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TERUG 
BEGINnaar het

COLUMN

Hij keek met een lach naar het kleine huisje 

en zei tegen zijn vrouw: ‘Kijk lieveling hier zijn 

wij begonnen’. ‘Dat is waar, maar waar zijn wij 

nu beland?’, vroeg zijn vrouw zacht. Het kan 

geen kwaad om vast te stellen hoe en waar 

wij begonnen zijn. Wat zijn de keuzes die we 

gemaakt hebben die ons gebracht hebben op 

de plaats waar we nu zijn en welke prijs hebben 

we ervoor betaald? 

Hoe komt het eigenlijk dat er zovelen zijn 

die in een chaos belanden. Mensen die goed 

begonnen en toch niet het geluk vonden in de 

materiële voorspoed die zij zochten. Zij leven 

niet meer daar, waar ze begonnen zijn, bij God.

De vrouw zei toen tegen haar man: ‘Hier waren wij gelukkig. Wij hadden het 
gezellig binnenshuis, nu zoeken wij het geluk steeds buiten deze muren. 
Vroeger hadden wij vrienden waar we van op aan konden. Nu worden wij 
vaak in de steek gelaten’ De vrouw sprak verder: ‘Wij waren afhankelijk van 
God en nu leven wij zonder Hem. Wees eens eerlijk, waar zijn wij eigenlijk 
beland?’

Je verliest veel als je God kwijtraakt
Gaandeweg hebben velen de beginselen van onze oorsprong vaarwel 
gezegd. Als mensen het Godsbeeld kwijtraken, raken zij daarmee ook de 
goddelijke normen kwijt. De Bijbelse normen, die functioneerden als de pij-
lers van ons leven zijn vandaag de dag door rotting aangetast. Als gevolg 
is het verval en de teloorgang van onze beschaving ingezet. Waar men God 
loslaat, wordt niet alleen ‘het geloof’ los gelaten. Men verlaat de Bron, waar-
door men ten gronde gaat. En waar het geloof in God ten gronde gaat, valt 
alles uiteen. Want alles valt uiteen zonder God.

Toen waren we gelukkig
De vrouw dacht terug aan de tekst bij hun huwelijksinzegening: De Here 
is mijn Herder. De woorden echoden in haar hart. ‘De Heer zal jullie Her-
der zijn, jullie hoeven Hem slechts te volgen.’ Ze voelde heimwee opkomen. 
Heimwee naar het geluk wat ze gekend had en tegelijk wist zij dat dit geluk 
te vinden was in de Bijbel. Ze dacht bij zichzelf: Ik moet de Bijbel maar weer 
eens oppakken. De Bijbel, maar ook de hedendaagse praktijk van het leven 
doet ons de noodzaak en het belang van het geloof beseffen. Het geloof in 
een gelukkig en gezegend leven. Het staat vast dat niets het geloof kan ver-
vangen en de plaats van God kan innemen. De mens zoekt naar houvast in 
het leven. Maar menselijke wijsheid die de wereld biedt geeft geen houvast, 

zekerheid en blijvend geluk. De mens ontdekt dat het slechts surrogaat is 
wat voor God in de plaats gekomen is.

Bakken die geen water houden
In Jeremia 2:13 wordt iets belangrijks tot de zoekende mens gezegd. De pro-
feet Jeremia zegt hier dat de mens twee verkeerde dingen gedaan heeft. Zij 
hebben de Bron van levend water verlaten en zij hebben bakken gemaakt, 
die geen water houden. Het levende, stromende water is verwisseld voor 
heilloze bakken. Het geluk is ingewisseld voor teleurstelling. 

Het is verstandig om terug te keren naar het begin. De vraag is dan: terug-
keren naar welk begin? Religie, regeltjes, wat mag wel, wat mag niet of een 
terugkeer naar het begin met de bescherming van God.

Als God niet ons begin is, blijven wij in de leegheid van ons bestaan. Maar 
steeds ontdek ik, dat velen diep in hun hart weten, dat het leven van van-
daag niet voldoet en het niet meer dan een surrogaat is. Het advies dat 
Jezus ons geeft is: ‘Begin opnieuw. Begin met God.’ Wij zien vandaag de dag 
dat mensen opnieuw beginnen. Jong en oud, uit allerlei bevolkingsgroepen 
en uit alle lagen van de maatschappij. Massaal wordt er vandaag voor Jezus 
gekozen. Een journalist schreef kleinerend in een krant: Het schijnt dat Jezus 
weer ‘IN’ is. Beste journalist ik wil je zeggen: Jezus is nooit ‘UIT’ geweest.
Men keert terug naar het begin.

Evangelist Jan Zijlstra
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ZIJ HOORDE VAN

 JEZUS

De vrouw handelde naar het Woord
De vrouw had gezegd: ‘Als ik Zijn kleed aanraak, 
dan zal ik gezond zijn.’ Als zij niets gedaan zou 
hebben, was er niets gebeurd. Ook onze han-
delingen kunnen ons op de plaats van genezing 
brengen. Toen zij bij Jezus was gekomen, wacht-
te zij niet, integendeel ze zei: ‘Ik zal Hem aanra-
ken.’ Zij wachtte niet af, maar handelde in geloof.
Alles wat wij over deze vrouw lezen, getuigt 
van haar geloof: het Woord dat zij gehoord had, 
geloofde zij en zij raakte Jezus aan. Maar jij moet 
Hem wel zo aanraken dat de kracht van Jezus tot 
je zal komen.

Wij lezen in vers 29: ‘Zij merkte aan haar lichaam 
dat zij van die aandoening genezen was’ en 
vers 30 zegt: ‘En Jezus merkte dat er kracht van 
Hem was uitgegaan.’ Verder in vers 34 lezen we: 
‘Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen 
in vrede en wees genezen van uw aandoening.’ 
Het was dus een geloofsaanraking. Toen Jezus de 
menigte rondkeek vroeg Hij: ‘Wie heeft Mij aan-
geraakt?’ Petrus reageerde: ‘Maar Here, dat doet 
toch iedereen, de schare duwt tegen U aan.’ 

