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Martin Brand wordt heilssoldaat: ‘Ik wil niet de artiest, maar de
buurman zijn’

Zanger en spreker Martin Brand is vanaf zondag soldaat bij het Leger des Heils. Deze stap is

noodzakelijk voor de volgende: het worden van officier.
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Almere

Na een jaar is Martin Brand (40) overtuigd: hij wil officier worden bij het Leger des Heils.

In juni 2019 kwam hij in dienst als missionair werker. Hij en het Leger des Heils namen

een jaar de tijd om te ontdekken of ze ook op lange termijn bij elkaar passen. Twee dagen

per week werkte Brand voor een pioniersplek in ‘s-Heerenbroek, de overige drie dagen

bracht hij door op het hoofdkwartier in Almere. ‘Totdat ik zei dat ik veel liever fulltime in

de praktijk aan de slag ga.’ En dus is hij vanaf zondag heilssoldaat, een noodzakelijke stap

omdat alleen soldaten de opleiding tot officier kunnen volgen. Twee weken geleden

verhuisde hij alvast naar Harderwijk waar hij als pionier voor het Leger des Heils aan de

slag gaat. In het korpsgebouw vertelt hij, in uniform dat hij voor de foto alvast heeft

aangetrokken, over deze stap.



Wat maakt dat u de stap zet eerst heilssoldaat en daarna officier te worden?

‘Na een jaar mij intens inlezen en goed rondkijken, kan ik zeggen dat ik mij 100 procent

thuis voel bij het Leger des Heils. Het werken voor de organisatie ervaar ik als diepe

roeping, het is meer dan een baan. Dat ik zondag heilssoldaat word, zie ik als mijn

verloving met het Leger des Heils. Wanneer we de trouwerij bekendmaken en ik officier

word, hangt af van het opleidingstraject dat ik ga volgen. De komende jaren nemen we de

tijd om daar naartoe te werken.’

Wat spreekt u aan bij het Leger des Heils?

‘Vooral de eenvoud waarmee het evangelie wordt gebracht spreekt mij aan. De boodschap

is niet simpel of oppervlakkig, maar wel toegankelijk en begrijpelijk verwoord. Verder

passen de kernwaarden echt bij mij: het Leger des Heils is realistisch over de zonde, maar

idealistisch over het kunnen opklimmen uit moeilijke situaties. We zijn Gods profetische

stem voor de stemlozen en zijn handen en voeten in deze wereld.’

Waarom is juist die eenvoud zo belangrijk voor u?

‘Dat heeft te maken met mijn eigen verlangen om mijn podium te verkleinen en relaties

aan te gaan met mensen in mijn eigen omgeving. Als ik ergens een concert of spreekbeurt

geef, is het contact zo tijdelijk. Na zo’n avond wens ik toehoorders Gods zegen toe en reis

ik door naar de volgende plek. Bij het Leger des Heils werkt dat anders, daar ben je niet de

artiest, maar de buurman. Ik wil ook zo’n buurman zijn.’

U bent nog nieuw bij het Leger des Heils. Waar loopt u tegenaan of heeft u moeite mee?

‘Het kost mij moeite mezelf te blijven in een organisatie met zo veel gezichten: het

kerkgenootschap, de huiskamers voor de buurt en de welzijns- en gezondheidstak. Ik pas

mij van nature snel aan om aansluiting te vinden. Dat is een kwaliteit, maar ook een

valkuil. Soms loop ik ook aan tegen tradities zoals de vlag, het uniform en het salueren bij

binnenkomst. Al die gebruiken zijn heel dierbaar en tegelijk willen we aansluiting bij deze

tijd. Dat is een spanningsveld, ook voor mij persoonlijk. Ik wil niet dat mensen denken: die

jongen trekt een uniform aan en roept ineens van alles. Toch moeten we steeds opnieuw

naar de kern van onze roeping als Leger des Heils om aansluiting te vinden. Wij zijn soms

die profetische roeptoeter. Toen de regering bijvoorbeeld vanwege het coronavirus zei dat

we zo veel mogelijk thuis moeten blijven, riep het Leger des Heils terecht: hoe dan, als je

dakloos bent?’

