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WONDEREN VAN GENEZING 
Heb jij misschien een nood en heb jij verandering nodig?  
Ook in jouw leven kan alles nieuw worden!

IS ER OOK VOOR MIJ GENEZING MOGELIJK?  
 Vandaag wil Jezus nog steeds doen wat Hij deed toen Hij op aarde 
wandelde en de zieken genas. 

ZIJ ONTVINGEN GODDELIJKE GENEZING
Lees de verhalen van mensen die reeds Goddelijke 
genezing hebben ontvangen.

NIEUW BOEK: DE GOD VAN WONDEREN 
Dit boek zal je inspireren door de talrijke getuigenissen van genezing,  
wat je ook zal brengen op jouw weg naar een wonder.

NIEUWE TRAININGEN 
“Gezondenen - God’s Ambassadeurs” en “De Genezende Kerk”

HET GROOTSTE WONDER 
De wonderen van genezing waarover je leest, 
maken ons sprakeloos maar er is nog een groter wonder.

ONDERWIJSDIENSTEN OVER GODDELIJKE GENEZING 
Hoe ons geloof door het Woord kan groeien. 

GENEZINGSDIENSTEN IN HET LAND 
Regelmatig worden er in alle provincies in Nederland 
maar ook in België Genezingsdiensten gehouden. 

PROGRAMMA WINGS OF HEALING 
Hier vind je een overzicht van de diensten in Warmond
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Deze eerste editie van de Wings of Healing gaat over 

goddelijke genezing anno 2015. Jezus Christus is 

Dezelfde, daardoor gebeuren er vandaag ook dezelfde 

wonderen. De getuigenissen in deze editie, die je ook 

kunt zien op onze website, bevestigen dit.

De wonderen die in deze editie beschreven worden, zijn alleen mogelijk 
door de kracht van God, door Jezus Christus. Als al de wonderen in Zijn 
naam gebeuren, dan moet Hij wel een levende Jezus zijn. En omdat Hij leeft 
en niet veranderd is, kan Hij ook jouw leven veranderen.

Je vraagt: ‘Is dit ook voor mij?’
Het artikel op de volgende pagina: ‘Is er ook voor mij een wonder mogelijk?’, 
is het antwoord op deze vraag net zoals de getuigenissen die je zult lezen 
in dit magazine. Want wat voor hen mogelijk was, is ook voor jou mogelijk.
Mensen die wanhoopten werden door de kracht van God aangeraakt. Zie-
ken waarvoor zelfs geen hoop meer was, werden gezond. De drugverslaaf-
de die een eind aan zijn leven wilde maken, werd verlost en heeft nu al ja-
renlang een geweldig leven, en ook de alcoholist werd door dezelfde kracht 
van God vernieuwd.

Mensen die net als jij door ziekten en pijn heen gingen en net als jij hun 
geestelijke strijd hadden. Een ding was duidelijk: zij gingen met hun nood 
richting Jezus, richting het wonder. Het wonder dat tot hen kwam, vond 
plaats in één van de genezingsdiensten waar vele er getuige van waren hoe 
Jezus Christus hen genas.

Het programma in Warmond
Je leest op pagina 14 over de genezingsdiensten in Warmond, die elke 
eerste en tweede zondagavond van iedere maand om 19:00 uur worden 
gehouden. Bovendien zijn er naast Warmond, veel diensten door het hele 
land, die in het teken van redding en genezing staan. Bezoek eens zo’n 
dienst, je bent van harte welkom.

Hoor de getuigenissen van de wonderen die God doet. Er staat van Jezus 
geschreven, dat Hij rondging, goed doende en de mensen genas. Hij gaf de 
mens het leven, een leven vol vrede en vreugde.

Zie wat Jezus Christus die Dezelfde is, doet tijdens de diensten. In de ge-
nezingsdiensten worden de mensen op bijzondere wijze door Hem aange-
raakt.

Ervaar de zegen die tijdens deze dienst tot jou komt. Hij wil ook naar jou Zijn 
hand uitstrekken en jouw leven veranderen. Er wordt in de diensten met 
zieken gebeden en we verwachten een wonder van God.

Heb je verandering nodig?
Heb jij misschien een nood en heb jij verandering nodig? Onze boodschap 
is een leven vernieuwende boodschap: ook jij kunt veranderen! Ook in jouw 
leven kan alles nieuw worden!

Evangelist Jan Zijlstra

Wonderen 
van

genezing 
in Warmond

http://www.wingsofhealing.nl
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De Bijbel laat ons zien hoe de oneindige kracht 
van God in ons lichaam zal komen als wij, net als de 
zieken tweeduizend jaar geleden, de weg tot God 
zullen gaan. Zij zeiden: Ik zal Hem vragen of Hij 
mij aanraakt, en dan zal Zijn leven in mij stromen.

Je leest over getuigenissen
Op pagina 6, 7, 8 en 9 leest je de verhalen van 
genezingen. Je leest hoe mensen hoorden van 
de genezingsdiensten en hoe er in Jezus Naam 
voor de zieken gebeden werd en vervolgens lees 
je dat er wonderen gebeurden. En uit de stroom 
van brieven en e-mails lees je nu een greep uit 
deze indrukwekkende gebeurtenissen.

Je hoorde, of las over de genezing van Janneke 
Vlot. De artsen hadden haar verteld dat er geen 
genezing mogelijk was. Ze was achttien jaar ziek 
en leed de ondraaglijke pijnen van dystrofie. 
Door een wonder van God werd zij tijdens een 
Genezingsdienst in één moment genezen. Als 
je dit leest vraag je je misschien af: ‘is er voor mij 
ook een wonder van genezing mogelijk?, Ik heb 
ook pijnen en ben al jaren lang ziek’.

Hoe moet ik tot God komen?
Voor goddelijke genezing hebben wij allereerst 
geloof nodig. Wij moeten onze vooroordelen 
en bedenkingen opzij zetten door eenvoudig 
te zeggen; ‘O God, als het waar is wat ik heb ge-
hoord en wat ik nu lees dat U ook voor mij een 
wonder kunt doen, dan zal ik mijn hart voor U 
openen’. Je mag geloven dat de beloften van 

God, zoals in de Bijbel beschreven, ook voor jou 
zijn. Jezus Christus is niet veranderd en wil doen 
voor jou datgene dat Hij tweeduizend jaar gele-
den ook deed. 

