
Drie generaties in gesprek

Geraakt + Geroepen = Getuigen
Als oudste dochter uit een groot gezin van een hardwerkende daggelder in de Haarlemmermeerpolder 
kan Klarie Brands (76) getuigen van een bijzonder leven, waarin het geloof een grote rol heeft gespeeld. 
Ook in het doorgeven van de boodschap van het Evangelie naar een volgende generatie. Dochter Caroline 
(41) en kleinzoon Lars Stap (15), met pet op en kruis om zijn nek, maken daar deel van uit.

Klarie: “Ik ben getrouwd met een katho-
lieke man, wat in die tijd heel ongebrui-
kelijk was. De rechter moest toestemming 
geven voor het huwelijk. Mijn man is naar 
Lourdes geweest om boete te doen, maar 
de zondelast bleef. Door het boek ‘Het kruis 
in de asfaltjungle’ van David Wilkerson en 
gesprekken met een evangelist kwam er 
een grote ommekeer. 
God had hem geraakt. 
Hij werd enthousiast 
en is er helemaal voor 
gegaan. In een dienst 
werd gevraagd: “Wie 
wil er een kind van 
God worden?” Dat 
wilde ik wel en zo 
kreeg ook ik een rela-
tie met de Here Jezus. 
Je leven verandert, 
ook je huwelijk. Dat 
is zo apart om mee te 
maken, dat vergeet je 
nooit meer.”

Gezinsleven
Caroline: “Mijn komst 
als baby was een 
totale verrassing voor 
mijn ouders. Mijn 
vader was in die tijd 
heel ziek, door een 
nieraandoening.” 
Klarie vult aan: “Met 
36 jaar kreeg mijn 
echtgenoot zijn 
eerste hartaanval. De 
artsen vreesden voor 
zijn leven.” Caro-
line vervolgt: “Mijn 
vader wilde mij zien opgroeien en bad om 
18 jaar leven. Hij heeft er 21 gekregen! In 
die tijd was mijn vader voorganger, ook al 
lag hij vaak in het ziekenhuis. Ik had een 
fantastische vader, altijd positief. Vanaf mijn 
geboorte is het geloof mij gegeven. Het is 
beleefd en herleefd.” Klarie: “Dat zie je ook 
bij de kleinkinderen, ze gaan mee naar de 
kerk zolang jij het wilt, dan zoeken ze hun 
eigen weg. Ze moeten zelf gaan kiezen.” 
Caroline: “Het was een voorrecht om met 
mijn vader mee te gaan naar de diensten, 
waarin God centraal stond. Er waren ook 
tegenslagen, maar God hielp ons er altijd 
doorheen.”

Huwelijk
Caroline trouwde met een gelovige man 
maar voelde zich alleen in de relatie, in een 

andere omgeving, weg van haar ouders. Het 
leek alsof met het verlaten van het ouderlijk 
huis God daar was achtergebleven. Ze werd 
bang, ook om haar vader te verliezen en 
een depressie sloeg toe.
Het leven hoefde voor haar niet meer. Be-
halve therapie werd er verhuisd naar Noord-
wijkerhout en dat bleek een goede keus te 
zijn. Tegenslag is haar niet bespaard. Tot 
twee keer toe verloor ze een kindje. Na het 
overlijden van haar vader werd dochter 
Amber geboren. Ze bleven naar de kerk 
gaan en de kinderen kregen een christelijke 
opvoeding. “Dat klopt”, zegt Lars. Caroline: 
“Met Lars en zijn vader liep het helemaal 
mis. Er was lichamelijk geweld. We zijn 
gescheiden. Ik had veel vrienden in de kerk 
waar we heen gingen maar die relaties lie-
pen niet goed na de scheiding. Ik was klaar 

met de kerk en het geloof en vertrouwde 
niemand meer. Ik heb alles vaarwel gezegd, 
maar je neemt je kinderen hierin mee. Toen 
ging Lars door drugsgebruik het verkeerde 
pad op en heb ik bij mijn moeder hulp 
gevraagd. Ik moest terug naar God en mijn 
zonden belijden. Met Pasen 2013 ben ik 
naar De Meerkerk gegaan. Daar ben ik zo 

geraakt dat ik zei: Dit wil ik. Dit is echt het 
gevoel van thuiskomen.”

