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Voorwoord 
 
 

Mijn dank gaat uit naar mijn goeie vriend Jan Koolstra die de tijd en de moeite genomen 
heeft om de tekst van dit boekje op taal -en spellingfouten te controleren. Verder ook een 
woord van dank naar schrijver, auteur en publicist Arie-Jan Mulder die bij de publicatie van 
dit boekje over mijn schouder heeft meegelezen en mij van zijn advies heeft voorzien. 
 
Arie-Jan heeft diverse boeken op zijn naam staan. Zijn boeken zijn te koop bij ‘De Lepelaar 
uitgeverij’ - https://delepelaar.org/. Binnen Nederland worden ze zonder verzendkosten 
verstuurd. Zijn boeken zijn ook in de boekwinkel te koop en sommige van zijn boeken zijn 
ook als e-boek verkrijgbaar.  
 
Voor meer informatie over Arie-Jan kunt u ook zijn website bezoeken: 
https://ariejanmulder.nl/ 

 
 

“Nou dat heb je netjes gedaan hoor, zou ik zeggen.  
... algemeen van strekking en goed begrijpelijk  

voor iedere lezer. Mooi werk! 
Bedankt dat ik mocht meelezen!” 

 
Arie-Jan Mulder 
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Gebroken 
 
 
Daar stond ik dan. Op die mooie zomeravond in het jaar 1989. Ik was eerder dat jaar 21 
geworden. Ik had de deur van haar witte Fiat Panda achter me dicht gegooid en was weer 
terug op het huisadres van mijn ouders in het plaatsje De Lutte. Het was over en uit tussen 
ons. Nooit meer zou ik haar zien. En terecht! Dat was mijn enige logische verwachting nog 
na mijn jaren van onverantwoordelijke gedrag.  
 
Wat had ze gelijk gehad en wat had ze me de afgelopen jaren keer op keer een kansen 
gegeven. Maar ik had een puinhoop van onze relatie gemaakt. Ze was vanaf mijn 18e in de 
loop van de 3 daaropvolgende jaren het slachtoffer geworden van mijn grillige en 
onvoorspelbare karakter. Wat voelde ik me op dat moment, terwijl ze wegreed en uit mijn 
zicht verdween, diep ongelukkig, schuldig, verdwaasd en verlaten. Ik was, voor de zoveelste 
keer in mijn nog relatief jonge leven, gebroken, geestelijk vermorzeld.  
 
Waar kon ik nu nog heen met mijn schuld en schande? Mijn trots, mijn wispelturige -en 
labiele karakter, de leugens, mijn porno -en seksverslaving, mijn overspelige gedrag en 
avontuurtjes, mijn depressies, mijn hechtingsproblematiek, het stelen in mijn vroege jeugd, 
mijn zelfmoordgedachten, mijn jaloezie, mijn rookverslaving, mijn eenzaamheid en al die 
andere demonen die me in de loop van mijn leven als een venijnige vijand probeerden te 
verstikken? 
 
Het enige wat mij op dat moment nog restte was het vooruitzicht dat ik spoedig in militaire 
dienst zou gaan. Het was alsof dat alleen nog mijn enige redding zou kunnen zijn. Er was 
absoluut geen discipline of regelmaat meer in mijn leven. Mijn Milieukunde studie aan de 
Hogeschool in Deventer had niets opgeleverd. Het had me alleen nog maar verder 
afgebracht van waar ik ten diepste wilde zijn. Op advies van een studiegenoot maakte ik 
eerder dat jaar de reis naar Israël. Maar ook dat was een goedkope vlucht uit de realiteit 
geweest en deed me alleen maar meer beseffen dat ik eigenlijk een eind aan mijn leven 
wilde maken. 
 