Wij lezen in het evangelie van Markus hoofdstuk 
1:40-41 over een melaatse, die ongeneeslijk ziek 
was. Hij ging naar Jezus en vroeg: ‘Heer, als U wilt, 
kunt U mij reinigen’. Jezus antwoordde hem: ‘Ik 
wil het, word rein’ en onmiddellijk was hij van zijn 
melaatsheid verlost! Op dezelfde wijze gingen 
veel anderen richting Jezus voor genezing en Je-
zus legde hen de handen op en genas hen. 

Ook Marinus Dijksman ging naar een van onze 
genezingsdiensten. Hij had een groot kankerge-
zwel in de maag met uitzaaiingen in de lever, zijn 
toekomst zag er zeer somber uit. Toen hoorde hij 
dat Jezus nog steeds de zieken genas. We legden 
hem de handen op in Jezus naam, en de wonder-
bare kracht van Jezus Christus doorstroomde zijn 
lichaam. Hij werd direct genezen van zijn ziekte.

Wat is dan de barrière?
Er wordt vaak afbreuk gedaan aan het geloof in 
een wonder, omdat men meer geloof heeft in 
tradities. Het geloof wordt dan teniet gedaan 
doordat men zegt: Genezing door gebed is niet 
meer voor vandaag. Dit is nergens in de Bijbel te 
lezen. Er staat wel geschreven dat Jezus Chris-
tus Dezelfde is en nog steeds geneest! Door het 
vasthouden aan overleveringen en tradities krijgt 
men een totaal ander beeld van Jezus Christus 

en hierdoor is het geloof in een wonder verloren 
gegaan. Het gevolg is dat mensen een passief 
geloof hebben, terwijl de Bijbel ons aanspoort 
om een actief geloof te hebben, Een actief geloof 
gaat richting Jezus, richting het wonder. Zo heb-
ben wij door de jaren heen een grote schare van 
mensen zien komen en zagen wij hoe de won-
derbaarlijke kracht van Jezus tot hen kwam. 

Zoals Cicely de Lima die al vijfenveertig jaar ge-
kweld werd door vreselijke astma. De artsen had-
den haar verteld dat er voor haar geen hoop op 
genezing was. Haar longen functioneerden nog 
maar voor vierendertig procent. Maar tijdens de 
genezingsdienst kwam de genezende kracht van 
Jezus Christus in haar longen en werd zij direct 
gezond.

Jezus is Dezelfde!
Als er nu een andere visie op Christus is dan de 
Bijbel ons laat zien, dan heeft men Hem veran-
derd: Maar naar aanleiding van al de genezingen 
in de volgende pagina’s, mogen wij vaststellen 
dat het waar is wat de Bijbel zegt: Jezus is De-
zelfde! Op de vraag: ‘Is er ook genezing voor mij 
mogelijk?’ mogen wij zeggen: ‘Ja, want Hij is niet 
veranderd’.

Ook jij mag richting Jezus gaan net zoals anderen 
deden. Zij zochten de relatie met Hem en heel 
eenvoudig riepen zij Hem aan: ‘Heer raak ook mij 
aan, help mij, wees mij genadig’. Zijn kracht die 
nog altijd Dezelfde is zal ook tot jou komen.

wonder 

Misschien vraag je je dit af. In dit artikel wil ik je uitleggen dat God nog altijd 

wonderen doet en dat ook voor jou wilt doen. Want vandaag wil Jezus nog steeds 

doen wat Hij deed toen Hij op aarde wandelde en de zieken genas. 

Toen Jezus Zijn werk op aarde begon, zette Hij allereerst Zijn plan uiteen, en 

verkondigde het evangelie. In de vier evangeliën lezen wij het indrukwekkende 

verslag van de vele zieken die in hun nood naar Jezus gingen, en vervolgens lezen 

wij hoe zij door de oneindige kracht van God worden aangeraakt.

Is er ook voor mij een

van genezing 
mogelijk?

http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
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Jessica Manniesingh uit Zoetermeer 
GENEZEN VAN ACUTE LEUKEMIE
De 28-jarige Jessica kreeg te horen dat ze acute 
leukemie had en dat daarbij de conditie van haar 
hart zeer slecht was. Ze had nog maar enkele we-
ken te leven. Haar overlevingskansen waren vrij-
wel nihil. Van de artsen kreeg ze het advies om 
van iedereen afscheid te nemen. Toch geloofde 
Jessica in herstel en zij ging richting Jezus met 
haar nood. Tijdens die genezingsdienst kwam de 
kracht van God tot haar en ging Jessica gezond 
en herboren naar huis. Na onderzoek in het zie-
kenhuis was er geen spoor van leukemie meer te 
vinden.

Zij gingen naar een genezingsdienst  
en ontvingen

Regina van de Lee uit Voorthuizen 
GENEZEN VAN DE ZIEKTE VAN CROHN
Ze leed aan de ziekte van Crohn, in een ex-
treme vorm. Haar ernstig bloedende dar-
men maakten haar zwakker en zwakker. 
Op vrijdag 7 maart 2008 was er een ingrij-
pende operatie gepland. Regina zou een 

stoma krijgen. 
Maar Regina 
kwam vijf dagen 
voor de operatie 
in de Genezings-
dienst. Op die 
avond kwam de 
kracht van Jezus 

Christus tot haar en werd zij in één mo-
ment genezen. De operatie is niet meer 
doorgegaan vanwege het wonder dat tot 
haar was gekomen.

