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Zoals ik hier nu zit, op de bank met een kop thee, mijn
huis vol tieners en een paar katten, met mijn agenda en
iphone altijd binnen handbereik, heb ik een leven zoals
zoveel vrouwen van mijn leeftijd. Ik durf wel te zeggen
dat ik echt een gelukkig mens ben. Blij met het leven.
Toch zijn er een paar essentiele dingen helemaal niet
vanzelfsprekend voor mij. Allereerst zou ik 20 jaar
geleden nooit gedacht hebben dat ik ooit normaal zou
kunnen functioneren zoals nu, ten tweede wist ik niet dat
ik ook nog eens echt gelukkig zou kunnen zijn. Niet dat
alles altijd gemakkelijk is, verre van dat zelfs, maar de
algehele ondertoon is goed en ik ben verschrikkelijk
dankbaar, na al die jaren...
Het begin..
Vanaf mijn tienerjaren tot aan
mijn 33e ben ik ontzettend
angstig en depressief geweest.
Elke dag, elk moment van de
dag, jarenlang, had ik last van
een knagend, martelend,
benauwd gevoel van beklemming en angst en
somberheid. Ik heb er vaak over nagedacht hoe het
begonnen is, maar ik kon niet echt een enkele grote
oorzaak aanwijzen. Ik kom uit een gezin wat tijdelijk
grote strubbels en problemen heeft gekend, maar ik ken
mensen die uit slechtere gezinnen komen dan ik en die
toch veel sterker en gelukkiger opgroeiden. Dus lange
tijd heb ik het niet gesnapt.
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Mijn vader en moeder waren christenen en lieve ouders.
Ik ben dus opgevoed vanuit het geloof, in een
ongebroken gezin met een ouder zusje waar ik het goed
mee kon vinden. Mijn lagere schooltijd was over het
algemeen erg gezellig met een paar leuke vriendinnen.
Ik was wel een gevoelig dromerig kind wat snel te
intimideren was. Heel open, maar een beetje onzeker.
Te moeilijk
Achteraf kan ik wel zeggen dat er van alles gebeurd is
tussen mijn 12e en 14e jaar wat niet goed was, wat zou
kunnen verklaren dat ik op mijn 15e last had van deze
martelende gevoelens die ik later identificeerde als een
angststoornis met depressie.
Ten eerste was ik de enige die
van het dorpsschooltje naar het
gymnasium in de stad ging toen
ik 12 was. Daar werd ik het
hele eerste jaar gepest, door de
hele klas. In dat jaar kregen
mijn ouders grote problemen en
ergens in die tijd liep ook mijn
zus een tijdje weg van huis. Het
was een heel verdrietige tijd, waarin veel spanning was
thuis. Tenslotte had ik in datzelfde jaar ook een nare
ervaring met een 5 jaar oudere jongen op een feestje (
het enige feestje waar ik voor was uitgenodigd). Deze
jongen had mij versierd en ik was behoorlijk onder de
indruk. Maar toen bleek het maar een geintje. Hij bleek
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het allemaal niet te menen, terwijl ik al die tijd gedacht
had van wel. Ik werd door de hele groep uitgelachen
omdat ik dacht dat ik serieus de prins op het witte paard
gevonden had. Ik was als 13-jarige echt veel te jong
voor gedoe met jongens. Ik was onschuldig en naief en
kon nog niet relativeren. De gebeurtenissen sloegen in
als een bom. Er stak toen een storm in mij op, die nooit
meer is gaan liggen. Ik kon het toen niet benoemen, maar
achteraf herinner ik me dat ik me enorm verraden en
bedrogen voelde en heel erg afgewezen. Door het pesten
was mijn zelfbeeld al niet erg hoog en was ik al
eenzaam, nu brandde ik voor mijn gevoel volledig af. Ik
schaamde me vooral heel erg over mijzelf, ik dacht dat
het mijn schuld was. Ik had nooit geleerd om over “
gevoel” te praten. Mijn ouders hadden het moeilijk, en ik
probeerde me aan te passen. Ik deed net alsof er niks aan
de hand was en speelde het vrolijke en makkelijke kind.

