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Hij evangeliseert op straat, in de sportschool en op de markt in Zutphen. Sinds kickbokser 

Edward Althoff (36) acht jaar geleden tot geloof kwam, vertelt hij iedereen die dat horen wil 

over Jezus. Maar een leven met God gaat niet vanzelf. ‘Het is voor mij ook huilen en 

smeken.’  

 

 
 

Edward Althoff: ‘Ik ben impulsief, ik doe veel dingen zonder na te denken. Ik ben mezelf aan 

het trainen om dat te veranderen.' beeld Carel Schutte  

geloof 

‘Iets meer dan acht jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. Ik ben opgegroeid in een warm 

gezin met heel lieve ouders, maar het was wel werelds. Toen ik 15 was, kreeg ik bijvoorbeeld 

condooms; dat was heel normaal. Toen ik 28 was, werkte ik in de zorg op een gesloten 

afdeling maar ik kreeg een burn-out. Ik werd – bam – helemaal stilgelegd, ik wist het niet 

meer. Een meisje dat ik kende van de straat vroeg me toen een keer: Geloof jij in Jezus? 

Jazeker, ik vind hem een toffe man, zei ik.  

Maar ik geloofde in van alles en nog wat. Alles wat goed is, is goed. Toen zei dat meisje: ‘Wil 

je zondag mee naar de kerk?’ Ik kende de kerk van mijn opa en oma. Die zijn rooms-

katholiek en ik ging weleens mee. Ik wist dat het fijn kon zijn. ‘Natuurlijk’, zei ik daarom. In 



die bijeenkomst van Leef Zutphen werd ik zo aangeraakt door de kracht van de Geest dat ik 

moest huilen. Dat vond ik niet leuk. Maar de week erop ging ik weer en het gebeurde weer.  

Toen wist ik opeens: ik ben een zondaar. Het was zo apart. Maar de liefde van Jezus 

overtuigde mij: ik ben een zondaar en wat normaal is in de wereld is niet normaal bij God. 

Toen ben ik heel veel in de Bijbel gaan lezen want ik was helemaal verliefd op Jezus. Geloof 

is echt mijn ding. Ik ben er zuinig op; ik heb het echt van de Heer gekregen. 

Op een gegeven moment vroeg iemand van de kerk – ik ging inmiddels naar de Evangelische 

Gemeente Zutphen - mij of ik niet af en toe wat wilde zeggen in een huisgroep. Die vrouw die 

dat vroeg, is inmiddels mijn schoonmoeder.  

Ik dacht: dat kan ik wel. Ik stond in de fik. Ik ging de straat op en vertelde mensen dat Jezus 

van ze houdt. ‘Vanavond ga ik vertellen over Jezus, misschien is het ook wel wat voor jou.’ 

Er kwamen mensen op af en er kwamen er ook tot geloof. We groeiden. Toen ben ik vier jaar 

geleden Outreach Zutphen gestart. Iedere donderdagavond huren we een zaaltje.  

De avonden zijn bedoeld om te laten zien hoeveel je hebt aan de Bijbel en ik vertel dat Jezus 

is gestorven voor de zonden. Ik kan het geen kerk noemen, maar het lijkt er wel op. Voor 

corona kwamen er zo’n 40 mensen per avond, nu zijn het er zo’n 20.’ 

matigheid 

‘Door God ben ik gestopt met blowen en roken. Alcohol drinken doe ik misschien nog een 

keer per maand, dat was eerst ook een probleem bij mij. Ik kijk niet meer naar alles op tv wat 

ik leuk vind. Horrorfilms kijk ik echt niet meer. Die films zijn zo realistisch, dat is gevaarlijk. 

Ik kijk weleens een film, maar dan ontspannen. Ik probeer in balans te blijven met sporten en 

ook mijn rust te pakken. 

Ik doe veel aan vechtsporten, al sinds mijn jeugd. Op mijn 18e ben ik gaan kickboksen. Dat 

vond ik mooi en ik bleek ook talent te hebben. Ook toen ik tot geloof kwam, bleef ik 

kickboksen, maar ik kwam erachter dat het een afgod voor me was. Op een gegeven moment 

liep ik een kickbokslocatie binnen, op blote voeten. Toen hoorde ik mezelf denken: ik loop op 

blote voeten omdat het heilige grond is.  

‘Uiteindelijk moet de Heilige Geest het doen; mensen moeten het ook willen.’ 