Goddelijke genezing
Bert Marinus uit Drachten
GENEZEN VAN VERGEVORDERDE ZIEKTE 
VAN LYME
Na een tekenbeet takelde het lichaam van de 
22 jarige Bert zienderogen af. Toen éénmaal de 
ziekte van Lyme werd vastgesteld, had de ly-
me-bacterie al onherstelbare schade aangericht. 
Het was al te laat voor een goede behandeling. 
Al snel kon hij niet meer normaal lopen, daarbij 
kreeg hij ernstige concentratieproblemen. Zijn li-
chaam werd zwakker en zwakker. Zijn toekomst-
verwachting was een rolstoel, en hij zou niet lang 
te leven hebben. Toen hoorde Bert van de Gene-
zingsdiensten en daar werd Bert die avond in één 
moment door de kracht van Jezus genezen.

Miryam Shantan uit Assen
VERLAMD, MAAR STOND OP UIT DE ROLSTOEL

Met een enorme klap was Miryam achterover met haar hoofd op de tafelrand 
gevallen en vervolgens plat op haar rug bewegingloos en buiten bewustzijn bleef 
ze liggen. Na drie dagen ontwaakte zij in het ziekenhuis uit coma: Verlamd.

Miryam en de familie kregen van de artsen te horen dat zij 
niets meer voor haar konden doen. Er was een zeer ernstige 
blijvende beschadiging, door afgescheurde spieren en zenu-
wen. Toen alles zo hopeloos was, kreeg ze van een onbeken-
de een uitnodiging voor de Genezingsdiensten. Toen kreeg 
Miryam hoop in haar hart en ze besloot om te gaan. Toen er 
voor haar gebeden werd golfde de kracht van Jezus Christus 
door haar lichaam, ze hoorde tot haar zeggen, Miryam, sta 
op in de Naam van Jezus en wandel. En ze stond op en liep. 
In het ziekenhuis zeiden de artsen , Wat wij niet konden, heeft 
jouw God gedaan.

Daniël Peulen uit Venlo 
HAD NOG EEN HALF JAAR TE LEVEN
Hij had meerdere hartinfarcten doorge-
maakt en het ging met Daniël bergaf-
waarts. Zijn conditie ging hard achteruit. 
De cardioloog zei hem: Je hebt nog maar 
een half jaar te leven, je hart zal het bege-
ven.
Daniël ging naar de genezingsdienst en 
daar hoorde hij de evangelist zeggen: 
Krijg in de Naam van Jezus Christus een 
nieuw hart, man. Vanaf dat moment is zijn 
lichaam gezond. De artsen verklaarden dat 
hij geheel genezen was.

http://www.wingsofhealing.nl
http://vimeo.com/84116195
http://vimeo.com/84116195
http://vimeo.com/84214288
http://vimeo.com/84208996
http://vimeo.com/84123659
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
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Lisa Finnema uit Amersfoort 
GENEZEN VAN BEKKENINSTABILITEIT
Lisa had zich al helemaal ingesteld op een le-
ven als chronisch pijn patiënt. Zij had al bijna 
vier jaar voortdurend hevige pijn door een in-
stabiel bekken. Toen hoorde zij van de Gene-
zingsdiensten en zij besloot met haar ziekte, 
richting Jezus te gaan. Tijdens het gebed voor 
genezing in de Naam van Jezus voelde Lisa 
Gods kracht door haar heen gaan en werd 
ze in één moment verlost van alle pijnen, en 
voor haar was er nu een nieuwe toekomst.

Mathilda Fafiani uit Venhuizen 
GENEZEN VAN SPIERDYSTROFIE

Het stoten van haar grote teen zou 
het begin zijn van negentien jaar 
van vreselijke pijn, en steeds slechter 
kunnen lopen.

Mathilda had posttraumatische spierdystro-
fie. Enige jaren daarna stootte zij ook nog 
haar andere teen en daar kwam ook dystro-
fie in. Haar situatie werd door de jaren heen 
alleen maar erger en erger. Ze kon niet meer 
zonder krukken lopen en kreeg van de artsen 
te horen: Je zult nooit meer goed kunnen 
lopen, en uiteindelijk zal je in een rolstoel te-
recht komen. 

Maar ze werd door kennissen meegenomen 
naar een Genezingsdienst, dit was voor haar 
geheel ongewoon, ze was niet gewend naar 
een kerkdienst te gaan, maar ze opende haar 
hart voor Jezus. Haar leven werd veranderd 
en haar ernstig zieke lichaam werd die avond 
door Jezus Christus genezen. 

Willy van de Meer uit Hallum 
GENEZEN VAN 42 JAAR REUMA
Willy was rond de dertig jaar toen zij de eer-
ste symptomen van reuma kreeg. De huisarts 
vermoedde dat Willy reuma had, omdat het in 
de familie zat, haar moeder en zuster hadden 
ook reuma. Na het onderzoek in het Medisch 
Centrum Leeuwarden kreeg ze te horen: “U 
hebt reuma en kunnen u niet genezen, wij 
zullen u medicijnen geven om de pijnen wat 
draaglijker te maken” Met deze boodschap 
zou Willy tweeënveertig jaar leven.

Toen kreeg Willy te horen: Er is genezing mo-
gelijk door Jezus Christus en toen zij richting 
Jezus ging werd zij wonderbaarlijk genezen. 

Lisa Finnema Mathilda Fafiani 

Willy van de Meer 

Wessel van Loenen uit Canada
GENEZEN VAN ADHD EN PDD-NOS

Vanaf de geboorte had Wessel - toen wonend in Schagen - een ernstige 
hersenfunctiestoornis, en had al direct een agressief gedrag. Voor de artsen en 
psychiaters was hij een groot probleem door zijn ongeremd gedrag en doordat hij 
een chaos in zijn hoofd had.

Uiteindelijk kregen de ouders te horen: “Wessel is niet te genezen”. Maar de ouders besloten om naar 
de Genezingsdienst te gaan en zij verwachtten van God een wonder. Zij geloofden dat Jezus nog altijd 
Dezelfde was. Die avond werd Wessel verlost van het afschuwelijke juk wat over zijn leven lag en zijn 
leven verwoestte. 

De volgende dag zagen de ouders al gelijk de totale verandering. Naderhand zeiden de artsen diep 
getroffen te zijn door de complete verandering in Wessels leven.

