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Even voorstellen
Hallo, ik ben Ferry van der Marel en ben woonach-
tig in Ooltgensplaat. Oorspronkelijk kom ik uit 
Numansdorp, waar ik 24 jaar gewoond heb. Ik heb 
voor mijn jonge leeftijd al een behoorlijk heftig 
leven achter de rug. In dit boekje wil ik jullie hier iets 
over vertellen. 

Ik hoop dat je door het lezen van dit boekje over 
het leven zult gaan nadenken. 

Veel leesplezier! 
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Pubertijd
Rond mijn 13e levensjaar kwam ik in een hanggroep 
terecht. In die tijd begon ik met roken en omdat er 
vrienden waren die weleens een blowtje rookten, 
werd ik daar ook nieuwsgierig naar. De eerste keer 
dat ik een blowtje rookte, merkte ik nog weinig, 
maar na een aantal keren voelde ik me heel prettig. 
Naarmate de tijd vorderde ging ik het steeds vaker 
doen. Eerst in het weekend, maar later ook doorde-
weeks, zelfs op school. Ik kreeg steeds minder zin 
om mijn huiswerk te maken en was in mijn vrije tijd 
altijd buiten. Ook dronk ik alcohol in het weekend. 
Tevens was ik in die tijd helemaal gek van hardcore 
(housemuziek) en wist dat er op houseparty’s veel 
harddrugs gebruikt werden. Toch moest ik hier zelf 
niets van hebben en vond het maar stom dat men-
sen harddrugs gebruikten. 

Een tijdje later hoorde ik echter steeds verhalen van 
een klasgenoot die in het weekend harddrugs ge-
bruikte en daar heel enthousiast over was, omdat 
hij zich dan zo goed voelde. Ik werd toch nieuws
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gierig en wilde het een keertje proberen. Op mijn 
14e gebruikte ik voor het eerst speed. Die eerste 
keer beviel zo goed dat ik het steeds vaker ging 
doen. Ook werd ik nieuwsgierig naar andere mid-
delen en ging toen ook XTC gebruiken. Binnen een 
jaar gebruikte ik, vrijwel elk weekend en probeerde 
ik ook andere middelen uit, zoals paddo’s en co-
caïne. 

 
Er kwamen hierdoor steeds meer problemen in 
mijn leven. In de 2e klas van de middelbare school 
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was ik al blijven zitten en in het examenjaar na m’n 
eerste tentamens zag ik het niet meer zitten en ben 
toen op mijn 16e gestopt met school en gaan wer-
ken. 

Houseparty’s
Ik was al jaren gek van hardcore en wilde al heel 
lang een houseparty bezoeken maar mocht nog 
niet, omdat ik te jong was. Op mijn 16e mocht ik 
dan eindelijk naar mijn eerste houseparty. Dit gaf 
een nieuw doel in mijn leven en dat was: feesten! 
Steeds vaker bezocht ik houseparty’s en toen ik 
op mijn 19e mijn rijbewijs haalde ging ik gemid-
deld zo’n één tot twee maal per maand. Zo kwam 
ik door heel Nederland, maar ook in België, Duits-
land, Spanje en Italië. Ik was zo gek op die muziek 
dat ik er zelfs tattoos van op m’n armen liet zetten. 
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Totaal uitgeput
Ik begon steeds meer te gebruiken en was vaak 
heel het weekend wakker door alle drugs die ik 
gebruikte. Hierdoor was ik zo uitgeput dat ik ook 
doordeweeks begon te gebruiken. In de ergste pe-
riode was ik regelmatig vijf nachten wakker en ging 

ik als een zombie door het leven. Na het stuk lopen 
van een relatie werd het nog erger en besloot ik 
hulp te zoeken voor mijn verslaving. Twee maal per 
week had ik gesprekken en kreeg ik urinecontroles. 
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Een verslaving is heel dubbel: aan de ene kant wil-
de ik er graag vanaf, omdat ik de mensen die om 
me gaven geen verdriet wilde doen en omdat ik 
me, als de drugs uitgewerkt waren, zo ellendig 
voelde dat ik het liefst dood wilde. Aan de andere 
kant voelde ik me zo goed op die momenten als ik 
onder invloed was. Hierdoor kwam ik in een strijd 
terecht en ben ik gaan liegen en probeerde ik de 
urinecontroles te omzeilen. In diezelfde tijd ben ik 
ook bij mijn oom en tante gaan wonen omdat het 
thuis niet meer ging. Ik mocht echter op één voor-

waarde bij hun komen wonen: als ik zou stoppen 
met gebruiken. Omdat dit niet lukte, loog ik alles bij 
elkaar, totdat uiteindelijk op mijn werk de maat vol 
was en ik mijn laatste (officiële) waarschuwing 
kreeg. Mijn oom en tante kwamen er toen ook ach-
ter en ik kreeg nog één kans…. Ik besloot toen om 
drie maanden niet meer buiten te komen in m’n 
vrije tijd en het lukte me eindelijk om van de drugs 

