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Martin Brand (32) zou in juni spreken op de

EO-jongerendag. Zes dagen voor het evenement

kreeg hij een hartstilstand.

Het is kwart voor zes en Martin Brand (32), gospelzanger, spreker en coach, ligt in bed. Zijn

zoontje Noah (1) is een beetje onrustig geweest en Martin en zijn vrouw Susanne hebben hem in

bed genomen. Noah klapt in zijn handjes en Susanne maakt Martin wakker om naar hem te kijken.

Martin glimlacht om zijn zoon en Susanne zegt dat ze uit bed wil gaan. Het volgende ogenblik

hoort Susanne gesnurk en ademt haar man niet meer.



Er volgen spannende minuten. Susanne legt Noah in de box, belt 112 en reanimeert Martin op

advies van de hulpverlener. Binnen twee minuten neemt een politieagent - die in de buurt aan het

werk is - het van haar over. Na tien minuten komt er een ambulance. Het ambulancepersoneel dient

schokken toe; de hartslag van Brand komt weer op gang. Na een kunstmatig coma ontwaakt hij

maandagavond in het ziekenhuis in Zwolle op de intensive care.



'Ik weet niets meer van de eerste dagen, maar van Susanne hoorde ik dat ik verward om me heen

keek. Ik snapte niet waarom ik een beademingsbuis had en Susanne vertelde me dat ik een

hartstilstand had gehad. Een paar dagen later begon het tot me door te dringen wat er was

gebeurd. Ik dacht: ,,Hoe kan het dat ik een hartstilstand kreeg? Ik ben pas 32''.



Het zijn angstige dagen voor Brand. 'Ik kreeg allerlei onderzoeken, maar er werd geen oorzaak

gevonden. Dat maakt onzeker; stel je voor dat het weer gebeurt! Ik had liever dat ze iets

gevonden hadden. Tegelijkertijd voelde ik me geestelijk heel rustig. Ik heb mensen wel eens
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horen zeggen dat ze zich gedragen voelden door God, door gebeden. Ik wist nooit precies wat ze

daarmee bedoelden, maar nu maakte ik het zelf mee. Er waren Bijbelteksten in mijn hoofd die zo

veel rust gaven, zoals: Mijn leven ligt met Christus geborgen in God (Col. 3:3) en: Niets kan

mij scheiden van Gods liefde. Zelfs de dood niet. Daarvan ben ik diep overtuigd en dit maakt dat

ik niet bang ben om te sterven. Maar ik ben nog zo jong, ik heb nog zo veel dromen voor het

leven hier. Dat ik het heb overleefd is een wonder waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Ik heb

genadetijd gekregen die ik goed wil gebruiken, zo voelt dat. En ook geniet ik nu nog meer van

mijn zoontje en Susanne.'



schuldig



Inmiddels heeft Brand een ICD-kastje (implanteerbare cardioverter defibrillator, red.) bij zijn

hart, dat een stroomstoot moet geven als zijn hart er weer mee stopt. Hij gaat nog regelmatig

naar het ziekenhuis voor revalidatie en onderzoeken. Zijn werk als zanger, spreker en docent

ligt nog even stil, maar volgende week, op 29 juli, staat zijn eerste optreden weer gepland.



Er is geen oorzaak gevonden van de hartstilstand. 'Er is geen enkel litteken te zien, alles ziet

er normaal uit. De artsen denken dat het genetisch bepaald is dat ik last heb van ritmestoornis.

Ze gaan dit verder onderzoeken.'



In eerste instantie dacht Martin dat hij veel te druk was geweest. Hij werkte keihard en was

altijd bezig. 'Susanne voelde zich ook schuldig. Ze dacht dat ze me niet genoeg had afgeremd.

Maar volgens de artsen kan drukte niet dé oorzaak zijn geweest; stress kan hooguit een laatste

trigger zijn geweest. Toch is de hartstilstand voor mij een keerpunt. Mijn valkuil is dat ik

ontzettend veel energie stop in mijn werk. Mijn werk is mijn passie en op sociaal gebied schiet

ik vaak tekort. Een verjaardag zeg ik eerder af dan een optreden. Susanne was er inmiddels aan

gewend dat we samen niet zo veel tijd hadden. Hoe ik leefde, was niet Bijbels. Als het gaat om

prioriteiten, dan moet God bovenaan staan, dan je vrouw en kinderen, daarna de gemeente en

daarna je werk. In de praktijk stond bij mij werk bovenaan, hoewel ik mijn relatie met God

vormgeef door voor Hem te werken. Samen met Hem onderweg zijn en ervaren wat Hij doet en hoe hij

ook mij daarvoor wil gebruiken is heel opbouwend voor mijn geloof. Toch schoot ik thuis tekort.