Tamara en Valentijn Reijnolds 
EEN KINDERWENS GING IN VERVULLING
Tamara: Ik was niet gelovig, toen ik naar een 
Genezingsdienst ging. Maar die avond heb ik 
mijn leven aan God overgegeven. Er kwam een 

diepe rust en vrede in mij en bovendien werd 
ik die avond van chronische blaasontsteking 
genezen. Maar zij hadden ook een kinder wens, 
en daar werd voor gebeden, en God heeft ge-
hoord en een paar jaar later werd onze zoon 
Lodewijk geboren. 

Talloze keren werden ons geboortekaartjes 
gestuurd van geboorten van baby ’s die onmo-
gelijk geboren konden worden met een briefje 
erbij: Er werd voor ons gebeden, dat onze kin-
derwens vervuld zou worden. God hoorde het 
gebed en onze baby werd geboren. Wat onmo-
gelijk was bij mensen was mogelijk bij God. 

http://www.wingsofhealing.nl
http://vimeo.com/84214289
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
http://vimeo.com/84204385
http://vimeo.com/84208992
http://vimeo.com/84214290
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Mariet Janissen uit Geleen 
WONDERBAARLIJK GENEZEN VAN ALS
Ze had de afschuwelijke spierziekte ALS waarbij 
al de spieren aangetast worden en uiteindelijk 
zou deze ziekte haar tot de dood leiden. Mariet 
kreeg eerst een rollator om haar nog wat mobiel 
te houden, maar deze moest al snel vervangen 
worden voor een rolstoel. Maar Mariet ging met 
haar grote nood naar Jezus.
Aangekomen op het podium in de Genezings-
dienst die wij in Maastricht hadden zei ze: Ik heb 
ALS, Ik heb een wonder nodig. Toen legden wij 
haar de handen op in Jezus Naam en hoorde 
ze de evangelist zeggen: Loop, Mariet in Jezus 
Naam. Ze stapte uit haar rolstoel en liep door 
de grote hal. Genezen door de kracht van Jezus 
Christus!

VERVOLG

Zij gingen naar een genezingsdienst en ontvingen Goddelijke genezing

Henk Nepveu uit Heerhugowaard 
GENEZEN VAN LONGKANKER
De boodschap van de specialist kwam hard 
aan: Meneer Nepveu u hebt longkanker, 
veroorzaakt door asbest en het is zeer ern-
stig. Genezing is voor u niet meer mogelijk. 
U hebt niet lang meer te leven. 
Was er dan helemaal geen hoop meer. Hij 
vroeg zich af, zou God nog kunnen helpen? 
Toen Henk voor gebed kwam, vroeg ik hem: 
“Wat heb je Henk “? Ik heb asbestkanker en 
ik heb niet lang meer te leven”, maar ik zei 
hem: “Dat Christus het leven is en dat zijn 
Woord Leven is , ontvang het leven van God 
Henk door Jezus Christus”.

Na onderzoek in het ziekenhuis kreeg hij te 
horen dat er geen kanker meer te vinden 
was. Henk was wonderbaarlijk door Jezus 
Christus genezen. 

Jacoline Bakker uit Tjum
GENEZEN VAN EEN BLIND OOG EN EEN 
DOOF OOR
Jacoline kreeg van de specialisten te horen dat 
de ernstige zieke afwijkingen niet meer te verhel-
pen waren en ze zeiden: Je zult met je linkeroor 
nooit meer kunnen horen en met je linkeroog 
nooit meer kunnen zien. Je zult er mee moeten 
leren leven. Maar Jacoline hoorde van de Gene-
zingsdiensten en dat God nog altijd de God van 
Wonderen is. Die avond vond zij diepe vrede bij 
God toen zij Jezus in haar hart sloot. En de diepe 
wrok die al zolang in haar leven was verdween. 
Toen er voor de zieken werd gebeden werd zij 
gevraagd om naar het podium voor gebed te ko-
men. En die avond genas God haar oog en oor, 
en ging zij perfect zien en horen, terwijl de art-
sen hadden gezegd, daar zal je nooit meer mee 
kunnen horen. Ook haar moeder Diana werd die 
avond wonderbaarlijk genezen van fibromyalgie 
en bekkeninstabiliteit. Beiden gingen richting Je-
zus en ontvingen het Wonder.

Janine Leman uit Westerhaar 
GENEZEN VAN ERNSTIG BORDERLINE SYNDROOM

Jarenlang ging Janine gebukt onder het juk van de borderline. De afschuwelijke 
ziekte verwoestte haar leven. 

Janine haatte zichzelf, zij verwondde haar lichaam 
en probeerde verschillende malen zichzelf te do-
den, waarmee ook verschillende opnames in in-
stellingen volgden op de afdeling psychiatrie. De 
psychiaters zeiden: Wij kunnen niets meer voor 
haar doen. Maar wat bij mensen onmogelijk is, 
is mogelijk bij God, want ze werd door de kracht 
van Jezus Christus in één moment genezen.

Eskea Jonkman uit Drachten
GOD GENAS HAAR VERROTTE KNIEËN
Drieëndertig jaar lang leed Eskea aan ernstige 
knieproblemen, haar linker knie was “verrot”. Na 
enige tijd kwam daar ook nog de rechter knie bij. 
De prothesen die zij in de knieën kreeg hielpen 
niet, maar veroorzaakten ondragelijke pijnen. Na 
vierendertig operaties was er nog steeds niets 
verbeterd, maar was alles alleen nog maar erger 
geworden. Ze kreeg te horen “Je hebt verrotte 
knieën “. 
Totdat... de kracht van Jezus Christus haar in één 
van de Genezingsdiensten volkomen genas. Wat 
een Wonder!

http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
http://vimeo.com/84123664
http://vimeo.com/84204381
http://vimeo.com/84123660
http://vimeo.com/84204386
http://vimeo.com/84204382
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Henk Hofman uit Diever
GENEZEN VAN FIBROMYALGIE, 
DYSTROFIE EN ME
Jarenlang ging Henk Hofman uit Diever van het 
ene naar het andere ziekenhuis, maar wat hij te 
horen kreeg was: Wij kunnen je niet helpen, leer 
er mee te leven. Maar toen hoorde hij dat Jezus 
Christus Dezelfde is en dat de zieken nog altijd 
door Hem worden genezen. 
Wij legden hem de handen op in Jezus Naam, 
Henk riep: “Ik voel de kracht van God, ik voel de 
pijnen wegvloeien“. Met zijn krukken omhoog 
liep Henk juichend van het podium af. Genezen 
door de kracht van Christus.