“In de ergste periode was ik regelmatig 
vijf nachten wakker en ging ik als een 

zombie door het leven”
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af te komen. Na die drie maanden ging ik weer naar 
buiten. Het is me toen gelukt om nog vier maanden 
clean te blijven, maar toen ging het toch weer mis. 
Het ging heel langzaamaan steeds vaker mis en ik 
begon weer te liegen. Dit was de druppel die de 
emmer deed overlopen en ik moest toen terecht 
het huis uit. In die tijd was ik met een koophuis be-
zig, maar dat was nog niet rond dus ben ik voor een 
maand bij vrienden ingetrokken. Toen het koophuis 
eindelijk rond was, ben ik op mezelf gaan wonen. 

GHB
Ik probeerde in deze periode weer iets nieuws uit: 
GHB. Langzaamaan raakte ik hier ook weer ver-
slaafd aan en deze drugs is zo gevaarlijk dat je 
soms in een diepe slaap valt. Tijdens het auto rij-
den heb ik al heel vaak geluk gehad en kon ik m’n 
ogen net open houden, totdat ik een keer in een 
greppel terecht kwam. Dit liep nog goed af. Ook 
dronk ik regelmatig alcohol tijdens het autorijden, 
waarvoor ik al meerdere keren gepakt was. Op een 
dag ging het helemaal mis. Ik had zo’n veertien 
biertjes op en reed met hoge snelheid over een dijk 

Het echte leven? - Ferry van der Marel

Ferry boekjes.indd   9 19-02-13   14:50



heen, waardoor ik uit de bocht vloog en tegen een 
boom belandde. Wonder boven wonder ben ik hier 
ongedeerd vanaf gekomen. Ik begon in deze perio-
de ook weer speed te gebruiken in het weekend en 
doordeweeks GHB. Op mijn 26e ben ik uiteindelijk 
weer hulp gaan zoeken. 

De grote ommekeer
Ik kwam in een zelfhulpgroep terecht waar ik één 
maal per week gesprekken had met de leiders 
en andere verslaafden. In het begin ging het iets-
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je beter, maar al snel viel ik weer terug. Een paar 
maanden later is één van de leiders een nieuwe 
groep begonnen, maar nu werd het een christelijke 
hulpgroep. Ik had niet zoveel met het geloof. Eén 
jaar hiervoor was ik wel, na mijn laatste houseparty, 
in een bus met evangelisten terecht gekomen. Ze 

vertelden me over Jezus en de Bijbel. Ik vond het 
wel interessant, maar had er niet zoveel mee. Een 
tijdje later ben ik voor het eerst van m’n leven, met 
een toen pas bekeerde vriend, mee gegaan naar 
een kerk. Ik vond het heel apart om mee te maken, 
maar deed er nog niets mee. In de hulpgroep werd 
me veel verteld over Jezus en God. Ik snapte niet 
hoe dit mij kon helpen om van mijn verslaving af te 
komen en wilde eigenlijk met de groep gaan stop-
pen. Toch zei iets in me dat ik moest blijven gaan. 

Uiteindelijk ging het steeds iets beter, maar toch 
viel ik soms terug. Tot ik op een avond, toen ik bij 

“Waar is die God dan, nu 
het weer mis gaat?”
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de hulpgroep was, uitriep: ‘waar is die God dan, nu 
het weer mis gaat?’. We gebruikten een boekje in 
de groep en ik moest daaruit een stukje lezen en 
kreeg vervolgens antwoord van God. God zei door 
dat stukje: Geef je aan Mij over en stop met zelf 
proberen van de drugs af te komen! Er gebeurde 
iets op dat moment wat voor mij nieuw was en ik 
niet goed kan beschrijven. Vanaf die dag (30 ok-
tober 2010) veranderde mijn leven totaal. Binnen 
korte tijd ben ik toen gestopt met roken, alcohol, 
drugs en gamen (ik zat soms negen uur aan een 
stuk achter de spelcomputer). 

Mijn hart werd gevuld met Gods liefde en ik moest 
vaak huilen van geluk. Ik heb een diepe rust en vre-
de ontvangen en die ervaar ik zelfs in moeilijke tij-
den. In maart 2011 heb ik me laten dopen en mijn 
oude leven voorgoed achter me gelaten.