‘Nee’, zei Jezus, ‘iemand heeft 
Mij in het geloof aangeraakt, 
want Ik voelde kracht uit 
Mij stromen.’ 

Geloof dat de genezende kracht 
van Jezus ook voor jou is en dat  
Hij een wonder voor jou wil doen.

Hij is nog steeds Dezelfde en er gaat nog steeds 
genezende kracht van Hem uit.
Tradities en overleveringen schetsen een totaal 
ander beeld van Jezus. Veel mensen hebben 
daardoor het geloof in een wonder verloren en 
daarvoor in de plaats een passieve geloofsvorm 
gekregen.
Het gaat er juist om dat jij een actief geloof hebt 
dat zich op God richt en van God ontvangt. Wij 
zien talloze mensen richting Jezus gaan, na 
gehoord te hebben dat Hij vandaag Dezelfde is.
Net zoals de vrouw die in dit verhaal naar Jezus 
kwam, zien wij in iedere genezingsdienst men-
sen met hun nood komen en een wonder van 
genezing ontvangen. In dit magazine kun je 
erover lezen. 
Ook jij kunt richting Jezus gaan en ook jij kunt 
doen wat deze vrouw deed. Hetgeen zij geloof-
de, sprak zij uit: ‘Ik ga! Ik zal een ontmoeting met 
Jezus hebben.’ En zij ging en raakte Hem aan. Dat 
onverzettelijke geloof bracht haar bij Jezus.
Iedereen kan deze stap doen, zij handelde naar 
het woord dat zij geloofde. Dat geloof brengt je 
bij de levende Jezus. De woorden van geloof die 
de vrouw sprak, opende de deur naar het wonder.

Markus 5 schrijft: En zij kwam van achteren de 
menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want 
zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik 
gezond worden. En meteen droogde de bron van 
haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat 
zij van haar aandoening genezen was. En meteen 
toen Jezus merkte dat er kracht van Hem uitge-
gaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en 
zei: ‘Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?’

De Bijbel laat ons duidelijk zien hoe er een 
stroom van goddelijk leven en kracht tot gene-
zing tot ons zal komen, zoals dat gebeurde bij 
deze ernstig zieke vrouw. Haar situatie was hope-
loos. Lukas vermeldt dat zij door niemand gene-
zen kon worden. De artsen hadden alles gedaan 
en de vrouw had al haar hoop verloren, ze was 
ten einde raad.

De vrouw hoorde van Jezus
Iemand vertelde de vrouw: ‘Heb je het gehoord? 
Jezus van Nazareth geneest zieken, er gebeu-
ren zoveel wonderen, ik heb het met mijn eigen 
ogen gezien. Ga ook naar Jezus!’ Zij hoorde van 
Jezus en zei: ‘Ik moet naar Jezus toe, dan zal ik 
Zijn klederen aanraken en zal Zijn levendmaken-
de kracht tot mij komen en ik zal gezond zijn.’

Ook nu horen wij wat God doet en hoe de zie-
ken genezen worden. Men heeft vaak bedenkin-
gen, redeneringen en vooroordelen. ‘De tijd van 
wonderen is toch voorbij?’, is een veel gehoorde 
reactie. 
Maar toen de vrouw hoorde wat er van Jezus 
verteld werd geloofde zij het en zij zei: ‘Het is ook 
voor mij en ik open mijn hart daarvoor.’

De vrouw geloofde wat zij van Jezus 
had gehoord
Dat de vrouw het woord over Jezus geloofde, 
blijkt uit haar spreken en haar handelingen want 
ze zei: ‘Ik zal naar Jezus gaan, ik zal Hem aanraken 
en ik zal gezond zijn.’

Evangelist Markus beschrijft het ontroerende 

verhaal van een vrouw die ongeneeslijk ziek was. 

Al twaalf jaar leed zij aan ernstige bloedvloeiingen 

waar artsen haar niet aan konden helpen. Het 

werd alleen maar slechter totdat zij hoorde wat er 

van Jezus verteld werd.

BIJBELSTUDIE + GETUIGENIS

ZIJ HOORDE VAN JEZUS, ZIJ GELOOFDE  
IN JEZUS, ZIJ ONTVING VAN JEZUS
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Hieraan zien we dat er verschil kan zijn hoe men-
sen naar een genezingsdienst komen.

De vrouw ontving naar het Woord
Na het horen van het Woord, sprak zij in overeen-
stemming naar dat Woord en daarmee handelde 
zij naar het Woord. Zij ging op weg naar Jezus en 
raakte Jezus aan, om vervolgens haar wonder te 
ontvangen zoals het Woord het gezegd had. 

De ervaring dat de genezende kracht van Jezus 
binnenstroomde kwam dus ten eerste na het 
opbergen van het Woord in haar hart, ten twee-
de na het belijden met haar mond wat zij met 
haar hart geloofde en ten derde na het handelen 
in overeenstemming met dat Woord. Door heel 
de Bijbel zien wij dit principe: het spreken van de 
woorden van geloof is de deur naar het wonder.

Petrus die bij Jezus stond zei: ‘Er zijn velen die U 
aanraken Heer’, maar er gebeurde echter niets 
met diegenen die Hem ook aanraakten. Dat aan-
raken was niet meer dan het duwen in de menig-
te. Sommigen zeggen: ‘Laat ik het maar eens 
proberen, baat het niet dan schaadt het niet.’ 
Dit is echter niet de geloofsweg waarover Jezus 
sprak. De vrouw ontving doordat zij de geloofs-
weg ging, want meteen stroomde de genezende 
kracht tot haar – vers 29 . Zo zal de genezende 
kracht ook tot jou komen, want Jezus is Dezelfde 
en het Woord is hetzelfde Woord.

ZIJ GELOOFDE IN

JEZUS
ZIJ ONTVING VAN  

JEZUS
MIRJAM VOORDEWIND
Genezen van een slipping hip
Mirjam Voordewind uit Dwingelo ging met 
hetzelfde geloof als de vrouw in Markus 5 
naar het wonder. Zij had al jaren ernstige 
pijnen in haar rug en heup, die uitstraalden 
naar haar knie en voet. De oorzaak was een 
‘slipping hip’ die door de aanhechting van 
de spieren in haar linker heup, niet sterk 
genoeg was.

