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Ik wil dit boek graag opdragen aan mijn man, Dave, die mij 
de liefde van Jezus toonde tijdens mijn genezingsproces.

Dank je wel, Dave, dat ik mezelf mocht zijn. Zelfs als 
ik niet erg aardig was, was je altijd geduldig en positief. 
Je vertrouwde erop dat God me zou veranderen toen dit 
onmogelijk leek.

Ik geloof dat dit werk niet alleen mijn maar ook jouw 
verdienste is. Ik dank God dat Hij jou in mijn leven 
gebracht heeft. Je bent werkelijk mijn prins op het witte 
paard. 
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INLEIDING

Als jouw levensvreugde door emotionele pijn verstikt wordt, 
als je misbruikt bent of altijd bent afgewezen, dan is dit 

boek voor jou. Als je mij ooit hebt horen preken of mijn boeken 
hebt gelezen, dan weet je waarschijnlijk al dat ik gedurende mijn 
kinder- en tienerjaren misbruikt ben. Mijn leven was echt een 
puinhoop voordat ik God leerde kennen en door de waarheid 
van Zijn Woord bevrijd werd.
 Dit is geen verhaal vol onaangename details uit mijn 
verleden, maar ik deel wel genoeg over mijn ervaringen om je 
te laten weten dat ik begrijp wat het betekent om je hopeloos en 
ongeliefd te voelen. Jaren geleden bracht God mij op het idee 
mijn ervaringen te delen om andere mensen die in soortgelijke 
situaties zitten te helpen. Sinds de eerste druk van dit boek heb 
ik van duizenden mensen gehoord dat ze gebed en onderwijs 
nodig hebben om te overwinnen in het leven dat God voor hen 
gepland heeft. Ze vertellen dat dit boek hen daar enorm mee 
heeft geholpen.
 Een tijdje terug heb ik het onderwijs van dit boek uitgebreid 
voor een herdruk, met de bedoeling een sterk fundament neer 
te leggen voor mensen die er klaar voor zijn hun verleden los 
te laten en op weg te gaan naar het prachtige leven dat God 
voor hen heeft. Op grond van mijn eigen ervaringen en de 
uitgebreide studies die ik heb gedaan naar gedragsverslavingen 
die door misbruik veroorzaakt zijn, laat ik zien hoe Gods liefde 
de negatieve gevolgen van misbruik in het verleden tenietdoet. 
Verder deel ik mijn inzichten in de twee soorten pijn waarmee een 
misbruikt persoon te maken krijgt – de pijn van verandering en 
de pijn van hetzelfde blijven – en de zes stappen naar emotionele 
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genezing.
 Omdat wegrennen van het verleden geen genezing brengt, 
laat ik verschillende manieren zien waarop mensen dat doen, 
zodat jij dit kunt vermijden. Ik zal uitleggen hoe je voorwaarts 
kunt gaan door de deuren van pijn, die obstakels zijn geworden 
voor de toekomst.
 Dit boek is voor jou als jij het verleden los moet laten en 
innerlijke versterking van God nodig hebt. Die twee dingen 
zullen je helpen mensen weer te leren vertrouwen en hechte 
vriendschappen te ontwikkelen om weer van het leven te kunnen 
genieten. Lees het helemaal door, zodat je ook het goede nieuws 
zult lezen van de beloning die God voor jou heeft weggelegd.
 Ik weet uit eigen ervaring dat God een beloner is van 
mensen die Hem ernstig zoeken. Je kunt leren hoe je problemen 
van je af kunt schudden en hoe je een dubbele beloning kunt 
krijgen voor alles wat je hebt doorgemaakt.

Joyce Meyer
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D E E L   E E N

GEBONDENHEID

Soms woonden zij in donkere krochten als slaven met 
ijzeren boeien, want ze hadden zich tegen Gods woorden 
verzet, de raad van de Allerhoogste verworpen, (...) 

Psalm 107:10-11





13

Hoofdstuk 1

TROFEEËN VAN GENADE

Veel mensen lijkt het voor de wind te gaan, maar schijn 
bedriegt! Velen zijn kapot vanbinnen, omdat ze door 

