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5Aanbevelingen

Gerald Troost geeft een eerlijk inkijkje in zijn leven. Je ziet hem 
zoeken en tasten naar een hechte relatie met God, Nelinda en 
zichzelf. In dit boek lees je hoe een man dwars door verdriet en 
teleurstelling heen tevoorschijn wordt geroepen door God en hoe 
dat al zijn relaties bepaalt. Uniek en toch zo herkenbaar. Het lezen 
van dit boek helpt je om ook eerlijk naar jezelf te kijken en tevoor-
schijn te komen!
Ron van der Spoel, pastor, spreker en schrijver

Wat een bijzonder boek! Ik heb het ontroerd gelezen. Op een even 
originele als unieke manier wandelen we met Gerald Troost door 
het leven. Een zoektocht van een intens levende schrijver/zanger 
die weet dat hij gevonden is. Wat maakt ‘Tevoorschijn’ zo sterk? 
De aangrijpende levensverhalen. Ik herken veel van mezelf in dit 
goudgerande boek van Gerald en u als lezer ongetwijfeld ook. Het 
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boek brengt ons dichter bij ons Thuis. Van harte aanbevolen.
Jan van den Bosch, presentator Hour of Power Nederland

Ik heb Gerald leren kennen als iemand die gezegend is met een 
groot hart voor God en een geweldige stem. In dit boek laat Ge-
rald zich ook kennen als een gevoelige man die in de spiegel van 
het leven durft te kijken. Dwars door pijn, teleurstelling en door 
mooie momenten heen, zoekt hij in dit intieme verhaal naar wie 
God voor hem wil zijn en wie hij voor God mag zijn. Wie hij is als 
zoon, broer, echtgenoot en vader. Ronduit ontroerend is het om te 
lezen hoe de jonge puber Gerald zijn ernstig zieke en uiteindelijk 
doodzieke broertje door de steriele ziekenhuisgangen draagt. Ik 
heb het met een brok in de keel gelezen. Wat is het dan bijzonder 
om aan het einde te lezen dat hij steeds vaker de innerlijke vrede 
van God ervaart. Dit boek moedigt ons aan om iedere dag van 
ons leven dicht bij God te leven. Veel dank daarvoor, Gerald!
Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer

Dankjewel Gerald, voor het delen van je hart en leven in dit boek! 
Als veertiger is het een feest van herkenning dit boek te lezen. 
Wat is het goed om eens stil te staan en de balans op te maken. 
Naast dat dit boek heerlijk leest, met verhalen vol humor, strijd, 
verdriet en groei, stimuleert het je ook om je eigen leven onder de 
loep te nemen, zodat je richting kunt bepalen voor de toekomst. 
Dat gegeven maakt dit boek niet alleen een mooie leeservaring, 
maar ook nog eens ontzettend belangrijk.
Henk Stoorvogel, pastor VEZ Zwolle, directeur de 4e Musketier 
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Gerald viert het leven, voluit en onbevangen. Als vriend heb ik 
hem tijdens het schrijven van dit boek zien zoeken naar woorden 
om open en kwetsbaar te zijn. En dat is gelukt, op een aansteke-
lijke manier. De rode draad in het verhaal van Geralds leven is 
zijn diepe verlangen om Gods stem te verstaan. Tijdens het lezen 
van dit boek raakt het me dat God juist spreekt in het alledaagse. 
Daardoor is elke bladzijde herkenbaar. Dit boek is eerlijk over 
 Gerald, maar vooral ook over Gods verlangen naar jou. 
Wim Hoddenbagh, spreker en inspirator

Er zijn maar weinig schrijvers die je zo’n eerlijke inkijk in hun 
persoonlijke zoektocht geven als Gerald doet in dit unieke boek. 
Zijn verhalende manier van schrijven doet je dit boek in één adem 
uitlezen. Ingrijpende gebeurtenissen en verstrekkende teleurstel-
lingen maakten dat gevoelens van onbeduidendheid in hem de 
overhand kregen. Na jarenlang in een slachtofferrol te zijn gekro-
pen, vertelt Gerald nu openhartig hoe hij is thuisgekomen bij de 
wachtende Vader. Een aangrijpend boek dat je leest om door te 
geven. 
Wilkin van de Kamp, predikant-directeur Vrij Zijn 
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11Inleiding