Nu ik de hartstilstand heb gehad, zie ik heel duidelijk wie het belangrijkste zijn in mijn leven

en waar ik onmisbaar ben. Dat zijn niet de plekken waar ik werk; voor al mijn activiteiten was

binnen een paar dagen een vervanger gevonden. Alles kwam goed zonder mij, ik was nergens écht

nodig. Maar mijn familie en goede vrienden, dat waren de mensen die echt om me huilden toen ik
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in het ziekenhuis lag. Zij konden mij niet missen. Uiteindelijk draait het leven om relaties'.



buitenstaander



Martin Brand groeit op in Espel, een boerendorp bij Emmeloord. Van jongs af aan heeft hij een

passie voor muziek en theater. Vanaf zijn tiende jaar volgt hij zangles, iets dat in zijn dorp,

waar jongens vooral bezig zijn met voetbal, voor fronsende wenkbrauwen zorgt. 'De jongens in het

dorp dachten: &quot;Hij zal toch geen homo zijn''. Dat ik afwijkend was met mijn interesses vond

ik toen wel moeilijk. Maar tijdens de middelbare schoolperiode kwam ik andere mensen tegen die

het niet raar vonden. Ik ging daarna naar de hogeschool voor de kunsten in Zwolle. Ik vond het

daar helemaal geweldig.'



Het christelijke geloof speelt in het leven van Brand nauwelijks een rol tijdens zijn jeugd.

Zijn ouders sturen hem wel naar een christelijke school, maar het geloof is geen wezenlijk

onderdeel van de opvoeding. Wel kent Martin Bijbelverhalen en liedjes van Elly en Rikkert, ook

dankzij zijn opa en oma die bij het Leger des Heils horen. Op zijn twintigste komt Martin

radicaal tot geloof. 'Ik woonde inmiddels op kamers en kreeg van oud-klasgenoten van de

middelbare school een uitnodiging voor een jongerenbijeenkomst van hun kerk, de vrije

baptistengemeente in Emmeloord. Eigenlijk lokten ze me ernaartoe. Het zou een soort reünie

worden en na afloop zouden we uitgaan. Toen ik op die bijeenkomst kwam, bleek het een soort

avond te zijn die bedoeld was voor jongeren zoals ik, die God nog niet kenden. Er werden diverse

getuigenissen gegeven; jongeren vertelden over hun relatie met God, hoe ze met Hem leefden en

over hun ervaringen met de Heilige Geest. Ze herkenden onderling veel in elkaars verhalen.



Ik voelde me een buitenstaander en zag dat zij iets hadden wat ik niet had. Zelf was ik wel

geïnteresseerd in het bovennatuurlijke. Ik las boeken over kleuren en aura's, de onzichtbare

wereld sprak mij aan. En nu hoorde ik deze verhalen van jongeren die een echte relatie hadden

met een onzichtbare God. Ik dacht: &quot;Het zal toch niet waar zijn dat ik twintig jaar iets

gemist heb''. Het leek mij heel spannend om op zoek te gaan naar wat deze jongeren hadden. Zelf

was ik helemaal niet ontevreden over mijn leven en de onderwerpen 'kruis' en 'zonde' gingen me

nog een paar bruggen te ver, maar ik was wel erg onder de indruk. Ik ben die avond niet meer

uitgegaan. Toen ik thuis kwam en tegen mijn vader vertelde dat ik nogal onder de indruk was, zei

hij: &quot;Jongen, ga eerst maar eens een nachtje slapen, morgen kijk je er weer anders tegen

aan''. Ik ben nogal vatbaar voor bevliegingen en mijn vader dacht dat dit misschien weer een

bevlieging zou zijn.'
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gevoelsmens



Toch bleef de vraag hangen bij Martin Brand: Wat als het waar zou zijn. Zo goed en zo kwaad als

het ging, begon hij voor het eerst te bidden. 'Ik vroeg: &quot;God, als U bestaat, laat dan iets

van U merken''. Het voelde gek om contact te maken met God. Het leek of het niet verder kwam dan

het plafond. Ik ben een gevoelsmens en ik voelde steeds niets.' Tegen een niet-christelijke

vriendin vertelde hij een paar weken later dat hij zijn zoektocht naar God op wilde geven.