Mirjam kreeg te horen dat het niet te opere-
ren was. Bij de beweging van haar been was 
er een doorlopende knak in haar heup, dat 
alleen maar erger werd. Mirjan begon het 
Woord van God te onderzoeken en zo groei-
de haar geloof. Doordat het Woord van God 
haar sterk had bemoedigd, wist ze in haar 
hart dat zij aangeraakt zou worden en gene-
zing door Jezus Christus zou ontvangen.
Toen Mirjam de zaal binnenkwam tijdens de 
genezingsdienst, zag zij drie grote banieren 
met teksten over de genezing van de bloed-
vloeiende vrouw. 
Mirjam: ‘Op de eerste banier zegt de vrouw: 
‘ik zal richting Jezus gaan.’ Dat had ik gedaan. 
Op de tweede banier zegt de vrouw: ‘ik zal 
Jezus aanraken.’ Dat wilde ik in geloof ook 
doen. Op de derde banier zegt de vrouw: ‘en 
ik zal behouden, genezen zijn’. Ik wist dat dit 
die avond ook met mij zou gebeuren.’ Mirjam 
zei: ‘Ik ga hetzelfde doen als die vrouw en ik 
zal genezen worden.’
Mirjam: ‘Die avond predikte Jan Zijlstra dat 
wij de machtige God mogen aanroepen om 
genezing en dat al wie de naam van de Heer 

aanroepen, behouden zullen worden. Die 
avond hoorde ik: ‘Omdat Jezus Christus niet 
veranderd is, kan Hij jouw leven veranderen.’ 
Ik wist dat ik de genezende Jezus zou ont-
moeten’

Die avond stond ik op het podium. De 
evangelist vroeg mijn naam en wat ik had. 
Hij wist niet wat een slipping hip was maar 
zei: ‘Je hebt problemen in je rug en je hebt 
heel veel pijn. Verbaasd bevestigde ik dit: 
‘ja, ik heb heel veel pijn in mijn rug, heup en 
voet, het kan niet geopereerd worden.’ Toen 
hoorde ik de evangelist zeggen: ‘Wees gene-
zen Mirjam, in de naam van Jezus Christus, 
de Zoon van de levende God.’ Op datzelfde 
moment golfde er een warme stroom van de 
kracht van God door mijn lichaam.
Ik voelde hoe mijn heup, mijn rug, mijn knie 
en mijn voet werden aangeraakt. Ik voelde 
dat alle pijn uit mijn lichaam wegstroomde 
en hoe ik weer recht werd. Mijn moeder zat 
in de zaal en zag het gebeuren. Toen ik het 
podium afliep, voelde en hoorde ik ook niet 
meer het gekraak in mijn heup.’

De volgende dag toen Mirjam wakker werd, 
voelde zij voor het eerst in jaren geen pijn. 
Het doorlopende knikken in haar heup was 
weg. Mirjam had gehandeld zoals de bloed-
vloeiende vrouw. Zij ging richting Jezus, zij 
raakte Jezus aan, en zij werd in één moment 
genezen.
Velen gingen net als Mirjam naar Jezus Chris-
tus, naar de levende Heer die niet veranderd 
is, en zij werden wonderbaarlijk genezen.
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WARMOND

GENEZINGSWEEKEND
Vr 19 februari  19:30  Genezingsdienst
Za 20 februari  13:30  Kindergenezingsdienst
Zo 21 februari  10:00  Onderwijsdienst over genezing
Zo 21 februari  19:00  Genezingsdienst
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Lisette (57) is geboren in het kleine dorp De Risp, 
15 km van Helmond (NB), de plaats waar zij nu 
woont met haar trouwe viervoeter Buddy, een 
Sheltie die haar al 12 jaar gezelschap houdt. We 
worden hartelijk ontvangen bij Lisette thuis, 
waar zij haar bijzondere verhaal vertelt.

‘Ik ben in het Zuiden van Nederland katholiek 
opgevoed tot ik op eigen benen kwam te staan 
en de kerk een beetje de rug toe keerde. De kerk, 
niet het geloof. Ik ben er altijd van overtuigd 
geweest dat er een God is en een leven na de 
dood. Maar die kerk; ik had er niet zoveel mee. 
Het was eerder een verpliching, elke week met 
mijn ouders mee. In de vastenperiode zelfs elke 
dag. Als enige in de klas was mijn kleurplaat hele-
maal vol, want je mocht pas kleuren als je naar de 
mis geweest was.’
Lisette is de jongste van zes zussen en een broer. 
‘Mijn moeder was 45 toen ik geboren werd, een 
nakomertje, ik was absoluut niet gewenst. Helaas 
gold dat voor ons alle zeven. Onze moeder was 
erg streng. Zij zat altijd vooraan in de kerk en pas 
veel later dacht ik wel eens dat het misschien 
beter was als zij wat meer achter in de kerk zat 
en meer moeder voor ons zou zijn geweest. Ik 
durfde dat nooit te denken laat staan zeggen, 
want we zijn opgevoed met ‘eert uw vader en uw 
moeder’. Een vriendinnetje van vroeger herinner-
de me er pas nog aan; ik mocht werkelijk niets 
van mijn moeder. Het had toen zo’n indruk op 
haar gemaakt, dat zij het zich jaren later nog kon 
herinneren. Als kind groei je er mee op en ben je 
er niet zo bewust van, je denkt dat het zo hoort, 
totdat je ergens komt en ziet dat het ook anders 

kan. Pas na het overlijden van onze moeder, werd 
duidelijk dat we allemaal een traumatische rela-
tie met haar hadden gehad. Nu denk ik dat zij 
het misschien zelf heel moeilijk had en het niet 
allemaal zo bedoelde. Mijn vader daarentegen 
was een hele lieve man. Hij stierf toen ik 32 jaar 
was. Hij is 82 jaar geworden, maar toch vond ik 
dat hij te jong gestorven was; het was een hele 
lieve vader. 

