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‘Ik wist dat 
het roer om 

moest’



‘Ik wist dat ik moest 
ophouden 

rijkdom na te 
jagen’
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altijd geneest. En zelf heb ik ook bij open graven 
van vrienden gestaan en heb ik daarover mijn 
vragen. Dat weerhield me er echter niet van om 
me af te vragen wat me in de weg stond om de 
grote daden van God mee te kunnen maken.” 

En, stond er iets in de weg?
,,Ja, mijn carrière en de centrale rol van geld 

en status. Ik kreeg de ingeving dat ik moest 
ophouden rijkdom na te jagen. Mede daarom, en 
met aanmoediging van mijn vrouw, besloot ik te 
stoppen als partner van het prestigieuze kantoor. 
Ik verloor daardoor mijn bron van inkomsten, 
status en invloedrijke netwerk. 

We hebben nooit financieel te kort gehad, 
maar de gevolgen waren heftig. Ik dacht dat ik 
aardig vrij was, maar nu kwam een wortel van 
angst tevoorschijn. Wie was ik nu nog? Die hang 
naar erkenning was er altijd geweest, maar werd 
nu zichtbaar. Ik werd elke nacht wakker met een 
carrousel aan angstige gedachten, die ik haast 
niet kon stoppen. Ik ging vaak wandelen en 
urenlang Psalm 118 herhalen: ‘De Here is met 
mij, wat kan een mens mij doen?’ Ik wist dat die 
angst een leugen was, die me klein hield, maar 
het kostte me lange tijd om die te overwinnen. 
Het leek alsof God zei: ‘Dit is jouw draak, worstel 
er maar mee. Ga die maar verslaan.’”

Je hebt de stichting ‘Vrienden met rijst’ opgezet en 
gaat regelmatig naar Nepal. Hoe is dat gekomen? 

,,Ja, dat kwam op mijn weg in 2013. Tijdens 
een bijeenkomst voor zakenmensen zei iemand 
dat ik naar de armsten van de armen zou 
gaan. Dat kwam voor mij uit de lucht vallen, 
want armoede zei me niets. Korte tijd later 
kreeg ik echter een uitnodiging om op een 
jeugdconferentie in Nepal te komen spreken. 
Daar aangekomen vond ik het schokkend zulke 
intense armoede mee te maken. Ik weet nu hoe 
armoede ruikt, en heb daar stervende kinderen 
in mijn armen gehouden. Maar ik ervoer zo 
sterk de aanwezigheid van God en mijn hart 
brak voor deze mensen. 

Sindsdien ga ik met een groepje een aantal 
keren per jaar naar Nepal. Jarenlang zijn we 
rondgetrokken om te zorgen voor de armen en 
trainden we lokale christenen om handen en 
voeten te geven aan hun geloof: rondgaan, goed 
doen en bidden voor de zieken. We maakten 
bijzondere dingen mee en velen werden 
genezen door de kracht van God.” 

Je werkt alweer vele jaren als 
zelfstandig advocaat. Heb je nooit 
fulltime evangelist willen worden en 
willen stoppen met de advocatuur?

,,O ja, dat wilde ik een tijdlang 
maar al te graag! Maar ik kreeg dan 
steeds heel sterk het idee dat ik in 
het bedrijfsleven moest blijven. Mijn 
beroep houdt me met beide benen 
op de grond, geeft financiële vrijheid en opent 
deuren. Want als advocaat en ondernemer kom 
ik aan tafel met invloedrijke mensen: politici, 
beroemdheden en zakenmensen. 

Het kwam op mijn weg om het evangelie te 
brengen aan de armen, maar ik heb ontdekt dat 
God geïnteresseerd is in de hele maatschappij. 
Hij heeft me geloof gegeven voor vernieuwing 
binnen het bedrijfsleven, in Nederland en 
daarbuiten. In mijn persoonlijk leven heb ik 
God leren kennen als een God die bevrijdt, 
geneest en voorziet. Maar Hij kan ook bedrijven 
heel maken, als zakenmensen zich met hun 
bedrijf toewijden aan Hem. Steeds 
meer groeit het geloof in me dat God 
ook kan werken in hele sectoren en 
in natiën. Hij kan zoveel meer doen 
dan we bidden of beseffen!” 

‘Het was alsof een 
grote wc-borstel 

door me heen 
raasde’

‘Dit was 
mijn draak 

– die moest 
ik verslaan’

Op de vijfde etage van een kantorencomplex in Hoofddorp ontmoet ik 
Arjan Hulsbergen in zijn advocatenpraktijk. Met zijn donkere pak ziet 
hij er zakelijk uit, maar hij oogt relaxed. Zweverig blijkt hij niet te zijn, 
maar toch praat deze advocaat over ervaringen met God die in het 
boek Handelingen niet zouden misstaan. 
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Het begon allemaal zestien jaar geleden 
toen hij als dertiger op zoek was. ,,Ik 
vroeg me destijds af of Jezus er wel echt 

was,” vertelt Arjan. ,,Of zat ik in de kerk omdat ik 
toevallig in een kerkelijke cultuur opgroeide, en 
mijn ouders vertrouwde en geloofde?” 