&quot;Bidden helpt toch niet'', zei ik tegen haar. Toen ik later in een bus stapte, lag daar een

tijdschrift met op de cover de tekst: Bidden helpt wel. Het was een zendingsblad en er stonden

vragen in die precies gingen over onderwerpen waar ik mee worstelde. Over dat de hemel van koper

leek, of God wel hoorde. Er werden ook antwoorden gegeven. Er stond zoiets als: God hoort u wel.

Het kan zijn dat Hij u wil leren zoeken en wachten. Het kan zijn dat er een afstand is tussen u

en God omdat er zonden zijn in uw leven. Misschien wilt u van twee walletjes eten.'



Met het tijdschrift voor zich ging Martin thuis letterlijk op zijn knieën. 'Ik bad het

zondaarsgebed dat in het blad stond. Ik bad om inzicht in wat er niet goed was in mijn leven. Ik

had letterlijk honger naar God. Achteraf zie ik dat God die honger in mij heeft gewerkt. Er is

niemand die God van zichzelf zoekt, staat er in de Bijbel. Dat was ook bij mij, de Heilige Geest

werkte het in me. God beantwoordde mijn gebed heel concreet. Er kwamen allerlei gedachten boven

aan de minder perfecte dingen van mijzelf. Dat ik een bepaalde arrogantie had bijvoorbeeld, of

dat mijn houding naar mijn ouders, broer en zusje niet goed was. Al die dingen beleed ik naar

God, maar ook naar mijn familie, want ik wilde zo graag anders worden. Ik kreeg rust van binnen

en tegelijkertijd wilde ik dolgraag zingen voor God, terwijl ik bijna geen liederen kende.'



De relatie met zijn ouders verbeterde enorm, zegt Brand. Toch schrokken zijn ouders wel toen hij

tot geloof was gekomen. 'Alles of niets, dat is een karaktertrek van mij. Ze waren bang dat ik

een figuur zou worden die van deur tot deur zou trekken. Ik was er in het begin ook zo vol van,

dat ik bijna over niets anders kon praten. Ik moest nog veel leren. Leren luisteren

bijvoorbeeld. En ik moest leren dat God op verschillende manieren Zijn gang gaat met mensen; dat

ik daar zelf niet veel aan kon veranderen.'



lauw



De begintijd na zijn bekering was een radicale periode voor Brand. Hij ging niet meer uit, wilde

4/8



zijn leven helemaal in dienst stellen van God. Op zaterdagavond was hij aan het bidden voor de

dienst van de volgende dag. 'Ik had een innerlijke drive om getuigenissen te geven. Ook werd ik

steeds vaker gevraagd om de samenzang te leiden in gemeenten. Toch heb ik in die periode ook

mensen gekwetst. Ik was zo radicaal. Als ik zondagochtend voor een gapende gemeente stond met

een gebrek aan passie, dan gaf ik ze er van langs. Ik pakte de microfoon en zei: &quot;Kom op!

Aanbid God met heel je hart, je ziel en je verstand!'' Ik probeerde het verschil te maken

door opzwepend te zijn. Ik vond christenen maar lauw.'



Na drie jaar stopte hij met zijn opleiding aan de hogeschool voor de kunsten, omdat hij steeds

meer getrokken werd om te spreken en te werken in Gods koninkrijk. Bij Youth for Christ volgde

hij een diaconaal jaar met als specialisatie PR en marketing. Daarna kon hij bij Operatie

Mobilisatie aan de slag als PR-medewerker, waarbij hij voor jongeren kon spreken en

Bijbelstudies hield.



Bij OM werkte Brand vijf jaar. Hij is nog steeds ambassadeur van de zendingsorganisatie.

'Achteraf heb ik wel eens gedacht of het niet beter was geweest om mijn studie in Zwolle toch af

te maken. Dat ene jaartje had er ook wel bij gekund. Maar op dat moment was ik zo vol van mijn

nieuwe leven, dat ik me daar op wilde richten.'



giften



Spreker, zanger, liedjesschrijver, docent, dirigent, presentator, inspirator. Martin Brand doet

zo veel dingen. Waardoor wordt hij gedreven? 'Ik ben niet de Bijbelleraar die diepe en

ingewikkelde studies kan verzorgen maar wil graag een inspirator zijn. Praktisch. Ik wil mensen

graag meenemen op reis. Ik wil een positief verschil maken in iemands leven. Een zetje geven

waardoor voor iemand misschien duidelijker wordt welke weg God met hem wil gaan. Als ik voorga

bij diensten, heb ik concrete doelen voor ogen. Ik spreek dan bijvoorbeeld de hoop uit dat

mensen meer op God durven te vertrouwen. Of dat ze hongerig zullen worden naar God.'