 

Jeanette Neuman uit Huizen 
GENEZEN VAN ERFELIJKE BLOEDZIEKTE
Jeanette werd geboren met een erfelijke bloed-
ziekte, haar ouders waren beiden dragers van 
deze ziekte. Deze bloedziekte had als gevolg een 
ernstige bloedafbraak. Vanaf de eerste dag van 
haar geboorte was het een komen en gaan naar 
het ziekenhuis. Ze had een zwak immuunsysteem 
en organen werden aangetast. Steeds kreeg ze 
bloedtransfusies om haar in leven te houden. 
Ook had zij een hartafwijking, haar hartkleppen 
functio neerden niet goed en ze had een vernau-
wing in haar longslagader. 

Door dit alles had 
Jeanette ook altijd 
infecties van niet 
te genezen won-
den. Dit alles zou 
zij haar hele leven 
meedragen. Ze had 
een ziek lichaam 
waarvan de artsen 
meermalen gezegd hadden: “Wij hebben niets 
voor genezing. 

Maar toen ging ze naar de Genezingsdienst, en 
die avond tijdens het gebed kwam er een golf 
van genezende kracht van God en herstelde haar 
volkomen. In het U.M.C onderzochten de artsen 
haar na haar genezing en zeiden: “Jeanette je 
bent volkomen gezond”.

Natasja Verstegen uit Utrecht 
GENEZEN VAN LONGKANKER
Natasja: Ik hoorde het is een onschuldig bultje, 
maar het werd kwaadaardig genoemd. Toen 
hoorde ze: We hebben slecht nieuws voor je, je 
bent ernstig ziek. Natasja kwam naar de Gene-
zingsdienst en vertelde: Ik heb longkanker en het 
is zeer ernstig en men kon het niet meer opere-
ren. Ook haar stembanden waren aangetast door 
de verschillende uitzaaiingen. 
Toen voelde Natasja hoe de kracht van God haar 
aanraakte en een wonder deed. Twee weken later 
kreeg ze weer een onderzoek in het ziekenhuis. 
De artsen zeiden: Het is ongelooflijk we kunnen 
niets meer vinden. Je bent helemaal gezond.

Marijke Brinkhuis uit Bos en Duin 
GENEZEN VAN FIBROMYALGIE

Marijke kon niets meer. Het open 
of dicht draaien van de kraan was 
al onmogelijk, en hevige pijnen 
kwelden haar. 

Alleen met morfine kon die pijn nog net 
onderdrukt worden. Daarbij verdween het 
spierweefsel en haar lichaam takelde steeds 
meer en meer af. Alleen door in de rolstoel 
te zitten was ze nog wat mobiel. 

Gewezen op de Genezingsdiensten voeg-
de zij daad bij het woord en zei: “Ik ga.” Die 
avond stond ze op uit haar rolstoel en liep 
ze de zaal door, genezen van haar ziekten 
in Jezus Naam.

De Familie Cloo uit Deventer 
VOLKOMEN GENEZEN VAN ERNSTIGE 
VOEDSELALLERGIE
Vier van de vijf kinderen uit het gezin van de fa-
milie Cloo hadden een ernstige voedselallergie, 
deze hadden ze geërfd van hun moeder Jacque-
line. Al direct bij de geboorte bleken de kinderen 
huilbaby’s te zijn. Ze hadden steeds hevige buik-
krampen. De artsen stelden vast: Dat heeft met 
voedselallergie te maken. 

Met het ouder worden, waren de kinderen steeds 
ziek als ze maar iets verkeerds aten. Ze moesten 
braken, hadden diarree. Daarbij hadden de kin-
deren ook nog verschillende soorten van allergie. 
Het beheerste hun hele leven. Toen ging Jacque-
line met haar kinderen naar de Genezingsdienst.

En wat een wonder dat in één moment 
vijf personen van de allergie genezen 
werden door de kracht van Jezus. Daarna 
konden zij alles eten.

http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
http://vimeo.com/84123661
http://vimeo.com/84123662
http://vimeo.com/84204383
http://vimeo.com/84208991
http://vimeo.com/84208994


“Gezondenen – Gods Ambassadeurs”

Start:
Zaterdag 5 september 2015 om 10:30
Vervolgens: dinsdag 8 september om 19:30
Daarna: iedere 1e dinsdag van iedere maand
Slotdag: zaterdag 11 juni 2016 10:30

Kosten 
€ 110,-  +  € 10,- inschrijfgeld per persoon.

Training in Friesland: 
 
“De Genezende Kerk” 

Fries Congrescentrum
Oprijlaan 3
9205 BZ  Drachten

Start: 
Zaterdag 12 september 2015 om 10:30
Vervolgens: dinsdag 15 september om 19:30
Daarna: iedere 2e dinsdag van iedere maand
Slotdag: zaterdag 18 juni 2016 om 10:30 slotles & 14:00 genezingsdienst

Kosten 
€ 110,-  +  € 10,- inschrijfgeld per persoon.

Het boek geeft inspiratie uit het 

Woord van God, wat je zal brengen 

op de weg naar een wonder van 

genezing.  

En zal je inspireren door de talrijke 

getuigenissen van genezing, wat je 

ook zal brengen op jouw weg naar 

een wonder. 

Uit de inhoud o.a.:
•    Genezing in Gods Tegenwoordigheid
•    Wat leerde Jezus over genezing?
•   Ontmoet de Genezer
•    Het wonder van Regina van der Lee
•    Eskea genezen van haar verrotte knieën
•    Jacolien, ze was links blind en doof
•    Henk Hofman: Ik liep! Ik was genezen!
•   Izak en Rebekka’s wonderbaby’s
•    Henk Nepveu genezen van kanker

Waar verkrijgbaar?