Drugswereld
Het was een heel proces om weer in het 
gareel te gaan lopen en Lars vond het maar 
niks. Net naar de middelbare school en 
door verkeerde vrienden aan de drugs, 
stond zijn leven haaks op de beschermde 
opvoeding van toen. Hij raakte steeds ver-
der verstrengeld in de gang rond drugsge-
bruik en –handel. Tot het moment kwam 
dat hij echt in de problemen zat en eruit 
wilde.
Caroline: “We hebben God gevraagd om 
hulp en Lars heeft al zijn zonden beleden 
en al de dingen die hij fout heeft gedaan. 
En toen werd het zondag en Lars zei: ‘Ik 
ga mee naar de kerk’. Hij is meegegaan en 

nooit meer weggebleven.”
Lars: “In het begin kwam ik in de grote 
dienst, want ik was bang. Als je stopt 
met drugs, stap je uit een groep die dealt. 
Dat betekent dat je uit moet kijken voor 
mensen die je kwaad willen doen. Je hebt 
totaal geen behoefte aan vrienden. Ik had 
mijn drugs en had mezelf. Dat was genoeg. 
Het heeft een tijdje geduurd om de stap 
te nemen naar de jongerendiensten in de 
Oude Schuur.”
Caroline: “Na de eerste jongerendienst zei 
Lars dat hij met de drugs wilde stoppen. 
Hij wilde bij God horen en wist dat zijn 
drugs hem in de weg stonden.” Samen 
zijn ze gaan bidden, hebben alles bij God 
neergelegd en Hem om hulp gevraagd. Per 
direct is Lars gestopt en heeft zijn kamer 
opgeruimd. 

Doopverhaal
Een paar maanden later wilde Lars zich 
laten dopen. Zoals hij zelf zegt: “Ik wilde 
mijn oude leven wegdoen.”  Vanuit een 
evangeliegemeente in Alphen aan den Rijn 
is dit op een bijzondere manier gebeurd. 
Het is daar gebruikelijk dat de vader in het 
bad meehelpt met de doop. Caroline: “Toen 

is wat kapot was met 
zijn vader weer ge-
heeld. Wat een feest!”
Ook voor Klarie was 
deze gebeurtenis 
er een om nooit te 
vergeten: “Wie maakt 
het mee dat vier 
kleinkinderen uit ver-
schillende gemeentes 
op één dag worden 
gedoopt?” Vanaf toen, 
nu een jaar geleden, 
bezoekt Lars trouw 
de X-pact diensten 
en stimuleert hij zijn 
moeder om naar de 
kerk te gaan. 

Getuigenis
Caroline: “Lars is echt 
heel trouw. Het is van 
het ene uiterste naar 
het andere gegaan. 
Dat zie je ook in het 
gezin. De liefde is 
er onderling heel 
duidelijk. Ook mijn 
dochters Amber, Britt 
en Lotte gaan hierin 
mee. De oudste kreeg 
een vriend die niet 

gelovig was. Hij vond in ons gezin ‘een 
soort liefde’ naar elkaar. Hij is meegegaan 
naar de kerk en na de dienst liep hij naar 
het kruis. Nu voetbalt hij niet meer op 
zondag, want hij gaat naar de kerk. Hij wil 
zich heel graag laten dopen. Wonderbaarlijk 
zoals het allemaal gegaan is.” 

Thuiskomen
Caroline vertelt over het gevoel van thuis-
komen. Het gevoel van het ouderlijk huis 
vindt zij nu in De Meerkerk. In plaats van 
antwoorden heeft zij vrede gekregen. Dat 
is zoveel meer dan een antwoord. In plaats 
van ik-gericht denken heeft ze geleerd: God 
beslist en wat Hij doet is goed. Zij ziet ook 
hoe Gods liefde doorwerkt naar haar kinde-
ren en terug en bij de kinderen onderling. 
Het jaarthema spreekt haar aan. ‘Geraakt’ 

is voor Caroline thuiskomen en ‘Geroepen’ 
is het dienen, in huis en gezin. Dat wil ze 
mensen die bij haar thuis komen ook graag 
laten voelen. Dat ze iets proeven wat ze 
ook zouden willen hebben. Geroepen is dus 
eigenlijk getuigen.

Wie is Jezus voor jou?
Dit blijkt een moeilijke vraag. Na een lange 
stilte zegt Lars: “De Persoon die voor mijn 
zonden zichzelf heeft geofferd, weet je.” Ca-
roline: “Hij is alles voor mij. Hij is de reden 
waarom ik elke dag opnieuw geniet van het 
leven. De brug die gelegd is tussen God en 
mij.” Klarie: “Hij is mijn leven. Hij is er als 
je verdriet hebt, problemen of pijn. Als je 
het niet meer kunt dragen geeft Hij kracht. 
Dat is mijn ervaring.”

 