Als Lisette een vriendje heeft waar haar moeder 
het niet mee eens is, besluit zij het ouderlijk huis 
te verlaten. 
Lisette: ’Ik ging niet meer naar de kerk, omdat 
het niet meer moest. Mijn wereld werd groter en 
ik vond dat de katholieke kerk toch niet was wat 
ik zocht. Ik ging door met mijn leven en stond 
niet zo stil bij God.’

Lisette werkt voor verschillende bedrijven in de 
administratieve sector, woont in binnen en buiten-
land (2 jaar in de VS) maar is helaas niet gelukkig in 
de liefde. Uiteindelijk vestigt zij zich in Helmond.  

Lisette mist toch duidelijk iets 
in haar leven. Uit onverwachte 
hoek begint daar verandering in 
te komen.

Een pakket bij de voordeur 
Lisette: ‘Ik kreeg mensen te logeren uit Ameri-
ka, ik kende hen niet, maar ik had mijn huis 2,5 
maand opengesteld. Omdat het een gelovig 

echtpaar was, zochten zij naar een geloofsge-
meenschap in de buurt. Via e-mail vroegen zij of 
ik iets wist. Er zijn zoveel verschillende geloofs-
gemeenschappen, ik ben toen gaan zoeken op 
internet maar het viel niet mee.’ 
In die periode wordt er een pakket voor de buren 
bij Lisette bezorgd. Lisette ziet een kaartje op de 
zware doos waarop de inhoud beschreven staat. 
Lisette: ‘Het was een Christusafbeelding met een 
uitnodiging voor een bijeenkomst in Eindhoven 
dat verzorgd werd door de Joshua gemeenschap 
uit Helmond. Ik dacht: nee he, dat kan geen toe-
val zijn. Ik geloof niet in toeval, alles heeft een 
reden, al zien we meestal de reden niet.
Ik zei tegen God: komt U me nu wijzen op een 
geloofsgemeenschap heel dichtbij, naast mijn 
deur? 
Lisette raakt in gesprek met haar nieuwe buren, 
Dieldson en Petra, die in de Joshua gemeente 
komen en wijst haar amerikaanse gasten op deze 
geloofsgemeenschap. Als de buurvrouw Lisette 
uitnodigt om een keertje mee te komen, gaat 
Lisette mee. 
Lisette: ‘Zo ben ik weer met het geloof in con-
tact gekomen, het werd tot aan mijn voordeur 
gebracht. Via de Joshua gemeente vond ik de 
rust en vrede die ik al heel lang zocht in mijn 
leven.

Er ging een periode overheen en in die periode 
werd ik ziek. Nog niet zozeer voelbaar ziek, maar 
ik kreeg opeens blauwe plekken over mijn hele 
lijf. In die tijd zwom ik met vriendinnen, maar ik 
kon de baantjes niet meer trekken. Ik dacht: wat 
heb ik een slechte conditie! Mijn vriendinnen 

LISETTE KLAUS
WERD GENEZEN VAN ACUTE LEUKEMIE, 
EEN KLEIN SPRANKJE HOOP KWAM TOT 
BLOEI

In augustus 2013 wordt bij Lisette Klaus de 

ziekte van Glanzmann (bloedstollingsprobleem) 

vastgesteld veroorzaakt door het Myeloplastisch 

Syndroom, een afwijking in het DNA. Als het 

omslaat in acute leukemie en een beenmerg

transplantatie niet slaagt, grijpt God in. Hij heeft 

een ander plan met Lisette.
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zeiden dat ik maar eens naar de huisarts moest, 
want het was niet normaal zoveel blauwe plek-
ken als dat ik had. Nonchalant wuifde ik dat weg: 
we stoten ons allemaal toch wel eens? 
Een jaar eerder, in 2012, had Lisette een nier 
gedoneerd aan haar neef. Voor na-controle gaat 
zij naar het ziekenhuis in Maastricht, waar de 
transplantatie plaats heeft gevonden. 
Lisette: ‘Toen de verpleegkundige vroeg hoe het 
ging, antwoordde ik dat het goed ging, maar dat 
ik wel veel blauwe plekken had en snel moe was. 
Op dat moment gingen alle alarmbellen af en 
werd er bloedonderzoek gedaan. De dag erop 
belde de verpleegkundige dat ik direct naar mijn 
huisarts moest want al wist hij niet wat er precies 
aan de hand was, het was niet goed’. 
Als Lisette naar de huisarts gaat, zit zij diezelfde 
middag al in het ziekenhuis in Eindhoven. De 
week erop wordt er een PET-scan (opsporing van 
kankercellen) gedaan maar men weet niet wat er 
aan de hand is. 
Lisette: ‘Ik werd van het kastje naar de muur 
gestuurd en vroeg uiteindelijk of ik naar het zie-
kenhuis in Maastricht mocht. Al mijn vertrouwen 
lag daar omdat de niertransplantatie zo perfect 
gelopen was.’ Maar ook in Maastricht staat men 
voor een raadsel. 

DIAGNOSE: Ziekte van Glanzmann 
en MDS (Myelodysplastic syndrome)
Lisette: ‘Na lang vijven en zessen en onderzoe-
ken, bleek ik de ziekte van Glanzmann te hebben: 
een aangeboren afwijking in het bloedstollings-
proces dat de blauwe plekken verklaarde. Een 
ziekte die je niet zomaar op latere leeftijd krijgt. 
Als kind had ik nergens last van en de niertrans-
plantatie van een jaar eerder, had nooit plaats 
mogen vinden. Ik had dood kunnen bloeden. 
De ziekte was veroorzaakt door MDS een afwij-
king in het DNA waarbij de bloedcellen niet vol-
ledig rijpen in het beenmerg zodat bloed onrijp 
de baan in gestuurd wordt en zijn werk niet doet.’ 
Lisette krijgt te horen dat er weinig aan te doen 
is. Er is 25% kans op acute leukemie binnen vijf 
jaar en om dit te voorkomen wordt haar een pre-
ventieve chemokuur aangeraden. 
Lisette: ‘Ik voelde me niet ziek en wilde geen 
chemo. Ik besloot af te wachten hoe de ziekte 
zich zou ontwikkelen’. 
Lisette die al jaren depressief is reageert gelaten 
met ‘nou ja, je kunt maar ergens aan dood gaan’

In Januari 2014 gaat Lisette met pijn in haar been 
naar de Eerste Hulp in het ziekenhuis. Zij kan niet 
lopen. De uitslag van het bloedonderzoek wijst 
leukemie uit. De diagnose van 5 jaar is 5 maan-
den geworden.