Hoe zou je jezelf en jouw kerkcultuur van destijds 
omschrijven?

,,Samen met mijn gezin zat ik in dezelfde kerk 
als mijn ouders, de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Zij hebben me altijd op Jezus gewezen. 
Als ik op Hem zou vertrouwen, zou alles 
goed komen. Daar heb ik me steeds aan 
vastgehouden, maar toch kon ik het in die tijd 
moeilijk pakken. Uiterlijk deed ik mijn best, 
maar ik vond het geloofsleven saai en had een 
diepe hang naar vrijheid en avontuur. Daarom 
fantaseerde ik over een zeilboot en een mooi 
huis met een weids uitzicht waar ik natuurlijk 
veel geld voor neer zou moeten tellen.”

Ik heb begrepen dat je destijds partner was bij 
een prestigieus advocatenkantoor. Dus is die droom 
uitgekomen?

,,Nee”, lacht Hulsbergen. ,,Het is allemaal heel 
anders gelopen! Ik voel me vrij en heb avonturen 
beleefd en beleef die nog steeds, maar op een 
heel andere manier dan ik destijds dacht. Het 
begon doordat ik antwoord kreeg op mijn vraag 
of Jezus echt bestond.”

Hoe kreeg je dat antwoord?
,,Ik werd plotseling gebeld door een neefje van 

me. Dat was gek, want ik had normaal gesproken 
als dertiger geen contact met deze puber. Nu 

belde hij me zomaar en 
vroeg hij me mee naar 
een jeugdkerk. Daar zag 
ik honderden tieners in 
intense aanbidding voor 
Jezus. Dat raakte me en 
tijdens een lied leek het of 
de hemel openbrak”, vertelt 

Arjan, en hij vervolgt emotioneel: ,,Ik zag Jezus. 
Hij is zó mooi! Ik zag Hem stralen en wist: Hij is 
écht, Hij is Heer!”

Wat deed deze ervaring met je?
,,Het maakte een honger in me wakker en ik 

wilde weten: ‘Wie is Hij? Waar kan ik Hem nog 
meer vinden?’ Zo ging ik korte tijd later naar een 
genezingsdienst. Ik zat daar in die bijeenkomst 
en zag voor mijn ogen bizarre dingen gebeuren. 
Het schoot nog door me heen: ‘Waar halen ze die 
acteurs vandaan?’ Maar toen kwam de vraag of 
er iemand was die was vastgelopen. 

Ik voelde me aangesproken, want ik zat vast 
aan bepaald dwangmatig schadelijk gedrag. 
Vergeefs had ik geprobeerd dit patroon te 
doorbreken, maar dat was me niet gelukt; het 
maakte me moedeloos en depressief. Ik wist 
dat de vraag over het vastlopen voor mij was 
bedoeld. Ondanks grote strijd vanbinnen 
besloot ik voor me te laten bidden. Ik voelde 
toen letterlijk hoe de macht van de zonde werd 
verbroken; het was alsof een grote wc-borstel 
door me heen raasde en ik wist: ‘Ik ben nieuw, 
Jezus maakt me werkelijk vrij.’”

Wat veranderde er? 
,,De dwangmatigheid, depressie, maar ook de 

drang naar materie verdwenen: de fantasieën 
over het grote huis, de boot en snelle auto’s. Ik 
wilde Jezus volgen en alles over Hem weten. Ik 
had Hem leren kennen als bevrijder en wilde 
Hem ook leren kennen als genezer. Ik ging met 
iemand mee die op straat voor zieke mensen 
bad, maar eerlijk gezegd zag ik weinig gebeuren. 

Op een dag had ik visite. We zaten met elkaar 
aan een bruin biertje en discussieerden over de 
vraag of God vandaag de dag nog geneest. De 
vrouw die bij ons op visite was, had vergroeide 
rugwervels, was uitbehandeld en had veel pijn. 
We legden de handen op haar rug en baden voor 
haar. Ze werd genezen! 

Ik weet dat we in Nederland moeite hebben 
met genezing, met name waarom God níet 
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EXTREEM NORMAAL
Samen met zijn Nepal-partner 
Richard Zijlstra schreef Arjan 
Extreem normaal – handboek 
voor helden, een praktische 
dwarsligger® die gelovigen 
concrete stappen biedt om 
Jezus te volgen in het leven 
van alledag. Centraal staat het 
‘extreem normale’ leven uit 
Handelingen 10:38: rondgaan, 
goed doen en heel maken.  
www.extreemnormaal.nl
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