Het ging al snel bergafwaards met mij. Ik was eenzaam
en had niemand. Mijn cijfers kelderden, omdat ik geen
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huiswerk maakte. Ik zat elke middag op mijn kamertje
te huilen en in mijn dagboeken te schrijven, in een
poging de gebeurtenissen te verwerken. Ik kreeg de
cirkel echter niet rond. Het voelde alsof mijn leven al
voorbij was voor het goed en wel begonnen was, alsof
mijn kansen op waren en het nooit meer goed zou
komen. Mijn vertrouwen was weg. Ik was gelovig
opgevoed, maar ik kreeg vreemde gedachten over God
en over mezelf: “ God wil vast dat jij alleen blijft” en “
het komt omdat jij sullig en lelijk bent”. Deze gedachten
waren onverdraaglijk.
Als ik niet piekerde vluchtte ik
in een romantisch
droomwereldje. Daar voelde ik
me dan ook weer heel schuldig
over. God zou zeker dit soort
gedachten niet goedkeuren.
Achteraf denk ik dus dat er in
die periode een oorzaak ligt
voor mijn angst en depressie.
Maar hoe het ook zij: Ik was
depressief en angstig vanaf die tijd en volkomen alleen.
Middelbare school.
Daarna ben ik nooit meer gepest. Ik verborg al mijn
gevoel, trok me terug en zette een masker op. Op school
was ik onoplettend en de docenten vonden mij brutaal en
onmogelijk. Ik was nog altijd wat verlegen, maar ik had
zoveel spanning dat dat afgereageerd werd in extreme
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meligheid. Leren lukte niet. Mijn concentratie was nul.
Met een gemakkelijk vakkenpakket wist ik dat te
verdoezelen. Ik lachte veel, maar kon nooit echt
ontspannen. Genieten was onmogelijk, altijd was er dat
nare gevoel op de achtergrond.
Ik probeerde steun te zoeken bij God en te bidden. Ik
vertelde alles aan Hem als enige, maar het lukte niet om
eruit te komen. Er kwamen juist meer negatieve
gedachten bij, zoals “ God heeft jou niet vergeven” of “
stel je voor dat dat ook een geintje is. God bestaat
misschien wel helemaal niet.” Of “ jij hebt de zonde tot
de dood gedaan”. Ik raakte steeds meer in de war en ik
begon door te slaan in piekeren.
Het zal ook een stukje karakter zijn geweest , maar ik
werd echt obsessief. Bij mij leefde de veronderstelling
dat ik mijn angst en mijn vragen alleen kon oplossen
door ratio: erover te denken en te analyseren. Ik
ontwikkelde een dwang om dat steeds maar weer te
doen. Tegen de tijd dat ik 15 was piekerde ik, piekerde
ik en piekerde ik, ook als ik in gezelschap was piekerde
ik door. Ik isoleerde mezelf. Bleef vaak lang op de wc
om te piekeren, lang in mijn bed om te piekeren, was
slapeloos om te piekeren, spijbelde om te piekeren,
gebruikte alle tijd om te piekeren. Ik leefde voortdurend
in angst. Ik vond niets meer belangrijk of leuk. Het leven
kon me gestolen worden. Ik kon pas weer gaan leven als
ik mijn vragen had opgelost. Maar ik kon er niet over
praten. Sowieso was ik allang vergeten dat het allemaal
begonnen was met dat ene rampzalige jaar, dus die link
legde ik al niet. Het was allemaal te complex om te

6

kunnen uiten. Bovendien was de constante spanning zo
groot dat ik bij de eerste poging te gaan praten zou zijn
gaan schreeuwen en huilen... Dan zou ik de controle
verliezen en dat mocht niet....
Zelfstandig wonen..
Toen ik 19 was ging ik studeren in Amsterdam. Ik
huurde daar een kamer
bij een hospita.
Mijn angst begon hier
nog grotere
vormen aan te nemen.