Ik werd door defensie ingedeeld bij de Militaire Inlichtingendienst en volgde mijn opleiding 
aan de Elias Beeckmankazerne in Ede-Wageningen. Het was eigenlijk een soort van 
verademing, een verlichting. Iets totaal nieuws, een nieuwe focus voor mij. De regelmaat, de 
structuur, het niet zelf hoeven nadenken. Alleen nog maar het opvolgen van orders. Even 
een mogelijkheid om wat afstand te nemen van de pijn van een ontwrichte thuissituatie en 
de kans om de afgelopen jaren enigszins te verwerken. Na mijn opleiding werd ik 
gestationeerd in Usselo vlakbij Enschede en daar heb ik de rest van mijn diensttijd 
uitgezeten. 
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De Ontnuchtering 
 
 
Op een avond in het najaar zat ik in de trein naar Zwolle. Ik woonde daar samen met mijn 
broer op kamers. Ik was op dienst verlof en ging naar huis. Terwijl ik in één van de coupés 
naar mijn walkman zat te luisteren kwam er een bekend gezicht binnenlopen. Het was een 
jonge vrouw die ik jaren daarvoor in Deventer in een discotheek had ontmoet. We hadden 
die bewuste avond een gesprek met elkaar gehad en dat was blijven hangen. Ze herkende 
mij ook en we raakten in gesprek. 
 
Ze vertelde mij dat zij, net als ik, ook naar Zwolle moest. We praatten wat en voordat we op 
het station afscheid namen spraken we af dat we elkaar zouden bellen voor een afspraak. 
Dit gebeurde enige tijd later toen ze mij op een vrijdagavond belde. Ze vroeg me of we dat 
weekend een afspraak konden maken. Zo gebeurd, zo gedaan. We werden goede vrienden 
en ze nodigde me uit bij haar thuis. 
 
Enigszins verbaast kwam ik tot de ontdekking dat mijn nieuwe vriendin een Christin was. En 
het duurde niet lang of ik ging met haar familie op zondags mee naar de kerk in Zwolle. Niet 
dat ik zelf iets met het geloof had maar ik was ook niet anti-geloof. Sterker nog, ik had een 
nieuwe interesse voor spirituele zaken gekregen. Met name de afgelopen maanden had ik 
erg stil gestaan bij de zin van mijn leven. Wat was het doel van mijn bestaan? Wat deed ik 
op deze ‘aardbol’? Waarom al dat lijden en zoveel ongelukkige mensen om mij heen? 
 
Op een dag kreeg ik van haar moeder een cassettebandje met daarop een prediking van 
een evangelist. Terwijl ik op mijn bed in de kazerne naar dat bandje lag te luisteren hoorde ik 
de spreker praten over de schepping van de wereld. Hij vertelde dat de eerste 2 mensen die 
God maakte in zonde vervielen door te eten van de vrucht van de boom van kennis van 
goed en kwaad. God had ze namelijk verboden om van die specifieke vrucht te eten.  
 
Wat me op dat moment duidelijk werd was dat ik, plat gezegd, al in de kloten van Adam zat 
en dat hij mijn voorvader moest zijn. Ik begreep dat ik met het oog op mijn vroegere jeugd en 
mijn gedrag en mentaliteit de afgelopen jaren in zonde had geleefd en dat ik die neiging tot 
zonde van hem had geërfd. Het gordijn, dat als een soort bedekking over mijn ogen had 
gelegen, werd daar op dat bed voor mijn ogen opengetrokken. Ik kreeg een enorm 
schuldbesef over mij. Een schuldbesef welke Adam ook gevoeld moet hebben toen hij zich 
realiseerde dat hij zijn Schepper ongehoorzaam was geweest. 
 
Het werd me allemaal zo helder voor de ogen geschilderd. Mijn ongeloof, de leugens, mijn 
overspelige gedrag, mijn bezitterigheid, de ruzies met het thuisfront, etc. etc. Het werd me in 
de loop van de weken die daarop volgden allemaal zo duidelijk! Het was alsof ik wakker 
werd uit een soort wazige droom. Een soort ontnuchtering van iemand die weer wakker 
wordt van zijn kater na teveel gezopen te hebben. Ik had geen idee waar ik heen moest met 
mijn schuld en de schande die ik in de afgelopen jaren had opgebouwd. Het hing als een 
zwaar juk op mijn nek. En ik kon het er onmogelijk zelf afnemen. Mijn geweten was besmet. 
Ik voelde me nog steeds smerig en hulpeloos. 
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Jezus Christus 
 
 

Van de moeder van mijn nieuwe vriendin kreeg ik kort daarop een boekje. Zij vertelde mij dat 
ik dat maar eens, als ik dat wilde, op een rustig moment moest lezen. Ik nam het mee en zat 
het op een doordeweekse avond in onze woonkamer te lezen. Mijn broer was niet thuis en in 
de stilte van dat moment nam ik de woorden die ik las langzaam in me op. Het was 
woensdag 15 november 1989.  
 