Jarenlang leefde Brand van giften. Inmiddels heeft hij zo veel werk dat dit niet meer hoeft.

Daar is hij blij mee, want het viel niet altijd mee. 'Sober leven, dat hoort meestal bij het

leven van zendelingen. In het begin vond ik het niet erg om te leven van giften, maar het kostte

soms veel energie om op God te vertrouwen als ik geld nodig had. Ook het schuldgevoel speelt dan

vaak op, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat. Toch maakte ik ook veel mooie dingen mee. Ik gaf

zo'n 150 spreekbeurten per jaar in het hele land. Ik reisde met de trein omdat ik geen rijbewijs
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had. Ik was 28, toen er op een avond iemand naar me toe kwam en zei: &quot;Martin, ik vind het

mooi dat jij in Gods koninkrijk werkt. Ik ben rijschoolhouder en ik wil graag iets voor je doen.

Ik geef jou rijlessen en de theorie betaal ik ook.'' Dat zijn bijzondere dingen. Toen ik met

Susanne zou trouwen, had ik daar in een nieuwsbrief over geschreven. Vervolgens kwam iemand naar

OM met een envelop. Daarin zat geld dat alleen besteed mocht worden aan de bruidsjurk voor Suus.

We trouwden in een zaaltje van de kerk, maar Suus droeg de mooiste jurk die ze zich kon

wensen.'



God bevestigt vaak op bijzondere manieren, is Brands ervaring. Zo kwam in 2005 Henk-Jan

Oudenampsen naar hem toe, de directeur van EdenMuziek. Oudenampsen had net een

platenmaatschappij overgenomen en hij wilde Martin graag helpen op muzikaal gebied. 'Ik was op

dat moment aan het zoeken of ik een cd zou kunnen maken. Ik wilde graag meer met mijn muziek,

maar wist niet goed hoe. Henk Jan Oudenampsen bood me de kans; maar ik moest wel Nederlandstalig

gaan zingen. Dat had ik tot dan toe nooit gedaan. Inmiddels zijn er zes cd's uitgebracht bij

Edenmuziek.'



Keith Green



De radicaliteit die Brand in de begintijd na zijn bekering had, heeft langzaamaan plaats gemaakt

voor realiteit. Hij ziet zichzelf niet meer als een profeet buiten de club, maar als onderdeel

ervan. 'Als ik nu op zondagochtend voor een gapende groep christenen sta, dan benader ik ze heel

anders. Ik hoor er zelf bij, heb ook wel last van die dingen. Ik weet dat we in een menselijk

lichaam leven en dat we gebreken hebben. Dat God ons tóch liefheeft ondanks wie wij zijn, dat

wil ik uitdragen. &quot;Zullen we God vergeving vragen voor onze houding, omdat Hij veel meer

eer verdient dan we hem geven?'', vraag ik dan op zo'n ochtend.'



Zijn grote voorbeeld is Keith Green, een radicale gospelzanger die in 1982 op 28-jarige leeftijd

overleed bij een vliegtuigongeluk. Vorig jaar deed Brand een Keith Green-tour, waarvoor hij de

teksten van Green vertaalde om ze zelf te zingen in het Nederlands. 'Bij het vertalen kwam ik

erachter dat ik lang niet alle teksten van Green kon zingen. Zoals: Jesus rose from the grave,

and you, you can't even get out of bed, Oh, Jesus rose from the dead, come on, get out of your

bed. Ik krijg het mijn mond niet uit. Moet ik een zaal vol lieve mensen op hun donder geven? Dat

wil ik niet. Ik ben nog steeds radicaal denk ik, maar ik spreek niet meer in de jij-vorm. Als ik

het over zonden heb, gebruik ik mijn eigen leven liever als voorbeeld. Ik wil zelf kwetsbaar

zijn, dan kan ik daarna ook anderen aanspreken vanuit een eerlijke positie. Keith Green was wel
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echt een profeet die vanaf het podium een generatie aansprak in de jij-vorm. Jij moet

veranderen. Ik zeg 'wij moeten' of 'als ik christen wil zijn, dan... Ik verkondig graag hoe

genadig God is als wij onze zwakheden belijden.'