Voor de wedstrijden kniel je ook voor je leraar. Waarom kniel je?, vroeg ik mezelf af. Toen 

ben ik gestopt. Uiteindelijk heb ik het na een pauze van zes jaar weer opgepakt omdat ik 

voelde dat ik dat moest gaan doen. Ik vroeg God om een teken. Toen kwam ik een filmpje 

tegen van kickbokser Robbie Hageman – hij heeft een mooie stijl van vechten – waarin hij 

ook over God vertelde.  

Wat een voorbeeld, wat een David, dacht ik toen. Ik heb contact gezocht en ik heb hem 

mogen dopen. Dat was voor mij het teken dat ik het kickboksen weer kon oppakken. Ik geef 

nu training aan volwassenen en kinderen. Ik laat ze niet knielen. Een moslimtiener vroeg een 

keer aan me: waarom knielen we niet? Ik zei: ‘We knielen alleen voor God.’ ‘Insjallah’, zei 

die jongen toen. Ik krijg altijd een opening om over mijn geloof te vertellen; ik kan altijd het 

evangelie delen.  



Om mijn nek heb ik een groot kruis hangen. Ik houd niet van opdringen. Ik vertel de kleine 

kinderen die ik train ook nooit zomaar over God. Ik zou het ook niet leuk vinden als een 

boeddhist dat bij mijn zoontje van 6 zou doen. Het gaat om respect. Bij de ouders begin ik wel 

over Jezus. Maar uiteindelijk moet de Heilige Geest het doen; mensen moeten het ook willen. 

Vaak zijn mensen verrast dat ik gelovig ben. Ik draag een trainingspak en Nikes en ik heb 

tatoeages.’ 

wijsheid 

‘Ik ben impulsief, ik doe veel dingen zonder na te denken. Ik ben mezelf aan het trainen om 

dat te veranderen. Mijn vrouw, mijn moeder en schoonmoeder helpen me daarin. Wijsheid is 

voor mij niet te doen wat van de wereld is, maar me te laten leiden door de Heilige Geest. Als 

ik spreek op een bijeenkomst moet het niet om wonderen gaan maar om Jezus. Pas dan ga je 

ontvangen en zien en dieper kijken. Ik ben ook niet perfect, maar mijn streven is om een 

afkeer van de zonde te hebben en geen water bij de wijn te doen.  

Die boodschap is nú nodig. God houdt van de zondaar, maar niet van de zonde en als je naar 

de kerk gaat, mag je verwachten dat daar het Woord wordt gebracht. Het evangelie is niet 

altijd een populaire boodschap. In de Bijbel staat zelfs dat gelovigen vanwege die boodschap 

gehaat zullen worden. Ik heb ook met zonden te kampen.  

Dat kan van alles zijn, van gedachten die me willen verleiden en egoïsme tot boos willen 

worden. Elke dag moet ik weer het goede kiezen. Als ik spreek, let ik altijd op mijn houding 

en probeer de boodschap zo lief en mooi mogelijk en als herder over te brengen. Je moet het 

smalle pad bewandelen.’ 

liefde 

‘Juist christenen kunnen mensen kwetsen omdat ze niet tactisch zijn. Ik ben een keer naar de 

EO-Jongerendag geweest toen ik nog niet geloofde; ik was toen 21 jaar. Een vriendin vroeg 

me mee – ‘Het is gratis!’ Er werd een oproepje gedaan dat je voor je kon laten bidden. In mijn 

beleving waren dat heel bijzondere mensen die Gods stem verstaan.  

De bidder vroeg naar mijn verhaal en ik vertelde dat we onze hond – die me heel dierbaar was 

– hadden moeten laten inslapen. ‘Dieren komen niet in de hemel’, zei die persoon toen. Dat 

deed me zó’n pijn. Uit respect ben ik blijven zitten maar ik dacht: het christendom is niets 

voor mij. En trouwens, nu ik erover nadenk: er staat niets over in de Bijbel dus je kunt dat 

beter in het midden laten. 



 
Edward Althoff - beeld Carel Schutte 

Ik wil juist alle mensen bereiken. Als ik de straat opga - ik probeer op donderdag een uurtje 

op de markt te wandelen en over Jezus te vertellen – breng ik een liefdevolle boodschap zodat 

mensen worden aangeraakt door Jezus. Pas als mensen naar Outreach Zutphen komen of naar 

de kerk gaan, krijgen ze te horen hoe God wil dat je leven verandert.’ 

dapperheid 

‘Ik weet wat angst is. Ik heb last gehad van paniekaanvallen. Waarvoor ik dan bang ben? Ik 

kan het niet uitleggen. Mijn hoofd weet dat er niets aan de hand is, maar mijn lichaam doet of 

er gevaar is.  