Ik heb nu vrede met God en Hij heeft mij de vrede 
van God in mijn hart gegeven en hierdoor heb ik 
een totaal nieuw leven ontvangen. Dit is alleen mo-
gelijk, doordat Jezus aan het kruis de straf gedra-
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gen heeft voor jouw en mijn zonden. Zonden zijn de 
dingen die ervoor zorgen dat we niet in de bestem-
ming komen die God voor ons bedoeld heeft. God 

heeft een goed leven voor ons op het oog, maar 
de zonden zorgen ervoor dat ons leven vernietigd 
wordt. In mijn geval heel letterlijk. God is heilig en 
rechtvaardig en kan geen zonde door de vingers 
zien. Er moet dus een straf voor betaald worden. 
God kwam zelf met de oplossing: Hij kwam naar 
de aarde als de mens Jezus, Gods Zoon. De Here 
Jezus was zonder zonden en heeft dus nooit iets 
verkeerds gedaan. Hierdoor kon Hij de straf, die ie-
der mens eigenlijk verdient, op zich nemen. Jezus 
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werd ongeveer 2.000 jaar geleden kapot geslagen 
en aan een kruis gehangen, terwijl Hij onschuldig 
was. Daar stierf Hij. Door deze daad draagt Jezus 
de straf voor de zonden van alle mensen. En dat is 

niet alles! Hij stond ook op uit de dood. Hierdoor 
kunnen we ook in dit leven al een nieuw leven ont-
vangen. 

Johannes 3:16 en 17 
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet 
in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroor-
dele, maar opdat de wereld door Hem behouden 
worde. 

Als wij de Here Jezus aanvaarden als onze per-
soonlijke Redder en Verlosser en ons willen om-

“Ik heb nu vrede met God en heb een 
totaal nieuw leven ontvangen!”
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keren om Hem te volgen, worden al onze zonden 
vergeven en ontvangen we een nieuw leven wat 
eeuwig zal duren. Dit betekent dus dat je na dit 
leven hier op aarde de eeuwigheid bij God door-
brengt. Je komt dan op een plek waar nooit meer 
pijn is, maar altijd blijdschap en vrede. Dit ga je 
zelfs in het leven hier op aarde al meer en meer 
ervaren. Als onze zonden niet vergeven zijn, voor-
dat we op aarde sterven, zullen we eeuwig zon-
der God leven en dat is op een eenzame donkere 
plek met altijd pijn en verdriet. Aan jou de keuze!  
 
God houdt van je en heeft een goed plan met je le-
ven, maar Hij is een echte Heer en zal je niet dwin-
gen om je hart te openen voor zijn liefde. Als je ook 
vrede met God en daarmee ook met jezelf wilt, kan 
dat door een simpel gebed te bidden:
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God, ik heb gezien dat ik een zondaar ben en 
uw vergeving nodig heb.

Ik ben gaan inzien dat Jezus Christus ook voor 
mij is gestorven.

Ik ben bereid mijn oude manier van leven de 
rug toe te keren.

Ik bid dat Jezus nu in mijn hart en leven wil ko-
men zodat ik U als mijn Vader kan ontmoeten 

en beter leren kennen.
Ik ben bereid om, met uw hulp, Hem als de 

Heer van mijn leven te volgen en te 
gehoorzamen.

Amen.
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Nu je de keuze hebt gemaakt, is het slim om een 
bijbel te kopen. Ik adviseer je om het bijbelboek 
met de naam Johannes te gaan lezen. Een blijde 
boodschap uit het Nieuwe Testament. Ook is het 
verstandig om andere gelovigen op te zoeken en 
een kerkelijke gemeente te gaan zoeken waar men-
sen zitten die je kunnen helpen om dit nieuwe leven 
te ontdekken. 

Hij heeft de prijs voor jouw leven betaald, omdat Hij 
zo geweldig veel van je houdt. Ook als je alles in je 
leven tot nu toe fout heb gedaan, dan houdt God 
nog steeds van je. Hij kan begrijpen dat er dingen 
fout gaan in het leven. Hij wil je helpen om een be-
ter leven, samen met Hem, te gaan leven. 
Ikzelf heb een nieuwe leven ontvangen en het is 
1.000 maal mooier en beter dan dat ik had. Ook 
voor jou ligt er een nieuw leven klaar! 
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Meer weten?
www.wieisjezus.nl
www.waaromgeloven.nl
www.godisecht.com

Of mail mij:
fhvdmarel@live.nl

Ferry van der Marel
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God maakt vrij!
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