Het was een gebed waarin de bidder zijn zonden voor God beleed. Het was een gebed 
waarin de bidder zijn hart aan Christus kon geven. Het was een gebed waarin mijn zondelast 
op de schouders van Christus werd gelegd. Het was een gebed waarin mijn schuld Zijn 
schuld werd en waarin ik van mijn schuld vrijgesproken werd.  
 
Toen ik het gelezen had ging ik voor het eerst van mijn leven op mijn knieën en bad ik 
hardop de woorden die ik gelezen had. Ik aanvaardde die avond Zijn plaatsvervangend 
lijden als straf voor mijn zonden. De dood en de straf voor Hem, het leven en de 
rechtvaardiging voor mij. Ik brak die avond volledig. Tranen van diep berouw rolden over 
mijn wangen. Een enorme liefde voor Jezus vervulde mijn hart.  
 
Wekenlang erna heb ik gehuild en berouw gehad over hoe ik had geleefd en mijn vriendin 
had pijn gedaan. Ik kreeg zo’n verlangen in mij om alleen nog maar voor Jezus te leven. 
Hetzelfde verlangen als wat Maria, de hoer, gevoeld moet hebben toen ze met haar tranen 
Zijn voeten waste en met haar haren Zijn voeten droogde toen Hij haar volkomen vergeven 
had. 
 
Ik was een kersverse Christen geworden. Een nieuwe volgeling en discipel van Jezus was 
geboren. Geen mens kon me ooit meer aanklagen voor mijn zonden die ik in het verleden 
had begaan. De schuld en de schande, die zo zwaar op mijn schouders hadden gerust, was 
van me afgenomen. Mijn Vader in de hemel, mijn Schepper, had mij door Christus genade 
en vergeving geschonken. 
 
Het werd me na die bewuste avond door het lezen van de Bijbel duidelijk dat ik mij op grond 
van mijn nieuw gevonden geloof in Christus moest laten dopen. En ik had nog geen idee 
waar ik dat kon laten doen. Maar na enig zoeken kwam ik uit bij een Evangelische 
Gemeente in het centrum van de stad waar ze een doopvont hadden. Ik werd daar met 
liefde in de gemeenschap van gelovigen opgevangen en werd er niet lang daarna op grond 
van mijn belijdenis gedoopt.  
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Het Genezingsproces 
 

 
Duitsland 

 
Kort daarop besloot mijn nieuwe vriendin om als zendelinge naar Suriname te gaan. Ik 
besloot niet lang daarna om na mijn diensttijd in Duitsland te gaan wonen bij een 
gemeenschap van gelovigen vlak over de grens bij Nordhorn. Ik was ‘verslaafd’ aan de 
Bijbel geworden en wilde me er eerst eens een tijd serieus in gaan verdiepen. Maar ik was 
nog niet geheel vrij van de verschillende ketens die mij al die jaren hadden vastgehouden.  
 
Één van de eerste verslavingen waar ik na mijn bekering radicaal mee moest stoppen was 
mijn rookverslaving. Ik heb alles wat maar met roken te maken had mijn huis uitgedaan en 
was zo dankbaar dat ik het naast me neer kon leggen. Het duurde echter lange tijd voordat 
het verlangen naar een sigaret definitief was verdwenen. Ik was vanaf mijn achttiende een 
verstokte roker geworden. 
 
En één van de eerste dingen die mij na mijn bekering ook te doen stond was vergeving te 
vragen aan verschillende mensen voor wat ik ze had aangedaan. Met name aan mijn 
vriendin had ik nogal het één en ander op te biechten. Ik voelde mij zo schuldig jegens haar 
en voelde me erg verantwoordelijk voor de fouten die ik had begaan. Op een goeie dag 
raapte ik al mijn moed bij elkaar en besloot ik om samen met mijn broer haar op te zoeken.  
 