Sluit het Leger des Heils met zijn tradities nog wel aan bij deze tijd?



‘Dat is een goede vraag. Ten diepste wel, er is juist plek voor het Leger des Heils, omdat we

zo midden in de maatschappij staan. Maar we worstelen inderdaad met bepaalde vormen

die niet aansluiten bij de mensen die we willen bereiken. Ik ben ook niet gevraagd om oude

vormen in stand te houden, maar om mee te bouwen aan een nieuwe geloofsgemeenschap

vanuit de waarden van het Leger des Heils, een plek waar ook mijn ouders die nooit een

kerk bezoeken mee kunnen doen, met eigentijdse muziek. Wie weet ga ik wel zelf liederen

schrijven voor Harderwijk.’

Hoe bent u bij het Leger des Heils uitgekomen?

‘Mijn opa en oma waren heilssoldaten, mijn eerste keer op een podium was tijdens een

Leger des Heils-samenkomst. Later trad ik na mijn bekering zo nu en dan op bij locaties

van het Leger des Heils. In het najaar van 2018 deed ik dat tijdens een bedankdag voor

vrijwilligers en daar werd ik getriggerd door de toespraak van commandant Hannelise

Tvedt. Ze kwam zo authentiek over dat ik dacht: haar zou ik weleens willen spreken. Ik

was al een tijdje onrustig, het jasje van mijn leven als rondreizend artiest paste mij niet

meer en zij raakte mij. In januari 2019 heb ik voor het eerst contact gelegd en is het balletje

gaan rollen.’

Waar kwam uw innerlijke onrust vandaan?

‘Na tien jaar lang als zzp’er de kost verdiend te hebben met optredens en workshops wilde

ik iets anders. Ik wist toen nog niet welke kant het op zou gaan, maar ik weet nog dat ik in

mijn dagboek schreef: “Ik heb het gevoel dat ik deel uit moet gaan maken van een

beweging die het evangelie deelt met alle lagen van de bevolking en mensen helpt hun

waardigheid te herontdekken.” Bijzonder, want dat is precies het Leger des Heils.’

Had uw onrust ook te maken met de scheuring van De Basis in Apeldoorn, de kerk waar u

wekelijks sprak?

‘Toen De Basis scheurde en ik mijn taak neerlegde, viel er een grote opdrachtgever weg.

Inhoudelijk wil ik er niet te veel over kwijt, ik maak die pijn niet graag opnieuw voelbaar in

de krant.

Er was een verschil van inzicht binnen het leiderschapsteam. Ik maakte daar geen deel

van uit, maar heb mijn rol als spreker wel losgelaten. Ik ben een echte verbinder, maar

moest ineens kiezen met welke groep ik meeging. Dat was pijnlijk: het verwerken van mijn

hartstilstanden heeft mij minder moeite gekost dan het verwerken van deze scheuring.

Mijn hele fundament viel weg, niet alleen mijn werk, maar ook een deel van mijn sociale

netwerk en mijn geestelijk thuis. Uiteindelijk kwam er daardoor wel ruimte voor iets

nieuws.’

U gaat aan de slag bij het Leger des Heils in Harderwijk. Wat zijn uw plannen?
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‘Mijn opdracht is om met het korps een nieuwe weg in te slaan. Als nieuweling wil ik niet

meteen allerlei plannen afkondigen, ik wil juist samen met deze gemeente zoeken naar

Gods roeping voor ons. Ik ben volop in gesprek met de buurt om te kijken waar behoefte

aan is: eigentijdse samenkomsten, een café voor jonge moeders, een kledingwinkel of een

gezellig terras voor de deur.’

Blijft u nog actief als artiest?

‘Af en toe zal ik nog wel ergens optreden, maar dat wordt veel minder. De focus ligt nu bij

mijn nieuwe rol. Mijn bedrijf heb ik opgedoekt en ik ben niet meer te boeken. Wel zal ik af

en toe nog een concerttour doen, wie weet komt daarbij ook de brassband van het Leger

des Heils een keer langs.’ <
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