misbruik getraumatiseerd zijn. Een slachtoffer van een trauma 
is iemand die lichamelijk of emotioneel gewond is geraakt door 
een of andere plotselinge of ingrijpende schok, die ernstige 
en blijvende schade veroorzaakte aan zijn of haar psychische 
ontwikkeling.
 Ik geloof dat er veel getraumatiseerde mensen rondlopen 
op deze wereldbol, die in hun verleden dermate misbruikt zijn 
dat ze psychisch tekortschieten. Ze zijn niet in staat normaal te 
functioneren in hun dagelijks leven. Er zijn mensen die trauma’s 
hebben meegemaakt, die hun emoties ernstig beschadigd 
hebben. Het gaat vaak om afschuwelijke en ondenkbare dingen.
 Het oplopen van dergelijke trauma’s kan iemand dermate 
beschadigen dat hij of zij niet in staat is gezonde relaties te 
ontwikkelen. Deze slachtoffers begrijpen niet wat er mis is met 
hen of hoe ze van hun vernietigende gedragspatronen af kunnen 
komen. Dat was mijn situatie voordat ik leerde hoe ik de trauma’s 
uit mijn verleden kon overwinnen.
 Door God te zoeken en Zijn Woord te lezen, ontdekte ik 
dat Hij ons innerlijke leven het belangrijkste vindt, omdat Zijn 
aanwezigheid daar ervaren kan worden. Jezus zei: ‘Want zie, het 
Koninkrijk van God is binnen in je [in je hart] en onder jullie [het 
omringt jullie]’	(Lucas	17:21	–	The	Amplified	Bible).
 Dit boek is een samenvatting van hoe God mij leerde 
triomferen over het misbruik in mijn leven. Na al vele jaren het 
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Woord van God te hebben verkondigd, werd ik op een dag sterk 
bepaald bij 2 Korintiërs 2:14: God zij gedankt dat hij ons, die één zijn 
met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de 
kennis over hem verspreidt als een aangename geur.
 Op een morgen werd ik wakker met diepe dankbaarheid in 
mijn hart voor wat God al voor mij had gedaan. Die dag zei God 
tegen mij: “Joyce, je bent een trofee van genade en je helpt Mij 
om anderen tot trofeeën te maken.” Op dat moment zag ik een 
visioen van een uitstalkast in de hemel, die vol stond met trofeeën. 
Ik begreep dat iemand een trofee wint als hij een kampioen is op 
een bepaald gebied. Als je trofeeën ziet staan in iemands huis, 
bijvoorbeeld voor voetbal, tennis, golf of atletiek, dan geeft dat 
aan dat hij er veel tijd aan heeft besteed zijn expertise op een 
bepaald gebied te ontwikkelen.
 God is een expert in het brengen van mensen van een 
plaats van vernietiging naar een plaats van totale overwinning. 
Wanneer zij die plaats van overwinning bereikt hebben, worden 
zij trofeeën van Zijn genade, en worden zij uitgestald als een 
geurige herinnering aan Gods genade. Ik deel mijn getuigenis in 
dit boek om te helpen wie zich nog in dit proces bevindt.
 Door zowel tragedies als overwinningen heb ik geleerd 
dat Jezus mijn Koning is, en dat wil Hij ook voor jou zijn. Het 
Koninkrijk waar Hij over wenst te regeren, is jouw innerlijke leven: 
je denken, wil, emoties en verlangens. (...) want het koninkrijk van 
God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en 
vreugde door de heilige Geest (Romeinen	14:17-18).
 Wanneer Gods Koninkrijk binnen in ons regeert, zullen wij 
dus genieten van gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige 
Geest. We zullen acceptabel zijn voor God en door mensen 
gewaardeerd worden. Jezus zei dat we ons niet druk moeten 
maken over uitwendige behoeften, zoals eten en kleding, maar 
dat we als eerste Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid moeten 
zoeken	(Matteüs	6:33).
 Vóór al het andere horen wij het Koninkrijk van God te 
zoeken, dat in ons is, en dan zullen al onze uitwendige behoeften 
behartigd worden. Als wij Jezus als Heer aannemen, zal Hij niet 
alleen over ons innerlijke leven heersen, maar ook gerechtigheid, 
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vrede en vreugde met Zich meebrengen. Wanneer wij vanbinnen 
heel worden, dan zullen wij niet alleen overleven, maar ook 
van het leven leren genieten – met welke moeilijkheden of 
beproevingen wij ook te maken krijgen.
 Ons onzichtbare leven met God is veel belangrijker dan ons 
zichtbare leven en daarom is emotionele of innerlijke genezing 
een onderwerp dat op een bijbelse, evenwichtige manier 
behandeld moet worden om goede vruchten af te werpen. De 
apostel Paulus zei dat we erop kunnen vertrouwen dat Hij, die 
Jezus heeft opgewekt, ook ons zal opwekken en naar Zich toe zal 
voeren. Vervolgens zei hij:

Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, 
die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot 
steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God. Daarom 
verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke 
bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot 
dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen 
hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en 
alles overtreft. Wij richten ons niet op de zichtbare dingen 
maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn 
tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. 

2 Korintiërs 4:15-18
 
Iedereen zal zich moeten schikken naar wat Paulus ‘de geringe 
last die we tijdelijk te dragen hebben’ noemt. Sommigen van ons 
hebben inderdaad geleden onder wat toentertijd ondraaglijke, 
emotionele pijn leek. Jezus kwam echter om gevangenen hun 
vrijlating bekend te maken en om aan blinden het herstel van hun 
zicht	en	aan	onderdrukten	hun	vrijheid	te	geven.	De	Amplified	
Bible voegt daaraan toe: ‘zij die door rampspoed onderdrukt, 
gekwetst, verpletterd en afgebroken zijn’.
 Jezus zei dat Hij gekomen was om ‘gebrokenen van harten’ 
te	genezen	(zie	Lucas	4:18-19	–	S.V.).	Volgens	Strong’s Concordance 
is het woord dat voor ‘gebroken van hart’ gebruikt wordt een 
combinatie van twee Griekse woorden: ‘kardia’, dat eenvoudigweg 
‘hart’ betekent, en ‘suntribo’, dat ‘volledig verpletteren, aan diggelen 
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slaan,	(in	stukken)	breken	of	kwetsen’	betekent.	
 Als jij door misbruik getraumatiseerd bent, dan hoop ik 
dat dit boek als een routekaart zal dienen om van de as van 
vernietiging naar de schoonheid van gezondheid en innerlijke 
heelheid te kunnen gaan. Ik bid dat deze boodschap duidelijk, 
eenvoudig en krachtig voor je zal zijn en dat de Heilige Geest je 
in staat zal stellen om Hem te volgen naar jouw bestemming van 
vrede en vreugde.
 Mijn gebed voor jou is een aangepaste versie van Efeziërs 
3:16:

Ik bid dat je in je innerlijk versterkt zult worden door de 
kracht van de Heilige Geest en dat Hij in het diepste van je 
wezen en persoonlijkheid zal wonen.

 Ik spoor je ook aan om je altijd bewust te blijven van de 
volgende belofte van God:

Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit 
zal ik u verlaten’, zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 
‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden 
mensen mij kunnen doen?’ 

Hebreeën 13:5-6