Sociale
contacten gingen wel
goed, maar
voor de rest was het erg
moeilijk voor
mij om op de been te
blijven. Ik was
verslaafd aan de tv, had
eetbuien en
leefde voor de helft in een fantasiewereld. Ik rookte een
pakje per dag. Ik leefde onregelmatig en zorgde vaak
slecht voor mezelf. Als ik ’s ochtends wakker werd was
ik heel eventjes fris en monter, maar zodra ik uit bed
kwam werd ik overspoeld door een verlammende angst.
Dan eindigde ik half aangekleed op bed, met een sok aan
en de ander in de hand.. Daar bleef ik dan stil zitten
zonder iets te eten of te drinken tot ver in de middag. In
mijn hoofd woedde een storm van redenaties over God,
het leven, de mogelijkheid dat ik nooit zou trouwen,
allemaal vervuld van wanhoop en angst.
Het studeren ging nog slechter dan eerst. Dat kwam
doordat mijn dwanggedachten enorm opspeelden juist
als ik aan de slag wilde. Uiteindelijk heb ik mijn studie
toch afgerond.
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Een volgende fase
Ik bezocht in die tijd vaak een zendingsorganisatie:
“Jeugd met een Opdracht”. Ze hadden een
jongerencentrum achter het Centraal Station: Steiger 14.
Daar kwam ik dan een beetje tot rust omdat ik onder de
mensen was. Ik leerde vrienden kennen en hoorde het
evangelie nog eens. Langzaam begon er iets door te
dringen van de liefde van God.

In die tijd had ik nog nooit iets serieus gehad met een
jongen. Ik was volkomen geblokkeerd en bang voor
eventuele gevoelens. Het was een heikel punt voor mij.
Daarom was ik laat met mijn ontwikkeling op dat gebied
en durfde ik pas iets met iemand te beginnen toen ik 22
was. Na twee niet goede relaties leerde ik mijn man
kennen. Onze verkeringstijd was een opbouwende tijd
voor mij. Ik was wel beschadigd door mijn vorige
relaties en had moeite met vertrouwen, maar mijn man
werd een grote steun, omdat hij de eerste was aan wie ik
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alles kon vertellen. Na twee jaar zijn we getrouwd en
beeindigde ik mijn studie. Het dwangpiekeren was er
nog steeds. Ik vroeg dan elke keer gebed als ik er
doorheen zat of moeite had hem te vertrouwen en dan
bad mijn man voor me. Dat waren niet de meest flitsende
gebeden en soms heel kort, maar toch hielp het voor een
moment, al werd ik nog niet beter.
Na drie jaar
kregen we
ons eerste
kindje, een
jongen, en
na nog
twee jaar
een meisje.
Ik was
zielsblij
met hen, alleen ik was geestelijk niet sterk genoeg om
het te redden. Het dwangpiekeren werd weer erger. Ik
deed de basale dingen, ik wist wel hoe het moest, gaf
liefde en aandacht, maar mijn hart was nog steeds
doodsbang. Het was bepaald geen sprankelende tijd. De
tv stond de hele dag aan om me af te leiden van mijn
gevoel. Ik sliep vreselijk slecht en was altijd
oververmoeid. Ondertussen richtte mijn extreme angst
zich op de gedachten fouten te maken, niet vergeven te
zijn, de kinderen iets onredelijks aan te doen, een slechte
moeder te zijn.
De grote ommekeer
Iemand uit een andere kerk kwam naar mij toe met geld.
Hij wilde het mij geven om een conferentie bij te wonen.
Hij kende mij niet en ik hem niet. Het werd een
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belangrijk moment in mijn leven, omdat God mij daar
begon los te maken van de angst en depressie.
Tijdens een van de eerste diensten
kwamen er afschuwelijke
dwanggedachten omhoog. Toen
kwam er een uitnodiging om voor
je te laten bidden. Ik schaamde
me en voelde me kwetsbaar, maar
ik ging naar voren voor gebed.
Een lieve mevrouw nam mij mee
naar een apart kamertje en bad
voor mij. Ik nam de stap om al
mijn zonden aan haar te belijden.
