glimlach ‘goeie keuze!’ Het leek net alsof God 

dat door haar heen tegen mij zei. En ik zag de natuur 

en bam dat zelfde gevoel van hiervoor kwam weer over 
me heen en ik werd emotioneel. Ik zag hoe God alles 

zo mooi heeft gemaakt tot in de details aan toe. En het 

leek alsof ik in de Hemel liep, hand in hand met God. Ik 

was in gesprek met God, in het begin klaagde ik veel 
over waarom het leven als christen zo zwaar is! Ik 

ervaarde veel stress, want ik stond voor een moeilijke 

keuze, Jezus of de wereld. En na een tijdje lopen zei 

God ‘bewandel de smalle paden’. Dus zo gezegd zo 

gedaan. Ik liep tot op een punt waar aan de ene kant 
de bomen enorm mooi en groen waren. En aan de 

andere kant waren de bomen zwart, kapot en 

omgevallen.  
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God zei tegen mij ‘Jeremy, kijk de mooie groene bomen 

staan voor Gods koninkrijk en de andere kant is de 

wereld’. Ik liep op het pad er precies tussen in. De ene 

kant was Jezus en de andere kant was de wereld. En ik 
liep er midden in. En God vroeg ‘waar kies jij voor’?  

En zo vraagt God dat ook aan jou! Kies jij voor de 

lelijke dode bomen of kies jij voor de prachtige groene 

bomen. Laat jij alles los voor God? Want alleen degene 
die volharden komen bij het beloofde land. God zei 

‘loop maar verder’ en ik kwam bij een kruispunt aan. 

De ene weg leidde me naar de kant van alle rotte 

bomen en de andere kant naar de mooie groene 

bomen. En recht tegen over me was het pad met aan 
het begin een aantal groene bomen waar de zon enorm 

mooi doorheen scheen. En als je iets verder keek 

allemaal rotte bomen. Net als de wereld het lijkt heel 

mooi. Maar van binnen is het leeg, God zegt wat kies 
jij? Jij als lezer staat misschien wel op zo’n kruispunt in 

je leven met moeilijke keuzes die je moet maken.  

Het is net zoals het leven in de wereld, het lijkt leuk 

maar diep van binnen is het leeg en de leegte leidt je 

uiteindelijk naar de rotte kapotte bomen, de keuze is 
aan jou. En zo openbaarde God mij dit door zijn natuur 

heen maar laat hij eigenlijk zien als mij wil volgen dan 

is er maar een weg. Johannes 14:6 Jezus zei ‘Ik ben de 

weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de 
Vader komen dan door Mij’. 
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De bomen uit het voorbeeld 
 
Die week liep ik 3 keer door het bos om te wandelen. 

Het beviel me eigenlijk wel erg goed om door de natuur 
God te zoeken, met Hem te praten over mijn 

problemen of leerpunten. Dus zo ging ik op een dag in 

het bos wandelen, ik zat ergens mee. Ik zou met niet 

christelijke vrienden op vakantie gaan, helemaal prima 

geen probleem ik vond ook zeker dat het kon. Totdat 
God door een goede vriendin van mij sprak, alleen op 

het moment zelf had ik dat nog niet door. En ze zei ‘ 

Hey is het niet verstandiger om gewoon niet mee te 

gaan’? Mijn reactie was, ‘ Huh, wat bedoel je ’? Precies 
dezelfde situatie hoe ik in deel 2 uit de hardcore wereld 

stapte. Ik was blind maar mijn Geestelijke ogen werden 
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weer wat meer geopend, ik kreeg meer inzichten. Op 

het moment dat zij dat tegen mij zei begreep ik er 

helemaal niks van en nam ik het mee in gebed. En zo 

liep ik door het bos, vertelde het aan God. ‘Wat wilt U 
dat ik hier mee doe, want ik weet het niet meer Heer ’. 

Ik ging er slechter van slapen en enorm veel over 

nadenken en kreeg er stress van. Telkens bracht ik het 

weer bij God maar Hij leek behoorlijk stil. Over drie 
dagen zou ik op vakantie gaan. Tijdens de 

boswandeling gaf God me een beeld en die ben ik thuis 

gaan uitwerken via een edit app. Ik dacht maar wat 

bedoelt u hier nu mee? En ik bad er veel om, vond de 

afbeelding echt enorm mooi maar de betekenis? Ik had 
nog niet echt een idee. 

 

 

Het gaat om dit beeld.  
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De 3e dag werd ik wakker met een apart gevoel van 

binnen. Maar ik wist dat dit God was. En ik werd ook 

wakker met enorm veel stress. Maar het aparte gevoel 

overheerste de hele situatie, het was God die zei dat ik 
niet mee moest gaan naar op die vakantie. Ik kon er 

niet omheen, het was God en Hij was heel duidelijk. Hij 

zei: ‘ Zoon, ga niet terug naar je oude leven, je zult 

daar veel verleidingen krijgen en niet gevuld worden 

met Mij. Er komt een afstand tussen jou en Mij’. 