Er zijn christelijke sprekers die je kunt vinden via YouTube die zeggen dat je alle stormen 

moet trotseren in je leven, figuurlijk én letterlijk. Toen ik eerder dit jaar met een grote storm 

moest spreken in Groningen ben ik daarom tóch in de auto gestapt. Dat was niet dapper maar 

gevaarlijk.  



Toen ik bij Zwolle was, was het zo heftig – er lagen bomen op de weg - dat ik ben 

omgedraaid. Zo zie je maar hoe gevaarlijk het is als je verkeerd onderwijs geeft. Als het nu 

weer hard stormt en ik moet op pad, dan moet ik écht God horen zeggen dat ik moet gaan. Zo 

niet, dan moet ik mijn verstand gebruiken.’ 

hoop 

‘Het grootste geschenk dat God mij heeft gegeven is mijn zoontje Jordanai. Ik hoop dat ik een 

goede vader voor hem ben en dat ik ook een goede man mag zijn voor mijn vrouw Jessica. 

Mijn hoop is dat ik leef zoals Jezus wil dat ik leef en niet voor het geld of voor beroemdheid 

of voor het vlees. Ik doe er alles aan. Ik probeer al mijn vrije tijd in mijn zoontje te stoppen en 

mijn vrouw zo veel mogelijk bij te staan. Ik help ook bij het huishouden en zo. Dat zou ik 

nooit hebben gedaan zonder Jezus.  

Gisteren zag ik bijvoorbeeld al het speelgoed van Jordanai op de vloer liggen. Dat ruim ik dan 

op, want als ik het niet doe, doet Jessica het. Vroeger vond ik mezelf niet egoïstisch. Ik doe 

zat, dacht ik. Het is een wereld van verschil, met of zonder God leven. Maar het gaat niet 

vanzelf, het is voor mij ook huilen en smeken. 

Als je aan mij zou vragen van wie ik hoop dat hij zijn hart aan Jezus geeft, dan is dat de 

Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Als hij tot geloof komt, is heel Noord-Korea gered. Ik 

bid voor heel veel mensen, maar vooral voor hem. Deze man heeft zich tot een god verheven, 

maar daar kan hij ook niets aan doen. Hij is ook weer een slachtoffer van zijn vader en opa. 

Het is heel simpel: Jezus is de oplossing.’ 

rechtvaardigheid 

‘Toen ik nog niet geloofde, had ik geen strijd met mezelf omdat alles rechtvaardig was. Als 

iemand schold, sloeg ik gelijk. Geen hond wordt vals geboren, maar trap hem een keer te veel 

en hij wordt vals. Ik heb een heel strenge vader gehad. Als hij straf gaf, was het echt een 

soldatenstraf, extreem. Hij haalde bijvoorbeeld de deurklink uit de deur als ik op mijn kamer 

moest blijven. Ik wil nu nog steeds niet slapen met de deur dicht. Ik heb dat kunnen 

uitspreken naar mijn vader en het is nu goed.  

Maar daardoor heb ik wel gemerkt hoe belangrijk het is om met elkaar om te gaan zoals je 

zelf behandeld wilt worden. Ik snap nu ook waarom Jezus niet zoals de mensen kijkt naar 

hoeren en tollenaars. Die mensen kunnen alleen veranderen als ze verliefd zijn op Jezus. Als 

je Jezus liefhebt, word je rechtvaardig. Hij is de oplossing. Maar alles gaat met vallen en 

opstaan hè.’ ◀ 

Edward Althoff (1986) groeide op in een gezin met één zusje in Doesburg. Hij werkte in de 

zorg op de gesloten afdeling en deed in de weekenden aan kickboksen. Tijdens een burn-out 

kwam hij tot geloof. Hij trouwde met een meisje uit zijn kerk, Jessica. Samen hebben ze een 

zoontje van 6 jaar, Jordanai. Althoff geeft nu kickbokslessen aan kinderen en volwassenen. 

Hij heeft Outreach Zutphen opgezet, een wekelijkse bijeenkomst waar over God wordt 

verteld. 

 