Als kind droomde ik van een succesvol en speciaal leven. Wie 
niet?! Nu ik nog niet zo lang geleden mijn veertigste verjaardag 
heb gevierd, vond ik het tijd om maar eens de balans op te ma-
ken. Wat heb ik de afgelopen veertig jaar meegemaakt? Wat wa-
ren dieptepunten? Hoe zagen de hoogtepunten eruit? En welke 
inzichten zijn de moeite waard om weer door te geven aan een 
nieuwe generatie?
Ik ben in de huid gekropen van een achtjarige Gerald, een acht-
tienjarige Gerald, een achtentwintigjarige Gerald en de achten-
dertigjarige Gerald. Al schrijvend kwamen mooie momenten 
weer helder voor de geest. Ook oud zeer kwam bovendrijven.
Uiteindelijk is het een persoonlijk verslag geworden, van een aan-
tal gebeurtenissen uit mijn leven. Maar het is méér dan dat. Henri 
Nouwen zei het al: ‘Het meest persoonlijke is tegelijkertijd het 
meest universele.’ Veel van de emoties en fases die ik heb door-
leefd zijn wellicht herkenbaar. Daarnaast heb ik ook verschillende 
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bijbelse inzichten verweven in de tekst. Tijdloze wijsheden die 
voor de één misschien al wel bekend zijn en voor een ander veel 
minder. 

Zoals je zult lezen, heb ik in dit boekje geen mooi weer willen spe-
len. Ik heb een eerlijk verhaal geschreven. Er waren perioden van 
regen, een onverwachte donderslag en dan weer een zon aan een 
blauwe hemel. Een belangrijke reden om eerlijk en transparant te 
zijn, is om ruimte te scheppen voor de lezer om ook zelf eerlijk te 
kijken naar zijn of haar eigen leven. Wat zijn punten om dankbaar 
voor te zijn? Waar liggen momenten van pijn? Heb ik medemensen 
en mezelf vergeven? En wat is echt belangrijk voor mij?
Als volgeling van Jezus geloof ik dat alles meewerkt ten goede. 
Dit geldt voor mijzelf als schrijver, maar ook voor jou als lezer. 
Gemakkelijk gezegd, maar soms bijzonder lastig om steeds aan 
vast te houden in het leven van alledag.
Toch ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat als we God cen-
traal stellen in ons leven, we echt tevoorschijn mogen komen. We 
kunnen onze schroom en schaamte van ons afwerpen. We mogen 
steeds meer worden zoals Hij ons heeft bedoeld.

Veel leesplezier!

Gerald Troost
Veenendaal
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14 Kom en neem me mee
Naar die tijd dat alles anders leek
Zorgeloos en blij wanneer de dag begon
Alles gaat voorbij
Maar ik zoek naar dat wat blijven zou
Kinderen die spelen voor altijd in de zon

LIEDTEKST: ROB FAVIER
CD: BINNENSTEBUITEN
ECOVATA/TROOST PRODUCTIES

Hoofdstuk 1



15Klaar voor de start

Een zoektocht naar de oorsprong van een machtige rivier brengt 
je langs adembenemende landschappen en pittoreske dorpjes. Ik 
ben reislustig aangelegd en ooit heb ik op deze manier de machti-
ge rivier de Rijn gedeeltelijk gevolgd. In Nederland begonnen, om 
daarna langs de rivier, door het uitgestrekte Duitse achterland, 
uiteindelijk in Zwitserland uit te komen. Al klimmend en klaute-
rend kwam ik uit bij een fris stroompje dat zijn oorsprong vindt in 
een onverwachte bron. Vanuit onbekende diepten borrelt er hel-
der water omhoog, het startpunt van de avontuurlijke loop van 
een rivier. Naarmate het bescheiden stroompje speels zijn weg 
vindt richting lager gelegen delen, voegen zich steeds meer beek-
jes bij het kabbelende water, zodat er een brede rivier ontstaat.

Mijn eerste levensjaren zie ik ook als een fris stroompje, waarin 
het hoopvolle zonlicht vrolijk danste op het water. Het stroompje 
was geen trage rivier, maar een nieuwsgierig en glinsterend lint 
dat zijn weg naar de toekomst gemakkelijk vond.