Ik belde haar op voor een afspraak en regelde een dag voor de ontmoeting. Ik zag er heel 
erg tegenop en had geen enkel idee wat haar reactie zou zijn. Ik herinner me dat ik tijdens 
het bezoek enorm gespannen was maar dat ik ook enigszins opgelucht haar huis weer 
verliet. Ik had het gevoel dat ik na die bewuste dag alles wat mij betreft ten opzichte van 
haar had rechtgezet door mijn fouten in een open gesprek met haar te bespreken. 
 
Verder waren er daarna nog de moeites met mijn seksverslaving, mijn depressies, de 
schommelingen in temperament, mijn emotionele labiliteit, etc. etc. In de loop van de jaren 
die volgden heb ik één voor één met ze moeten dealen. Het is een langzaam en moeilijk 
proces geweest maar ik kan nu na 28 jaar met enige bescheidenheid zeggen dat ik wat 
evenwichtiger in mijn karakter geworden ben en dat de meeste van deze ketens hun grip op 
mijn leven hebben verloren. 

 
Israël 

 
Na enige tijd in Duitsland verbleven te hebben besloot ik eind 1990 om naar Israël te gaan. 
Niets zou me ervan weerhouden om het land te gaan verkennen waar ooit God’s volk, de 
Joden, eeuwenlang vòòr de diaspora hebben gewoond. Ik wilde heel graag in het gebied 
verblijven waar een groot deel van de Bijbelse geschiedenis zich heeft afgespeeld. Ik kon 
echter niet vermoeden dat in 1991 de golfoorlog zou uitbreken en viel daar dus prompt 
middenin toen die in het begin van dat jaar uitbrak. De scuds vlogen ons om de oren. 
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Toen de Israëlische overheden alle buitenlanders sommeerden om het land te verlaten 
besloot ik om in Israël te blijven. Ik heb er iets langer dan een jaar als vrijwilliger bij diverse 
instellingen gewerkt. Na verloop van tijd ben ik echter ziek geworden en was ik genoodzaakt 
om voor medische zorg weer naar Europa terug te keren. Ik kampte met een lichamelijke 
infectie en heb, toen ik weer terug was, een tijdje in Duitsland gewoond.  
 

Nederland 
 
Uiteindelijk ben ik hersteld van mijn lichamelijke aandoening en ben ik in 
Emmer-Compascuum gaan wonen. Ik heb toen meer dan een jaar bij een ouder echtpaar in 
huis gewoond. Zij hebben mij opgevangen en zijn al die tijd als ouders voor me geweest. Ik 
was geestelijk nog steeds niet sterk genoeg en worstelde enorm om weer in het 
maatschappelijke leven terug te keren en mijn eigen geld te verdienen.  
 
Ik worstelde erg met mijn verleden en dacht nog heel vaak terug aan mijn tijd met Juuk vòòr 
mijn bekering. Ik miste haar erg en verlangde weer enorm naar een relatie. Maar seks is 
voor een Christen alleen weggelegd binnen het huwelijksverbond. Na mijn relatie met mijn 
vriendin heb ik het 7 jaar lang zonder nieuwe vaste relatie moeten doen. Het was een 
periode van onthouding omdat ik wist dat een eventuele nieuwe relatie een huwelijk op 
Christelijke basis zou moeten zijn. Ik moest in die moeilijke tijd leren om mezelf te 
beheersen. 
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Geworteld 
 

 
Emmer-Compascuum 

 
Na een tijd in Emmer-Compascuum gewoond te hebben besloot ik om een vaste baan te 
gaan zoeken. Ik had inmiddels al enige tijd het oudere echtpaar verlaten en woonde op 
mezelf. Ik verdiende mijn geld bij elkaar door via diverse uitzendbureaus bij verschillende 
werkgevers in de omgeving te werken.  
 
Ik besloot op een gegeven moment om bij het arbeidsbureau in Emmen op zoek te gaan 
naar een vaste baan. Ik kwam daar een advertentie tegen waarin ze op zoek waren naar 
nieuwe leerling-ziekenverzorgers. In Amstelveen bood een verpleeghuis een intramurale 
opleiding aan om mensen op te leiden tot Ziekenverzorgers. De mogelijkheid bestond om als 
interne student in de personeelsflat van het verpleeghuis te wonen en tegelijkertijd in het 
verpleeghuis te werken. Ik solliciteerde op de functie en werd er direct aangenomen. 