•    In de boekenwinkel van de Wings of Healing  
(Veerpolder 6a in Warmond)

•   In alle diensten bij de boekentafel  
•   In de evangelische boekwinkels

Bestellen kan ook!

Stuur een email naar info@wingsofhealing.nl.

DE GOD VAN WONDEREN

Een boek 

voor jezelf 

en om kado 

te geven

€15

Het getuigenis dat Jezus Christus Dezelfde is 

45 inspirerende hoofdstukken

Nieuwe Trainingen  
Seizoen 2015/2016

Kijk voor alle info op:

Na de huidige training van de Genezende Kerk geeft 

Evangelist Jan Zijlstra in Warmond de nieuwe en 

onmisbare training: 

https://www.google.nl/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1880128,4.4984984,15z/data=!4m2!3m1!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
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Haar leven was een hel
Diana had een leven vol pijn en verdriet. Zij was seksueel misbruikt en zei: ‘Mijn leven was een hel door 
drugs, drank, mishandeling en vernedering door mannen.’ Haar leven was zo duister, dat Diana steeds 
depressiever werd door alle verdriet en wanhoop. Dit had meer woede en haat tot gevolg. Zo zag het 
leven eruit voor deze wanhopige vrouw. Toen kwam Diana in een genezingsdienst waar haar innerlijk 
het uitschreeuwde van de pijn waar ze zo graag van verlost wilde worden. 
Die avond werd haar grote verandering. Ze hoorde de woorden: ‘Laat iedereen die een nieuw hart wil 
ontvangen en van pijn verlost wil worden, nu uit de rij vandaan komen’. Diana stond op en liep naar het 
podium; daar bad zij het gebed mee om een nieuw hart te ontvangen. Haar hart werd aangeraakt en 
haar innerlijk werd vernieuwd. Diana: ‘Toen schreeuwde ik het uit en bad tot God. Ik werd verlost van 
alle pijn. Ik voelde dat het kwade verdreven werd en de last van mijn verleden werd weggenomen.’ Zo 
vond het grootste wonder in haar leven plaats: Diana was nieuw!

Hij wilde een einde aan zijn leven maken
Marco van de Glind was een wanhopige verslaafde, totdat zijn leven compleet vastgelopen was. Na 
de wiet en de drank volgde de wereld van heroïne. Een wereld waar hij veel geld voor nodig had. Het 
leven van Marco kwam in een neerwaartse spiraal van diefstal, overval en gevangenissen. Uiteindelijk 
wilde hij af van de drank en de chaos waarin hij leefde. ‘Zo ga ik niet meer verder, ik heb niets meer om 
voor te leven, ik maak er een eind aan’. 

Op een dag ging de deurbel en de be-
zoeker zei: ‘God houdt van je’. Hij ver-
telde hoe Marco uit zijn ellende kon 
komen. Marco werd meegenomen naar 
een genezingsdienst waar hij het antwoord vond: Jezus zou de weg voor Marco zijn naar een totaal 
nieuw leven. Die avond werd hij wonderbaarlijk verlost van zijn drugsverslaving: Marco was nieuw! 

Hij vulde de grote leegte 
We hebben talloze mensen zien komen, beroofd van vreugde, vrede, en geluk. Totdat Jezus Christus 
in hun leven kwam. Hij vulde de grote leegte in hun leven en wij zagen de mensen nieuw worden.

Jean en Sandra waren zeker niet onge-
lukkig en leefden het leven van alle dag 
zoals het kwam. Het gaf hen toch niet de 
voldoening die ze zochten en er was toch 
een grote leegte in hun hart. Hun leven 
was afgestemd op materie, al wisten zij dat 
het klatergoud was; niet het echte zuivere 
goud. Hun wereld bood hen niet meer dan 
surrogaten. Een van onze genezingsdien-
sten werd gehouden in hun woonplaats. 

‘Wat heb je eigenlijk in je leven, 
waar je je aan vast kunt houden” ...

... waren woorden die het echtpaar hoorde 
door de openstaande deur. De dienst was 
aan de gang en zij liepen net voorbij. Ze 
stopten en nieuwsgierig gingen ze naar 
binnen. Hetgeen ze binnen hoorden was 
heel wat anders dan ze gewend waren in 
hun leefwereld. 

Die avond hoorden zij wat echt geluk is en 
de weg ernaar toe: Jezus. Zij leefden zon-
der God maar wisten nu in hun hart: ‘Dit is 
wat wij nodig hebben’. Die avond openden 
zij hun hart voor Jezus Christus en voor de 
eerste keer in hun leven voelden zij wat 
echt geluk is. Die avond werd hun leven to-
taal veranderd. Jean en Sandra kregen een 
nieuw leven!

Het Grootste 
Wonder
De wonderen van genezing waarover je leest, 

maken ons sprakeloos. Vol verbazing zien wij 

wonderen keer op keer plaatsvinden, maar het 

grootste wonder is als een mens diepe rust en 

vrede vindt en totaal verandert. 

Vandaag de dag zien wij rondom ons heen, 

hoe mensen van alle vreugde, vrede en geluk 

zijn beroofd. Totdat Jezus Christus in hun leven 

komt en de grote leegte in hun leven wordt 

gevuld, en het grootste wonder plaats vindt.