Lisette: ‘Ik voelde het niet en ik besefte het niet, 
maar vrienden zeiden dat ik er slecht uitzag. Zij 
dachten dat ik de eerste chemo niet zou halen.
12 februari 2014 gaat Lisette naar Maastricht 
voor 2 chemokuren. De eerste kuur betekent 24 
uur per dag chemo zeven dagen lang. 
Lisette: ‘Ik werd niet ziek en vond het meevallen. 
Maar toen begon het. Nog eens 4 weken waar-
in alles kapot werd gemaakt in mijn lichaam. Ik 
was zwak en had toaal geen afweer. Het was toen 
kantje boord, maar de hemel was nog niet klaar 
voor mij. Het was zwaar, ik was ver van huis en ik 
miste mijn trouwe Buddy. 

Psalm 23
In die tijd begint het geloof van Lisette steeds 
sterker te worden. 
Lisette: ‘Ik had een fijn contact opgebouwd met 
Terry en Sandy, het amerikaans echtpaar dat in 
mijn huis had gewoond. Zij vertelden over God 
en de Bijbel en wat het voor mij zou kunnen bete-
kenen.’ 
In april 2014 nodigt Petra, de buurvrouw, Lisette 
uit voor een genezingsdienst in Helmond, maar 
Lisette ligt dan nog in het ziekenhuis in Maas-
tricht. 
Lisette: ‘Toen ik in Maastricht in het ziekenhuis 
lag kon ik niet naar een kerk, maar ik had heel 
veel steun aan mijn hondje Buddy en aan Psalm 
23. Door die psalm wist ik dat ik niet alleen was 
en het niet alleen hoefde te dragen. Ik had een 
klein goedkoop bijbeltje, maar mijn vrienden uit 
Amerika verrasten mij met een heel fijn kado. 
Een amerikaanse man die in Nederland woon-
de, hoorde via vrienden van Terry en Sandy over 
mijn situatie. Hij regelde een prachtige grote 
nederlandse studiebijbel voor mij die Terry mij 
persoonlijk gaf toen hij mij opzocht in het zie-
kenhuis. Dat was een bijzondere ervaring en ik 
wist: God probeert mij iets te vertellen, ik moet 
een kant op! 

Stamceltransplantatie
Na een periode van wachten op een donor, vindt 
op 3 juni 2014 de stamceltransplantatie plaats. 
Lisette moet elke week naar Maastricht voor con-
trole. Na 2 maanden blijkt het percentage donor-
cellen maar 38% te zijn. 
Het is een enorme tegenvaller waar niets meer 
aan gedaan kan worden. Een tweede stamcel-
transplantatie binnen een korte tijd is onmoge-
lijk. Lisette krijgt te horen dat het niet meer te 
genezen is en men alleen nog haar leven kan 
rekken door de MDS tegen te houden met che-
mokuren. Lisette ondergaat twee kuren; twee 
keer zeven dagen met een rustperiode van drie 
weken. 

Naar de genezingsdienst
Na de tweede chemokuur nodigt Petra Lisette uit 
voor een genezingsdienst in Eindhoven. Lisette 
zegt ‘ja’, maar heeft er totaal geen verwachtingen 
bij. ‘Ik had mijn dromen en toekomstplannen 
opgegeven en alles bijgesteld. Ik zou sterven. Ik 
had mijn eigen begrafenis al voorbereid en gere-
geld. Ik ging mee omdat ik niets te verliezen had. 
Maar iets voor mezelf van God verwachten? Ik 
wist niet wat dat was. Als kind werd mij geleerd 
dat kinderen die vragen werden overgeslagen. 
In ons gezin werd ik nooit gezien. Ik gaf juist om 
gezien te worden, maar iets verwachten en ont-
vangen? Nee, dat kon ik niet. 
3 october 2014, vlak na haar tweede chemokuur, 
gaat Lisette met Petra mee naar de genezings-
dienst. ‘In de dienst werden mensen met kanker 
gevraagd naar voren te komen en op aanmoedi-
ging van Petra liep ik naar voren. 

Ik was ontzettend emotioneel, ik voelde verder 
helemaal niets maar heb alleen maar gehuild.
Het zal me altijd bijblijven dat er die avond een 
man bevrijd werd. Ik stond erbij en vond het vre-
selijk eng. Die ogen, die blik, die manifestatie van 
het kwaad. Als kind was ik al altijd bang voor de 
duivel en ik had daar lang last van. Ik was bang 
dat die angst terug zou komen, maar dat gebeur-
de niet, ik zag juist dat het kwaad overwonnen 
werd, ik zag de rust en vrede in die man terug-
komen. 
 
Wonderbaarlijke wederopstanding 
Twee weken na de genezingsdienst gaat Lisette 
naar het ziekenhuis in Maastricht. Zij heeft huid-
uitslag en overal jeuk. 
‘Mijn benen waren rood en opgezet en ik wilde 
er naar laten kijken voor de derde chemokuur. De 
vervangend arts, mijn eigen arts was op vakantie, 
vond dat het op huidafstoting leek.’
Bij een stamceltransplantatie komt het verschijn-
sel ‘graft versus host’ wel eens voor. De donorcel-
len weren zich af tegen de cellen van de ontvan-
ger. Een omgekeerde afstoting dus. De arts wilde 
eerst zien hoeveel percentage donorcellen er 
nog waren alvorens de derde kuur in te gaan. Een 
paar dagen gingen voorbij voordat de uitslag 
bekend was: 100% GEZONDE CELLEN! De arts 
noemde het ‘een wonderbaarijke wederopstan-
ding’ en kon niet verklaren hoe het mogelijk was. 

