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Bach, Thomas Johannes. Thomas Johannes Bach blafte een straatevangelist af. 'Ik kan mijn eigen boontjes wel
doppen.'

Barratt, Joanna. "Ik was nogal dik en had een beeld in mijn hoofd gevormd hoe ik er uit zou moeten zien om perfect te
zijn. Via de t.v. en de bladen zag ik mooie, magere modellen. Zo slank wilde ik ook zijn." Joanna vertelt over haar
vermageringszucht (anorexia nervosa). En hoe ze er van af kwam.

Barratt, Maurice. Maurice Barrat, turner, prestatiegericht, worstelend met persoonlijk kwaad.

Basset, Brendan. "Toen ik voor de eerste keer mijn eerste muntje in die eerste gokautomaat deed, was dat het begin van
een lange reis die eindigde in een nachtmerrie," vertelt Brendan Basset. Hij leeft in een schijnwereld, onder twee namen.
Tevergeefs probeert hij zijn leven te beteren. "Het gekke was dat ik in die tijd mezelf steeds vaker de vraag begon te
stellen of er een God zou zijn."

Beerens, Wil. Wil Beerens had huwelijksproblemen en levensvragen. Zijn zoektocht, die onder andere voert langs house
party's, neuro-linguistisch programmeren en hypnotherapie, wordt uiteindelijk een ontdekkingsreis.

Bent, Lovel. Bent Lovel werd genezen van een spraakgebrek

Bernall, Cassie. Cassie Bernall was een heel moeilijke tiener. In 1997 kwam echter een ommekeer. Twee jaar later werd
ze op school doodgeschoten toen ze 'ja' antwoordde op de vraag ze in God geloofde.

Blajos, Art. Art Blajos was lid van een buurtbende, werd lid van de maffia en zat 17 jaar in de gevangenis

Blizard, Paul. &lsquo;Zij wilden dat onze baby zou sterven&rsquo;. Het relaas van gewezen Jehova's Getuige Paul
Blizard uit de Verenigde Staten.

Bos, Hugo. Hugo Bos komt uit een beschermd christelijk gezin. In zijn studententijd raakt hij in diepe twijfel. "Ik was de
grip op mijn leven kwijt en voelde me gevangen. Ik raakte depressief, stopte met studeren, was onmogelijk vermoeid en
wilde dood." In de New Age-wereld voelt hij zich begrepen, maar hij vindt daar geen vrede.
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Brashuis, Bally. Bally Brashuis worstelde met de Duisternis

Bruine, Ad de. Ad de Bruine kwam door het verlies van zijn stembanden in een andere levensfase. "De praatjes over
koetjes en kalfjes duren vaak niet zo lang. In een gesprek gaat het gauw ergens over. We komen eerder to the point. Als
ik op ziekenhuisbezoek ga, als ik bij mensen kom die wachten op een uitslag van het ziekenhuis, dan kan ik aanvoelen
hoe dat is... Aan de ene kant is een wereld dicht gegaan, maar ik ervaar dat er een nieuwe wereld is opengegaan." "We
zaten er niet op te wachten en hebben er niet om gevraagd. Voor ons was en is het geloof in God een stabiliserende
factor in onze verwerking."

Bukkems, Gerry. Gerry Bukkems kreeg te horen dat de dokters niets meer voor haar konden doen. Zij besloot God te
zoeken.

Burnett, Bill. "In de praktijk was ik atheist," oordeelde de Anglicaanse bisschop Bill Burnett nadat God zich aan hem had
geopenbaard.
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