kroegjes



Schuwde hij de eerste tijd na zijn bekering de wereld, inmiddels zoekt hij die ook weer op. Af

en toe zingt hij in kroegjes Nederlandstalige popliedjes. Het trekt hem om naast zijn werk in de

christelijke wereld ook op te treden voor ongelovigen en op die manier contact te maken. Iets

waar hij lang over heeft nagedacht en waar hij ook veel kritiek op kreeg. 'In de tijd dat ik

voor OM werkte, schreef ik erover in mijn nieuwsbrieven. Er waren mensen die mij waarschuwden

dat ik geen twee heren kon dienen door ook in wereldse omgevingen te werken. Sommigen wilden me

niet meer financieel ondersteunen als ik ook in cafés optrad. Ik vond dat moeilijk. Kritiek

krijgen vind ik niet leuk; ik ben een pleaser en wil het mensen graag naar de zin maken. Ik heb

getwijfeld of ik ermee moest stoppen, of dat ik er misschien maar niet meer over moest

schrijven. Maar na gesprekken met mijn voorganger voelde ik me toch vrij om ermee door te gaan.

Natuurlijk liggen er verleidingen op de loer; ik moet bijvoorbeeld niet te veel gaan drinken.

Maar het trekt me om de grenzen te zoeken, mensen op te zoeken. In de Bijbel staat: Wees

smetteloos en zuiver temidden van een ontaarde generatie. Daarin zit mijn uitdaging. Buiten de

kerk wordt er scherper naar mij als christen gekeken. Ik gebruik deze optredens ook om

speldenprikjes te geven aan het publiek. Als ik een liedje als De bestemming van Marco Borsato

zing, dan leid ik dat in door iets te zeggen waar ik voor leef; maar mijn eerste doel is niet

evangeliseren. Het is geen strategie. Als Christus in mij leeft, en dat geloof ik van harte, is

dat zichtbaar waar ik ook ben.'



Reacties van christenen kunnen soms hard zijn. Dat merkte Brand ook nadat hij de hartstilstand

had gekregen. Op zijn site reageerden sommigen dat God Martin waarschijnlijk iets wilde leren.

Of dat de hartstilstand een straf zou zijn van God. Voor zijn familie schaamde hij zich voor die

reacties. 'Als mijn moeder dat leest, gaan haar nekharen recht overeind staan.' Zelf ligt hij er

niet wakker van, hij wil deze reacties niet serieus nemen. 'Het waren er maar een paar; de

meeste mensen reageerden heel meelevend. Als ik binnenkort weer mag spreken, wil ik het wel

hebben over hoe we als christenen omgaan met het lijden van andere mensen. We geven zo snel

antwoorden, soms moeten we misschien toch leven met de vraag en stil zijn en vertrouwen. Of ik

gestraft ben? Ik zie het zelf nuchterder: we leven in een gebroken wereld. Waarschijnlijk heb ik

een genetische afwijking waardoor me dit is overkomen. Als het goed is, worden we door het
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lijden ook wijzer, meer volwassen. Door moeilijke dingen heen mogen we ons vastklampen aan God.

Uiteindelijk werken alle dingen mee ten goede.' Martin Brand



32 jaar, geboren in Utrecht, vanaf zijn zevende opgegroeid in Espel, een dorpje bij Emmeloord.

Woont in Zwolle met zijn vrouw Susanne en zoontje Noah (1)

Studeerde drie jaar aan de Artez hogeschool voor de kunsten in Zwolle

Werkte vijf jaar als PR-medewerker bij Operatie Mobilisatie en is daarvan nu nog ambassadeur.

Is gospelzanger en liedjesschrijver en heeft zes cd's uitgegeven bij EdenMuziek. Hij leidt

verschillende (gospel)koren en projectkoren.

Is spreker in kerken, gastdocent aan de Evangelische Hogeschool en artistiek leider van de HQ

kunstschool (hqschool.nl).

Presenteert een aantal programma's op Groot Nieuws Radio op maandagavond van 20.00 tot 22.00

uur, waarin bijzondere verhalen van gewone mensen centraal staan. Ook zaterdag en zondag is hij

hier te beluisteren met het jongerenprogramma 'TIMO 412'

martinbrand.nu
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