De handen werden op mijn hoofd 
gelegd en al mijn zieke bloedcellen 
werden in de Naam van Jezus 
geboden mijn lichaam te verlaten. 
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Lisette: ‘Ik heb niets gezegd, maar ik wist ‘t wel. 
Toen ik met Henk, een vriend die mij thuis ver-
zorgde, naar huis reed, zei ik: ik weet waar dit 
vandaan komt, dit is God’s hulp. Er is geen enke-
le verklaring voor op medisch gebied. De artsen 
blijven zeggen dat het onverklaarbaar is. De 
bloedwaardes zijn perfect, het is nu een 10 terwijl 
het nog geen 1 was toen ik binnenkwam.’

Op zoek naar een nieuw doel
Toen Lisette hoorde dat de percentage gezonde 
bloedcellen 100% was, vond de arts dat zij bij-
na depressief reageerde. Lisette: ‘Slecht nieuws 
komt met een dreun binnen, maar goed nieuws 
ook. Ik had moeite met omschakelen, hoe goed 
het er ook voor me uitzag. Als je je instelt op het 
afscheid en ineens weer het leven op moet pak-
ken dan is dat alsof je weer landt op aarde. Leven 
is dan moeilijker dan de dood. Toen ik mijn huis-
arts belde en zij naar mij toekwam was zij in de 
veronderstelling dat het afgelopen was met me. 
Toen ik vertelde dat ik genezen was en helemaal 
niets meer slikte vroeg zij mij hoe ik daar mee om 
zou gaan.’ 

Lisette: ‘Ik heb nog geen idee, maar ik moet een 
doel hebben. Er is veel dat ik niet kan bevatten. Ik 
kan nog steeds niet accepteren dat ik zo ziek ben 

geweest. Maar als ik foto’s terugkijk of mensen in 
een rolstoel zie dan besef ik weer: ja, zo ziek was 
ik. Ik heb niet om genezing gevraagd. Eerder veel 
foute keuzes gemaakt, maar God is barmhartig 
en heeft me het mooiste geschenk gegeven dat 
je maar kunt krijgen. 

Medici spreken nooit van een genezing; zij hou-
den er altijd rekening mee dat het morgen terug 
kan zijn of volgend jaar of over 10 jaar of nooit . 
Lisette: ‘Ik voel me genezen, ik denk er niet aan 
of het terugkomt. Het leven is niet voorspelbaar, 
ook niet voor gezonde mensen. Dus ik haal er alles 
uit wat er in zit, ik geniet van elke dag, blijf met 
mijn beide benen op de grond en ben dankbaar.’
Vooral in haar dagelijkse doen en laten merkt 
Lisette nog de gevolgen van de chemo en het 
‘graft versus host’- effect. 

Lisette: ‘Ik kan en doe weer van alles. Ik zou heel 
graag willen werken, maar vijf dagen van 8 tot 5, 
dat zit er niet meer in. Dat laat mijn lichaam niet 
toe, mijn spieren gaan opspelen en pijn doen en 
daarbij, ik heb er geen energie genoeg voor. Dus 
blijkbaar is het niet de bedoeling dat ik terug ga 
naar een fulltime kantoorbaan. Maar wat dan 
wel? Ik realiseer me dat ik hier iets mee moet 
doen, al weet ik nog niet wat. Moet ik iets met 

die boodschap, ik ben nog steeds zoekende, ik 
ben steeds met God bezig; wat voor plan heeft 
Hij voor me? Hij komt niet met een briefje aan 
de deur; dit is wat Ik van je verwacht. Ik probeer 
er wel achter te komen. Ik heb in het leven veel 
tegenslagen gehad, ik ben al zo lang depressief; 
maar mijn buurvrouw bemoedigde me dat God 
me daar ook nog van wil genezen.
Lisette bezoekt als haar energie het toelaat, een 
kerk, waar zij geniet van de preek. Haar nieuwe 
bijbel leest zij aan de hand van een dagrooster 
die buurvrouw Petra haar heeft gegeven, elke 
dag enthousiast door. ‘Ik geniet net zoveel van 
het Oude als het Nieuwe Testament’ zegt Lisette 
met de bijbel op haar schoot. 

In de omgeving is iedereen blij met haar genezing. 
Lisette: ‘De meesten schrijven het toe aan de 
donor, al was daar niets meer van over. Je kunt 
het helaas niet met iedereen delen, wij mensen 
willen de dingen kunnen begrijpen en bewijs 
zien, maar ja, ik ben het levend bewijs. Wie weet 
wat het echt doet met mensen als zij hun hart 
voor God openstellen, dat kan ik niet bepalen.
Ik denk niet dat ik ziek ben geworden om God 
te ontdekken, maar mijn amerikaanse vrienden 
kwamen niet zomaar op mijn pad waardoor er 
een deur werd geopend naar God. Als ik mijn 
buren niet had gehad, dan was ik hier niet en 
dan had ik de weg niet op deze manier naar God 
gevonden. 

Een sprankje hoop is tot bloei 
gekomen 
Ik denk dat we elkaar wel kunnen sturen, maar je 
moet er wel open voor staan.
Ik had ook tegen mijn buurvrouw kunnen zeg-
gen: ‘Nee hoor, ik ga niet mee naar die gebeds-
dienst met Jan Zijlstra.’

Door alles wat er in mijn leven is gebeurd had 
ik ook mijn geloof volledig kunnen verliezen en 
kunnen zeggen: ‘Is dit het nou, wat U voor me in 
petto heeft? Laat maar zitten! En toch is ergens 
iets bijven hangen en dat sprankje hoop is tot 
bloei gekomen waardoor ik gezegd heb: ‘Ik ga 
toch maar mee en ik ga toch die Bijbel lezen.’ Mijn 
geloof in God is hierdoor alleen maar gesterkt. 
Ik heb mijn rust en vrede gevonden en ben ervan 
overtuigd dat God nog andere plannen met me 
heeft. 