Vanaf die tijd was ik nooit meer depressief. De angst en
het piekeren waren echter nog niet weg.
Toen ik thuiskwam ontdekte ik dat ik eindelijk kon
geloven dat Jezus Christus ook aan het kruis was gegaan
voor mij en mijn zonden had vergeven. Eerder kon ik
daar niet bij, nu wist ik het zeker.
Ongeveer 1 jaar later
hebben mijn man en ik
samen voor ons laten
bidden in de gemeente
voor verdere bevrijding.
We beleden opnieuw al
onze zonden aan deze
mensen en aan God.
Rond die bevrijding
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speelden alle angsten op alsof ze mij wilden
verscheuren. Ik was weer beklemd. Ik voelde me weer
opgejaagd en kon niet helder denken. Het werd zelfs
rond die tijd zo erg dat ik een paar momenten dacht de
controle te zullen verliezen en gek te worden( als ik het
al niet was). Inmiddels had ik wel geleerd dat deze
gedachten afkomstig waren van de satan en bij mij
geclusterd waren in zelfhaat, afwijzing, zelfveroordeling,
angst voor het leven en een paar andere. Ik leerde om
deze gedachten te identificeren als leugens, gedachten
die niet bij mij hoorden, maar mij werden opgedrongen
door een duistere macht. Een macht die niet bij God
vandaan komt, maar afkomstig is van de satan, die in de
bijbel de aanklager en de vader der leugen genoemd
wordt. Ik wist dat ik deze leugens hardop moest
wegsturen in de Naam van de Here Jezus. Ik leerde ook
dat mijn piekergedrag, mijn ratio, in feite een vechten
was tegen de bierkaai. Ik was aan het discussiëren in
mijn hoofd vanuit mijn menselijke kracht, ik zou het
nooit winnen, omdat er demonische machten in het spel
waren. Dit was God’s strijd, Hij had deze al beslecht aan
het kruis, waar Hij stierf voor alle gebrokenheid van de
hele wereld..Hij had het volbracht! Mijn ratio moest
onderworpen en overgegeven worden aan God, en ik
moest leren vertrouwen.
Matt. 19:24 “ het is
gemakkelijker dat een kameel
door het oog van de naald gaat
dan dat een rijke het
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Koninkrijk van God binnengaat” ( Ik was nogal “ rijk” aan
ratio)

Door die bevrijding heen kwam ik er ook achter dat ik
een heel verkeerd beeld had van God. Ik dacht dat God
mij wilde dwingen en niet aan mijn belang dacht, en mij
veroordeelde als ik iets fout deed. Niet bewust, maar
ergens in mijn hart waar ik nooit bij had gekund had ik
deze overtuigingen, en dat kon nu veranderd worden.
Langzaam kwam ik achter al deze dingen, ook al was
mijn angst mij aan het verscheuren op dat moment. Twee
weken na het bevrijdingsgebed stond ik bij het aanrecht
af te wassen. Ik werd weer overspoeld door angst. Toen
gebeurde het: Ik stuurde hardop de duistere machten
weg in de naam van Jezus. Toen richtte ik mij op Jezus
en ik zei: “ Here God, ik heb al mijn zonden al honderd
keer beleden. Ik hoor nu bij U en heb mijn leven aan U
gegeven. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en
de angst weggestuurd. Mijn gevoelens zijn nu Uw
verantwoordelijkheid. Ik ga niet meer vechten door zo te
piekeren. Ik houd daar nu mee op en nu mag U er iets
aan gaan doen!”
Ik zei dit vrij luid, vooral dat laatste, en meteen werd
alles volkomen rustig in mijn hoofd en in de ruimte waar
ik stond. Met een stalen gezicht en schijnbaar
onaangedaan maakte ik zo rustig mogelijk de afwas af.