OP EEN DAG GING DE 
DEURBEL EN DE BEZOEKER ZEI:

 ‘GOD HOUDT VAN JE’. 

http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
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Een grote collectie CD’s met onderwijs van Jan Zijlstra

Er zijn diverse titels beschikbaar 
ter opbouwing van uw geloofsleven 
zoals:

•  3 dingen om te doen met betrekking tot de 
wederkomst van de Heer

•  5 sleutels hoe mee te bidden als er voor 
zieken wordt gebeden

• 7 redenen om niet bezorgd te zijn
•  7 redenen waarom Jezus nog steeds geneest
• Behoud uw oogst (zegeningen)
•  De 4 geloofsstappen van de bloedvloeiende 

vrouw
• De 7 pascha’s
• De bestemming voor Gods volk
• De weg naar genezing in 7 stappen
• De zegen van Jahweh
• Een andere kijk op gebed
• En God zei: Er zij………. En het was er!
• Ga op de uitkijktoren staan
• Gekocht om vrij te zijn
• Genezing, Uw wil geschiede
• God is duidelijk met Zijn beloften
• Het doel van verzoekingen
• Het Genezingsverbond
• Het handschrift dat tegen ons getuigde
•  Het koninkrijk van God en Goddelijke 

genezing
•  Het resultaat van onze relatie met Hem, 

Johannes 15
• Het verschil tussen geloof en geloven
•  Het volhardende geloof van de Kananese 

vrouw
• Hij droeg ons leed - Jesaja 53:4
• Hoe komt de zegen van God tot ons? Psalm 1
• Hoe worden wij met alle kracht bekrachtigd
•  Ik heb vurig begeerd Avondmaal met u te 

vieren
• Jezus onze Hogepriester
•  Jochabed, haar geloof veranderde de 

geschiedenis van Israel
• Mijn beker vloeit over
•  Ons lichaam is voor de Heer, en de Heer voor 

ons lichaam
• Verlossing van de vrees
• Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u
• Waarom zo angstig?
• Wat je spreekt is jouw geloof
• Zonen en dochters Gods, Erfgenamen!

Waar verkrijgbaar?
•  In de boekenwinkel van de Wings of Healing: Veerpolder 6a in Warmond
•  In alle diensten bij de boekentafel

http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
https://www.google.nl/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1880128,4.4984984,15z/data=!4m2!3m1!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b
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DE 3E ZONDAGAVOND VAN IEDERE MAAND

Onderwijsdienst 
over geloof en Goddelijke genezing

DOOR EVANGELIST JAN ZIJLSTRA 
In de Wings of Healing  

Veerpolder 6a Warmond
Belangrijke onderwijslessen worden 

er gegeven, hoe wij moeten 

handelen met het Woord van God; 

om dan te ontdekken dat door het 

Woord het licht in ons op zal gaan, 

hoe duister het ook in ons is. Reeds 

vanaf het begin van de Bijbel zien 

wij hoe de duisternis, die de aarde 

bedekte, waarvoor alles doods was, 

verdreven werd, toen God zeide:  

‘Er zij Licht.’

Toen het licht van God gekomen was, begon God 
door Zijn Woord de chaos te veranderen in een 
totale vernieuwing. 

Zo handelt Hij ook met chaos die wij vandaag 
overal rondom ons zien, zoals de gebroken har-
ten, het verdriet, ziekte en onderdrukking. Het 

gehele herstel begint met licht en dit licht is in 
het Woord van God, wat gezonden werd. Het 
Woord brengt leven. 

Jezus sprak levendmakende woorden. Hij is de 
bron, die ons leven geeft. Er is geen genezing 
buiten het Woord van God. Het is dus belangrijk, 
wat wij met het Woord doen. Hoe moeten wij 
met het Woord van God handelen?

1e Hoor het Woord

  Als je aandachtig luistert naar het Woord, 
dan zal het Woord jou naar ‘Ik ben de Here, 
jouw Heelmeester’ brengen. 

 Exodus 15:26
2e Aanvaard het Woord
  Dat is het woord geloven – ons geloof is door 

het Woord. Romeinen 10:17

3e Berg het Woord op in het hart
  En het hart moet het woord vasthouden zegt 

Jezus ons in Johannes 8:31 
 Jezus noemt dat, blijven in het woord.
 En dan zal het woord ons leven brengen.  
 Spreuken 4:22
 En dat leven is dan voor ons tot genezing.
4e Belijd het Woord
  Dat is heel eenvoudig zeggen met de mond 

wat het hart geloofd
 Romeinen 10:8-10 Ik geloof.
  Dit is het principe in heel de Bijbel: Spreek 

met de mond uit wat het hart geloofd.
5e Dan is het Woord tot genezing
  Zie Johannes 8:32, Spreuken 4:22 en 
 Exodus 15:26
  Zo zal God ons levend maken naar Zijn 

Woord. Psalm 119:107

http://www.wingsofhealing.nl
https://www.google.nl/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1880128,4.4984984,15z/data=!4m2!3m1!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
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Regelmatig worden er in alle provincies in Nederland 

maar ook in België Genezingsdiensten gehouden.  

Alle diensten toegang vrij 

Agenda

Genezingsdienst in Steenwijk
Vrijdag 30 januari 19:30
Menorah - Kerkgebouw en Ontmoetingscentrum ‘De Schutse’
Onnastraat 44  |  8331 HM  Steenwijk  |  0521-511982

Genezingsdienst in Buitenpost
Vrijdag 13 februari 19:30
Christengemeente Bethanie - Fontein kerk
De Achtkant 48  |  9285 VG  Buitenpost  |  0516-481908
www.geopendedeur.nl

Genezingsdienst in Blankenberge (BE) 
Vrijdag 27 februari 19:30
De Smalle Weg Ministries - Zaal het Forum
Kerkstraat 66  |  Blankenberge (parkeren op de grote markt)
+32(0)485-160214  |  www.desmalleweg.be

Genezingsdienst in Volendam
Vrijdag 6 maart 19:30 
Stg de vinger van God - AMVO ‘De Gastheer van Volendam’
Julianaweg 106  |  1131 DJ  Volendam  |  0299-362613 / 06-14676623
www.devingervangod.nl 

Onderwijsdienst in Grootegast (gr)
over goddelijke genezing met gebed voor de zieken 
Vrijdag 10 april 19:30
House of Blessing - Het beloofde pand
Legolaan 1  |  9861 AT Grootegast  |  06-53798288
www.houseofblessing.nl

Genezingsdienst in Zelhelm 
Woensdag 6 mei 19:30
De Betteld
Aaltenseweg 11  |  7021 HR  Zelhem  |  0314-627200
www.betteld.nl