 
Het was zeker mijn tijd nog niet 
om Hem te mogen ontmoeten in 
de hemel! 
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Op 11 mei 2011 overkwam dit Jolanda van 
Straalen (50), moeder van 2 zonen en gelukkig 
getrouwd met André. Op de bank in hun gezelli-
ge huiskamer in Julianadorp (NH) vertellen Jolan-
da en André hun verhaal.

Kun je vertellen wanneer en hoe 
het gebeurde en of je eerder 
iets mankeerde waardoor het je 
overkwam? 
Jolanda: ‘Het gebeurde heel plotseling en het 
gebeurde uit het niets. Ik was altijd een gezonde 
vrouw en kwam nooit bij de dokter.
We hadden die dag een wielerwedstrijd van onze 
oudste zoon bijgewoond. Toen we weer thuis 
waren, was er een ongeluk bij ons in de buurt 
gebeurd. Er werd een traumahelikopter inge-
zet en omdat onze jongens wilden gaan kijken, 
reden we er met de auto naar toe. Toen we op het 
veld liepen waar de helikopter was geland, voel-
de ik me opeens helemaal niet lekker worden, 
toch liepen we door. Eenmaal weer terug bij de 
auto kreeg ik een ontzettende hoofd- en nekpijn 
en moest ik overgeven. André zag direct dat het 
niet goed was en wilde me naar de dokter bren-
gen, maar ik vroeg hem dat niet te doen, ik wilde 
liever naar bed.’ André: ‘Terwijl Jolanda dacht dat 
we naar huis reden ben ik doorgereden naar de 
huisartsenpost.’ 

Met spoed naar Utrecht
De huisartsenpost stuurt hen direct door naar 
het Gemini ziekenhuis in Den Helder. Nadat er 
MRI scans gemaakt worden rijdt een ambulance 
met spoed naar het ziekenhuis in Utrecht. 
Jolanda kan het zich niet meer herinneren, haar 
geheugen stopt vanaf het moment dat André 
haar naar de huisartsenpost brengt. 
Jolanda: ‘Het laatste wat ik nog weet is dat André 
de auto aan de kant zette omdat ik moest over-
geven.’ Er kan niet veel voor Jolanda gedaan wor-
den; zij overleeft het, maar geneest niet.

In Utrecht doet men onderzoek naar een nieuw 
medicijn en André geeft toestemming dat Jolan-
da als proefpersoon het middel test. 
André: ‘Je weet uiteindelijk niet of je het nieuwe 
middel krijgt toegediend, of het placebo.’ 

Weer thuis
Na twee weken Intensive Care in Utrecht wordt 
Jolanda weer overgebracht naar het Gemini in 
Den Helder. Daar blijft ze nog twee weken. Haar 
situatie blijft onveranderd; Jolanda heeft chroni-
sche hoofdpijn, verdraagt geen harde geluiden 
of fel licht en kan niet zelfstandig lopen. Daarbij 
is zij haar geheugen kwijt vanaf het moment van 
de bloeding. Alles wat zij meemaakt is zij de vol-
gende dag vergeten. Belangrijke en intensieve 
ervaringen kan Jolanda wel een aantal weken 
vasthouden. Het betekent dat haar omgeving 
zich hier op moet instellen. Inmiddels heeft 
André met zijn werkgever geregeld dat hij voor 
Jolanda thuis kan zorgen en stopt met werken. 
André: ‘Ondanks dat je wel eens hoort dat een 
man niet snel de beslissing neemt om te stoppen 
met werken om voor zijn vrouw te zorgen, was 
het voor mij duidelijk: dat doe je gewoon. We 
zijn met elkaar getrouwd in goede en in minder 
goede tijden. Daarbij waren we in de gelukkige 
omstandigheid dat het financieel mogelijk was. 

Naar het revalidatiecentrum en weer 
naar huis 
Toch gaat Jolanda op advies van de huisarts door 
de week naar het revalidatiecentrum Heliomare 
in Wijk aan Zee. Als Jolanda het eerste weekend 
thuis komt, zij is dan 1 dag in het revalidatiecen-
trum geweest, ziet zij dat haar bed in de woonka-
mer staat. Het is alsof zij het voor het eerst ziet en 
zij bedankt André voor zijn liefdevolle attentie. 
Voor André is dat moment moeilijk en confron-
terend. ‘Ik wist dat Jolanda geheugen verlies had, 
maar op dat moment kwam het heel hard aan.’
In het revalidatie centrum blijft de bloeddruk van 

Jolanda hoog, 210/120. Er is geen verbetering en 
na 14 weken komt zij weer thuis. Zij zit in een rol-
stoel en de klachten zijn onverminderd. 

Van Amsterdam naar Antwerpen
De arts in het Gemini besluit vervolgens om toch 
nog een lumbaal punctie (ruggenprik) uit te 
voeren. Hierdoor zakt de hoofdpijn voor enkele 
dagen. Jolanda wordt geadviseerd om voor een 
nieuwe behandeling naar Amsterdam te gaan. In 
zes weken tijd word zij vier keer opgeroepen en 
opgenomen voor 2 tot 3 dagen. Omdat de ritjes 
naar Amsterdam te belastend zijn voor Jolanda, 
wordt zij eerst verdoofd. Via een operatie zal er 
een vaste drain in haar hoofd geplaatst worden 
om de druk te reguleren. Echter, elke keer voor 
de operatie lijkt er iets tussen te komen en wordt 
Jolanda naar huis gestuurd. Het lijkt erop dat de 
artsen het niet aandurven. 
Als André het leed van zijn vrouw en de onze-
kerheid niet langer aan kan zien zoekt hij via de 
verzekering naar een andere, snellere en betere 
oplossing. Een behandeling in Antwerpen blijkt 
tot de mogelijkheden te behoren. Binnen twee 
weken is dit geregeld. Jolanda wordt opgeno-
men in Antwerpen en blijft er 2 weken. Een drain 
wordt geplaatst die precies afgesteld wordt op 
Jolanda’s situatie. Achteraf is dit beter dan de vas-
te drain die geplaatst zou worden in Amsterdam.