 
Amstelveen 

 
Ik verhuisde naar Amstelveen en begon in 1994 aan een 3-jarige opleiding tot 
Ziekenverzorger. Ondertussen zocht ik ook naar een nieuw geestelijk huis en vond ik mijn 
toevlucht bij een Evangelische Gemeente in de stad. Hier leerde ik kort daarop in hetzelfde 
jaar mijn toekomstige vrouw kennen. En na een korte verlovingsperiode trouwden wij in 
1996.  
 
Onze eerste 2 kinderen, 2 jongens, werden geboren in 1998. En in 2001 mochten wij een 
dochter in ons midden verwelkomen. Inmiddels zijn wij meer dan 22 jaar getrouwd en 
hebben wij ons als gezin gevestigd en geworteld in Amstelveen. Het is bijzonder dat ik vanaf 
1994 weer in de stad mag wonen waar ik ooit geboren ben en waar een groot deel van mijn 
familie ooit gewoond heeft. 
 
In al die jaren tijdens mijn huwelijk heb ik vaak teruggedacht aan mijn jeugd en de tijd voor 
mijn bekering. Vele malen heb ik mij afgevraagd of het verstandig en wijs zou zijn om weer 
contact te leggen met mensen die ik ooit in mijn jeugd heb gekend. Met name een 
hernieuwd contact met Juuk heeft al die jaren op mijn hart gelegen. In 2017 heb ik de knoop 
doorgehakt en heb ik weer contact met haar mogen leggen. Ik ben enorm dankbaar dat ze 
geen bitterheid jegens mij koestert en mij mijn fouten vergeven heeft en dat de mogelijkheid 
tot wederzijdse communicatie weer is gelegd. 
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Tot Slot 
 
 

Een woord van onuitsprekelijke dank wil ik uitspreken naar mijn hemelse Vader die dit alles 
mogelijk heeft gemaakt. Mijn leven en dat van mijn lieve vrouw en kinderen liggen in Zijn 
handen. Er rest mij voor de toekomst niets anders meer dan mijn leven in dienstbaarheid uit 
te gieten aan mijn medemensen die Hem (nog) niet kennen. Een Bijbelgedeelte wat me 
daarbij aanspoort staat in het boek Filippenzen hoofdstuk 3 in de verzen 13 en 14. 
 

“Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat 
achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van 

God, die van boven is, in Christus Jezus.”  
 
Het volgende lied weerspiegelt de enorme verandering die in mijn leven heeft 
plaatsgevonden. Juuk heeft daarin voor mij een doorslaggevende rol gespeeld. Zonder haar 
te kennen zou ik de weg naar de Here Jezus nooit gevonden hebben. Mag de Here Jezus, 
die mij door de jaren heen zoveel genade en liefde heeft betoond, haar het dubbele geven 
als wat Hij mij ooit gegeven heeft. De Here heeft met mij, een kromme stok, uiteindelijk een 
rechte slag gemaakt.  
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Casting Crowns - For All You Are 
CD - ‘The Very Next Thing’ 

 
 

When I’m standing at the end of me 
In the rubble of my broken dreams 

And the wells I’ve dug aren’t filling me 
And the world I’ve made’s not what it seems to be 

My life, Your grace 
Here I exchange 

 
All of me for all You are 

I lay at Your feet my broken heart 
And I’ll find my healing in Your scars 

All of me for all You are 
 

 You’re the anchor in a raging sea 
In the center of the storm You are my peace 

You’re the dreamer of my destiny 
And all You have begun You will complete 

Your life, my gain 
Here I exchange 

 
All of me for all You are 

I lay at Your feet my broken heart 
And I’ll find my healing in Your scars 

All of me for all You are 
 

All of me, I lay down for all You are 
All of me, I lay down for all You are 

Jesus, all of me, I lay down for all You are 
All of me, I lay down for all You are 

 
All of me for all You are 

I lay at Your feet my broken heart 
And I’ll find my healing in Your scars 

All of me for all You are 
 

My life, Your grace 
Here I exchange 
Your life, my gain 
Here I exchange 

All of me, I lay down for all You are 
All of me, I lay down for all You are 

 
Jesus, all of me, I lay down for all You are 

All of me, I lay down for all You are 
 

And I’ll find my healing in Your scars 
All of me for all You are 
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