Ik zou inderdaad die week niet of minder bezig zijn 

mijn de relatie tot God. Niet te spreken over de 

verleidingen van drank etc. God had er al eerder over 

gesproken dat ik deze mensen moest loslaten en dat 
Hij veel meer voor mij in petto heeft. God herinnerde 

me aan de tijd dat ik naar de keet ging en me op een 

bepaald moment alleen voelde in de groep omdat ik 

niet meer dezelfde verlangens had als zij. En ik merkte 
als ik nu zou gaan, dat dit gevoel weer opnieuw zou 

gebeuren. Juist omdat ik niet meer naar dezelfde 

dingen verlang als zij.  

Voorbeeld: Hij zei ‘ Zie je leven als een trein, er 

stappen mensen in en er gaan mensen uit. Niet 
iedereen heeft dezelfde eindbestemming als jij ‘. 

Mensen komen en mensen gaan in je leven, laat het in 

Gods handen. Hij heeft het aller allerbeste met jou 

voor! God bevestigde deze keuze met diverse sprekers 
op YouTube die precies over dat ene (heel toevallig) 

onderwerp prediken. En mensen om me heen die het 

begonnen te zeggen. 
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De puzzelstukken vielen in elkaar. 

God liet zien waarom ik naar het bos moest om Hem te 

gaan zoeken.  

Dag 1 van de levende en de dode bomen. Hij liet me 
zien welke boom ik zou kiezen, de dode boom of de 

levende vruchtdragende boom. Het kruispunt waar ik 

linksaf kon, terug naar mijn oude leven bij de oude 

dode bomen.  Rechtdoor waar het eerst enorm mooi 
leek en daarachter stonden de dode bomen. Dus het 

plaatje van de wereld lijkt enorm mooi maar diep van 

binnen is het dood om het maar heel hard te zeggen. 

Of rechtsaf om de weg van Jezus te bewandelen met 

alle groene bomen. Waar soms een dode boom uit het 
oude leven tussen staat die je eruit moet halen want, 

dat past niet meer in jou mooie bos met groene 

bladeren.  

Dag 2 het beeld met links de bomen in het groen en 
rechts de dode bomen en God vraagt je ‘ pak Mijn 

hand, Ik leid je de weg die zult gaan’. Dit plaatje helpt 

me nog steeds enorm veel. Durf jij zijn hand vast te 

pakken en Hem te volgen?  

Dag 3 liep ik door het bos met de gedachte dat ik nu 
mijn beste vrienden uit de wereld moet vertellen, twee 

dagen van tevoren,  dat niet mee ga omdat God me dit 

heel duidelijk zegt. Enorm lastig, want met deze 

mensen heb ik een hele goeie band opgebouwd. Maar 
als God het wil moet het wel. Al lopend door het bos 

heen vroeg ik ‘God hoe moet ik dit doen? ’ en Hij leerde 

me hoe ik het beste kon vertellen dat het voor mij 

beter is om niet mee te gaan. Ik had die ene vriend van 

mij meteen geappt en uitgelegd over het hoe en wat. 
En meteen mijn telefoon uitgedaan voor die komende 2 

uren. Ik had mijn bijbel mee en liep door het bos toen 

het begon te regenen en best hard. Ik liep naar een 
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boom om te schuilen, de bijbel te lezen en met God te 

praten. De regen stopte even om daarna weer keihard 

te regenen. Na het bijbel lezen had ik mijn Spotify aan 

gedaan en de shuffle modus aangezet. Het nummer 
van Eline bakker Geen Afstand kwam op. De tekst van 

het nummer paste precies bij de situatie. Toen het 

nummer was afgelopen stopte de regen en begon de 

zon door te breken. Een mega vel licht scheen precies 
op de boom waar ik onder zat. Ik stond op en ik zei 

dank u God. En op dat moment kreeg ik kippenvel over 

mijn hele lichaam.  

Het hele proces van deze week begon doordat God door 

deze vriendin tot mij sprak en mij wakker schudde. 
Daarop ben ik God ben gaan zoeken in de natuur. Hij 

sprak en openbaarde zich in de natuur aan mij waarin 

Hij precies liet zien door de natuur heen wat ik moest 

doen. Op de 3de dag was er de regenbui en de zon, dit 
leek op mijn proces van deze week. Het leek absoluut 

onmogelijk oor mij om deze beslissing te maken. Maar 

voor God is niks onmogelijks. Deze keer deed ik het 

niet alleen in het begin en meteen met God, daardoor 

duurde het geen 4 weken maar 4 dagen. Ik vergelijk 
het met mijn radicale uitstap vanuit de hardcore 

wereld. Het leek eerst onmogelijk maar als je het 

samen met God doet is alles mogelijk en zullen wij 

overwinnen!  

Wij zijn niet van de wereld maar leven er middenin! 
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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 5 

God Spreekt! 
 

 

 

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