Genezingsdienst in Wijk bij Duurstede 
Vrijdag 8 mei 19:30 
De Rivier Gemeente
Kanaal Noord 1  |  3961 MZ  Wijk bij Duurstede  |  06-21848564
www.deriviergemeente.nl

Onderwijsdienst in Steenbergen
over goddelijke genezing met gebed voor de zieken 
Woensdag 20 mei 19:30 
Gemeente Open Deur Steenbergen
Geert Vinckestraat 2  |  4651 DJ  Steenbergen  |  0166-603598 / 06-53118236
www.opendeursteenbergen.nl

Onderwijsdienst in Tzum (fr)
over goddelijke genezing met gebed voor de zieken 
Vrijdag 29 mei 19:30 
Dorpshuis “De Moeting” 
Nieuwbuurtsterweg 1  |  8804 RG  Tzum  |  06-52054761

Genezingsdienst in Steenbergen 
Vrijdag 5 juni 19:30 
Gemeente Open Deur Steenbergen
Geert Vinckestraat 2  |  4651 DJ  Steenbergen  |  0166-603598 / 06-53118236
www.opendeursteenbergen.nl

Genezingsdienst in Eindhoven
Vrijdag 12 juni 19:30 
Pinkstergemeente Eindhoven - Maranathakerk
Venstraat 30  |  5651 AN  Eindhoven  |  040-2526373
www.maranathakerk.org

Genezingsdienst in Zelhelm
Zaterdag 1 augustus 19:30 
De Betteld
Aaltenseweg 11  |  7021 HR  Zelhem  |  0314-627200
www.betteld.nl

GENEZINGSDIENSTEN 
IN HET LAND

http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl/agenda
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
https://www.google.nl/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1880128,4.4984984,15z/data=!4m2!3m1!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b
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Programma  
Wings of Healing in Warmond

Evangelist Jan Zijlstra geeft 

trainingen, onderwijsdiensten 

en genezingsdiensten in 

Nederland en België. Wil je ook 

een training, onderwijsdienst en/

of genezingsdienst in jouw plaats 

hebben?

Neem contact met ons op!

Vrij Parkeren 
Alle diensten toegang vrij

Gemeentediensten
Eredienst en Kinderdienst 

Iedere zondagmorgen om 10:00

Gebedsdienst

Iedere woensdagavond om 20:00

Jeugdavond (vanaf 12 jaar) 

Iedere zaterdagavond om 19:00

Genezingsdiensten

Elke 1e en 2e zondagavond van iedere maand om 
19:00. Zie agenda op onze website

Onderwijsdiensten

Iedere 3e zondagavond van iedere maand om 
19:00 uur, Onderwijsdienst over geloof en God-
delijke Genezing

Agenda Bijzondere Diensten:
Doopdienst door onderdompeling

Zondag 25 januari 19:00

Speciale avond voor de doop in de Heilige Geest

Woensdag 11 februari 20:00

Extra Genezingsdienst in het kader van de Trai-

ning “de Genezende Kerk”

Zaterdag 21 februari 14:00

Kinderwensdienst

Zondag 22 februari 19:00 

Kindergenezingsdienst 

Zaterdag 21 maart 13:30 

Doopdienst door onderdompeling

Zondag 22 maart 19:00 

Bevrijdingsdienst 

Zondag 29 maart 19:00

Paasweekend

•   Vrijdag 3 april 20:00 Goede Vrijdag -  
Heilig Avondmaaldienst

•   Zondag 5 april 10:00 - 1e Paasdag -  
De glorie van Paasfeest

•   Zondag 5 april 19:00 - Genezingsdienst in de 
kracht van de opstanding

Doopdienst door onderdompeling

Zondag 31 mei 19:00

Speciale avond voor de doop in de Heilige Geest

Woensdag 10 juni 20:00

Extra Genezingsdienst in het kader van de 

Training “de Genezende Kerk”

Zaterdag 20 juni 14:00 

Kinderwensdienst 

Zondag 23 augustus 19:00

Bevrijdingsdienst 

Zondag 30 augustus 19:00 

Kindergenezingsdienst

Zaterdag 24 oktober 13:30

Route vanuit Den Haag

A44 richting Wassenaar- Amsterdam, afslag Voor-
hout- Noordwijk- Oegstgeest Noord. Rechtsaf 
richting Warmond langs de Haarlemmertrek-
vaart. Bij de stoplichten links Warmond in. Na 
de spoortunnel rechtsaf. Over de brug na Sauna 
Warmond naar rechts.

Route vanuit Utrecht of Amsterdam

Via Schiphol, A44 richting Sassenheim, Den Haag 
centrum, Leiden West. Afslag Warmond- Voor-
hout- Oosthout. Door Warmond heen tot aan de 
tweede stoplichten. Voor de spoortunnel linksaf. 
Over de brug na Sauna Warmond naar rechts.

Route vanuit Rotterdam

A13 richting Den Haag. A4 Den Haag-Amster-
dam, A12 Den Haag-Voorburg. A44 richting Was-
senaar- Amsterdam, afslag Voorhout- Noordwijk- 
Oegstgeest Noord. Rechtsaf richting Warmond 
langs de Haarlemmertrekvaart. Bij de stoplichten 
links Warmond in. Na de spoortunnel rechtsaf. 
Over de brug na Sauna Warmond naar rechts.

Kijk op onze website 

www.wingsofhealing.nl 

voor meer diensten en 

eventuele wijzigingen.

ME T EVANGELIST JAN ZIJLSTRA

http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=


Welkom in de diensten van de

  WINGS OF HEALING  
in Warmond - Holland

Veerpolder 6a  |  071-3031260 

De getuigenissen
van de wonderen 
van God

Hoe de oneindige 
kracht van Jezus 
wordt geopenbaard

De zegen die tijdens 
de dienst stroomt

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
http://www.wingsofhealing.nl
https://www.google.nl/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1880128,4.4984984,15z/data=!4m2!3m1!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b
http://www.wingsofhealing.nl
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