Van binnen was ik helemaal verbijsterd omdat alles zo
licht en rustig voelde, ergens was ik bang dat als ik

12

teveel bewoog alles weer als vanouds zou worden. Toen
liep ik heel beheerst naar de woonkamer en ik ging
zitten. Het was zowaar nog steeds helemaal rustig in
mijn hoofd. Het was weg!! Een paar uur later was het
nog steeds weg, een paar dagen later ook.. Ik was vrij!
Na 20 jaar angst!
Het jaar daarop werd ik twee keer opnieuw overspoeld
door de oude angsten. Dan had ik er weer even last van
en raakte ik weer beklemd. Maar dan had ik na een week
weer de kracht gevonden om het weg te sturen en mij
over te geven aan Jezus, Hem de strijd te laten voeren.
Dan was het weer weg. Ik was werkelijk volkomen vrij
en voelde geen belemmering meer om van mijn leven te
genieten. Wat een feest en wat was ik blij. Mijn
bevrijding was in etappes gegaan. Eerst was de depressie
en hopeloosheid weggegaan en kon ik geloven, daarna
ging alle angst de deur uit!
Hierna ben
ik veranderd
van een
geestelijk
zeer zwakke
vrouw met
irreële
angsten in
een normaal
mens. Mijn
bevrijding is
in 1999 gebeurd. Alles werd anders. Mijn leven nu
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verschilt als dag en nacht met mijn leven van voor de
bevrijding, waarin ik zo op mijn tenen moest lopen om
het te kunnen bolwerken en ik voortdurend zo bang was
en ongelukkig.
Vele dingen in
mijn leven zijn
wel een proces
geweest,
waaronder het
vertrouwen van
mensen. Maar
ook praktische
dingen, zoals het
indelen van mijn
dag, het beheren
van mijn
financiën, de lijn
vasthouden in
mijn werk, ik heb het allemaal moeten leren. Ik had
immers zo’n lange tijd passief geleefd! Er waren een
aantal zonden en foute gewoontes die ik moest afleren.
Er is veel genezing geweest en mijn kracht en
vaardigheden zijn langzaam toegenomen. Mijn
persoonlijke relatie met God is daarin de sleutel geweest.
Hij was als een Vader voor mij...
Vandaag kan ik zeggen dat het oude voorbij gegaan is en
het nieuwe gekomen, zoals staat in 2 Cor. 5:17. Ik ben
een nieuw mens.
Zonder God was ik een angstig en kapot vogeltje
overgeleverd aan de elementen, zonder fundament. Maar
met Hem en door Hem ben ik een geheel nieuw persoon.
Hij heeft mijn leven helemaal veranderd en mij sterk en
vrij gemaakt, Hij heeft mij vaste grond onder mijn
voeten gegeven.
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Wat ben ik blij dat God bestaat! Wat ben ik blij dat Hij
mijn roepen gehoord heeft en mij antwoord gegeven
heeft.
Psalm 107 betekent veel voor mij. Met name de verzen
1-9 en vers 13 en 14: “ Ze schreeuwden in hun angst tot
de Heer, Hij heeft hen gered uit vele gevaren. Hij haalde
hen weg uit donkere holen, en brak hun boeien aan
stukken.”
Iedereen heeft wel een idee over God. Als u echter echt
wil weten wie Hij is dan moet u het Hem vragen. God is
een persoonlijk God en Hij kent u, bekommert zich om
u. Hij heeft u lief. Sommige mensen vragen wanhopig
terwijl het lijkt alsof de hemel van koper is. Zo was het
bij mij. Ik hoop dat u door dit boekje heeft geleerd dat u
het nooit moet opgeven. God is echt en Hij is dichtbij.
Onze ogen zijn echter soms verblind. Er is een reele
strijd gaande in een wereld rondom u die u niet kunt
zien. Die strijd gaat om uw ziel. Keer u tot God, dan zal
Hij antwoord geven. Als u meer wilt weten over wie
God is kunt u mij bereiken via
www.moreholyground.com. Wat Hij voor mij gedaan
heeft, wil Hij voor iedereen doen en meer.
Zegen...
Nympha Dijs-van Loon.
Lifeart4u@gmail.com
www.moreholyground.com.
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