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Vallen en Opstaan!
Al vanaf jonge leeftijd brengt Peter Dijkstra zijn tijd buitenshuis door: blowend 
en drinkend in de kelderbox onderin de flat, of stelend en knokkend op straat. 
Zo kan hij voor even de chaos in het gezin vergeten en zijn agressieve vader die 
hem regelmatig mishandelt. Peter rebelleert tegen alles en iedereen. Als hij 
de drugshandel leert kennen en ook de wereld van LSD en paddo’s voor hem 
opengaat, is er geen houden meer aan. 

Alles verandert op de dag dat hij in een opstandige bui meegaat naar een kerk 
en daar een bovennatuurlijke ervaring heeft met Gods kracht. In dit verhaal be-
schrijft Peter hoe hij met vallen en opstaan opnieuw leerde leven. “Mijn verhaal 
houdt niet op bij mijn bekering”, zegt hij. “Eigenlijk begint het daar pas. Ik moest 
afrekenen met woede, innerlijke pijn en heel veel verkeerde gedragspatronen.” 

In ‘Vallen en Opstaan!’ beschrijft Peter welke principes 
hem daarbij hielpen. Het boek eindigt met een overzicht 
van de belangrijkste drugssoorten van dit moment, hun 
werking en de risico’s. Zijn beschrijving wordt afgewis-
seld met anekdotes die laten zien hoe bizar de werking 
van drugs kan zijn. 

Peter: “Met dit boek wil ik jongeren, ouders en jongeren-
werkers een kijkje van binnenuit geven. Ik hoop dat mijn 
verhaal hen bewust maakt van de aantrekkingskracht van 
drugs, maar nog meer van de levensveranderende kracht 
van God.” 

Vallen en O
pstaan!

Peter Dijkstra is echtgenoot van Jennifer en vader van twee dochters. Samen met 
Jennifer geeft hij sinds 1999 leiding aan Cleansing Stream Nederland. Cleansing 
Stream is een interkerkelijke bediening voor discipelschap, geestelijke groei, herstel 
en bevrijding. Daarnaast is hij als preventiewerker in dienst van Voorkom! en geeft 
hij spreekbeurten op scholen, in gevangenissen en kerken over de gevaren van 
roken, drugs, alcohol en internetverslaving. In 2014 is Vallen en Opstaan! opgericht 
om mensen te bereiken die om welke reden dan ook ‘gevallen’ zijn. Om te kunnen 
opstaan is innerlijk herstel nodig. Het evangelie van Jezus Christus staat daarbij 
centraal. 
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Meer dan een biografie...
Peter Dijkstra stond jarenlang bekend als de ‘witte duivel’: met 
zijn spierwitte haren, zijn agressieve houding en zijn felle ogen was 
hij een berucht figuur in Dordrecht en omgeving. Stelen, dealen, 
vechten en uitgaan, dat waren de dingen waar Peter voor leefde. Ze 
vormden een uitlaatklep voor de innerlijke onrust die Peter voelde, 
nadat hij van kinds af aan door zijn vader was mishandeld. Op 12 december 2014 verschijnt 
zijn boek ‘Vallen en Opstaan!’, waarin hij vertelt over de aantrekkingskracht van drugs, zijn 
onverwachte bekering tot God en het proces daarna. Met dit boek wil hij jongeren, ouders 
en jeugdwerkers waarschuwen, bemoedigen en praktische handvatten geven.

‘Vallen en Opstaan!’ bestaat uit drie delen. In het eerste deel beschrijft Peter Dijkstra op een 
rauwe, eerlijke manier over zijn ervaringen met drugs. ‘Drugs is gevaarlijk lekker. Ik zou liegen 
als ik beweerde dat het niet zo is. Toch zou niemand er aan moeten beginnen.’ Als hij door 
het gebruik van LSD en paddo’s de bovennatuurlijke wereld leert kennen, gaat hij zich verdie-
pen in paranormale zaken. Hoewel Peter lange tijd geniet van zijn wilde leven komt er steeds 
meer onrust in zijn hart. ‘Je moet kruizen ophangen in je huis om van die onrust af te komen’ 
krijgt hij als advies van een waarzegster. Als Peter in een opstandige bui besluit om naar de 
kerk te gaan, ervaart hij voor het eerst in zijn leven echte vrede en liefde – zonder dat hij daar 
drugs voor nodig heeft.

Het tweede deel beschrijft het proces vanaf zijn bekering. ‘Er is meestal een reden dat mensen  
naar verslavende middelen grijpen: ze voelen zich rot van binnen en zoeken naar een manier 
om zich lekker te voelen. Als je dan niet een proces van innerlijk herstel ingaat, zul je nooit echt 
vrij worden. Ook zelf moest ik door dat proces heen.

De sleutels die mij daarbij hebben geholpen, wil ik nu doorgeven aan anderen. Daarbij is het 
geloof in Jezus Christus de basis.’ Het derde deel bevat een overzicht van verslavende midde-
len, aangevuld met anekdotes uit Peters leven en zijn ervaring als preventie werker bij Voorkom! 
Een full color fotokatern ondersteunt het verhaal met foto’s waarop duidelijk te zien is hoe Peter 
meer en meer afgleed in het leven van een drugsgebruiker. Peter Dijkstra geeft naast preventie-
lessen voor Voorkom! ook leiding aan Cleansing Stream Nederland, een interkerkelijke stichting 
voor discipelschap, herstel en bevrijding.   
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