Tense behandeling
Eenmaal thuis is de hoofdpijn verminderd, maar 
blijven de overige klachten onveranderd. Jolan-
da heeft evenwicht en coördinatie problemen, 
verdraagt geen licht en geluid en kan zich nog 
steeds niet zelfstandig in het huis verplaatsen. 
Elke 2 weken ziet Jolanda de neurochiropractor 
in Amsterdam. Hij oefent met Jolanda om haar 
coördinatie te verbeteren. Jolanda krijgt een ten-
se. Het bestrijdt de pijn via elektrische stroom-
pjes. Dit geeft enige verlichting en helpt Jolanda 
om kleine stukjes in huis te lopen. 

Een hecht gezin dat voor elkaar zorgt
Maar zij blijft volkomen afhankelijk van hulp. 
André en haar 2 zonen verzorgen haar thuis. Het 
is een bewuste keuze en zij ervaren het niet als 
een last. Het hechte, nuchtere Noord Hollandse 
gezin kiest voor elkaar en doet wat nodig is. 
André: ‘Ik zorgde liever voor haar dan dat een 
‘vreemde’ dat moest doen. Voor de trombose 
injecties kwam er wel een verpleegkundige aan 
huis. De jongens hielpen met de huishouding en 
als ik er even niet was, waren zij er voor hun moe-
der. In dat jaar zijn zij allebei niet over gegaan, 
maar de zorg voor hun moeder hebben zij niet 
als vervelend ervaren.’

JOLANDA VAN STRAALEN 
WONDERLIJK GENEZEN VAN DE GEVOLGEN 
VAN SAB (SUBARACHNOÏDALE BLOEDING)

INTERVIEW  JOLANDA VAN STRAALEN

Een subarachnoïdale bloeding is een bloeding in of rond de hersenen 

onder het spinnenwebvlies (arachnoïdea) en een medisch spoedgeval. 

Bij een verdenking van een dergelijke bloeding moet de patiënt zo snel 

mogelijk naar het ziekenhuis voor onderzoek door de neuroloog. Er is nog 

niet zoveel bekend rond deze vorm van hersenbloeding en onderzoek is 

nog in een jong stadium. 30% van de patiënten overlijdt hieraan. 

http://www.wingsofhealing.nl
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Complicaties: de dood opnieuw in de ogen zien
De afstelling van de drain in Jolanda’s hoofd 
heeft tot gevolg dat de hoofdpijn aanzienlijk 
vermindert. In het ziekenhuis in Antwerpen stelt 
men de drain opnieuw af; mogelijk zou de hoofd-
pijn dan verdwijnen. Maar als Jolanda weer thuis 
is, gaat het ernstig mis. Zij wordt onmiddellijk 
opgenomen in het Gemini waar zij vocht toege-
diend krijgt. Jolanda zegt hierover dat zij de dood 
voor de tweede keer in de ogen heeft gezien. 
De volgende dag wordt zij naar Antwerpen 
gebracht waar de afstelling van de drain weer 
teruggedraaid wordt. Na een week mag Jolanda 
dan weer naar huis. In mei van 2014 lijkt er een 
verstopping in de drain te zijn en wordt Jolanda 
weer opgenomen in het Gemini. Na 4 dagen mag 
zij naar huis. 

Naar de kerk gaan voor de sfeer
Vonden jullie steun in het geloof?
André: ‘Nee, we waren niet gelovig. Ik heb wel 
een christelijke achtergrond, maar ik kan me daar 
niets van herinneren. We hebben wel altijd iets 

met het Mariabeeld gehad. We hadden voor-
namelijk steun aan elkaar. Ik was er meer voor 
Jolanda dan andersom, maar dat was nu eenmaal 
de situatie.’ 
Jolanda: ‘Ik ging vroeger als kind wel naar de 
zondagschool en ik ging jarenlang met een neef 
naar de kerstmis. Na de geboorte van onze oud-
ste zoon vertelde de kraamhulp dat zij in een 
koor zong en het misschien iets voor mij zou zijn. 
Ze vroeg of ik een keer mee wilde. Ik vond het 
geweldig en sloot me aan. Twee zaterdagen in de 
maand zong ik tijdens de kerkdienst in het koor. 
Toen onze zoon wielerwedstrijden had door het 
hele land, werd het te druk en stopte ik met het 
koorzingen.
Het koor en het bezoeken van de kerstmissen was 
ons om de sfeer te doen, niet zozeer vanwege het 
geloof. Uiteindelijk werden de kerstmissen in de 
dorpskerk zo druk bezocht dat er werd besloten 
dat kerkleden voorrang kregen. Zodoende gin-
gen we niet meer naar de kerstdiensten.’

City Life Church
In 2013 willen André en Jolanda weer een kerst-
mis bezoeken en komen via internet terecht bij 

City Life Church in Den Helder. Jolanda: ‘We 
dachten: wow, daar gaan we eens kijken, want 
we hadden het gevoel dat er toch meer was dan 
het leventje dat wij leefden.’ 
André: ‘Het werd gehouden in een oude bio-
scoop. Toen we aankwamen werden we ontmoe-
digd door de trap die naar boven ging. Jolanda 
zou die nooit kunnen nemen. Het bleek helemaal 
geen probleem want de mensen hielpen haar de 
trap op en later ook weer af.’ Jolanda: ‘Wij voel-
den gelijk al dat God dichterbij ons kwam en zijn 
daarom ook naar de zondagdiensten gegaan. 
We hadden altijd wel iets met het geloof, maar 
deden er tot op dat moment eigenlijk niets mee.’ 
Omdat Jolanda geen geluiden verdraagt, zitten 
zij altijd achterin. Als zij rond een nieuwe thema 
in de kerk, uitgenodigd worden om bij mensen 
thuis te eten, stelt André om praktische reden 
voor om de mensen bij hen thuis te vragen. Het is 
een begin van een nieuwe periode. 
Zij bezoeken de healing rooms waar er gebeden 
wordt voor de nood. Zij wonen onderwijsavon-
den bij, volgen samen de Alpha cursus en André 

is deel van een mannengroep. 
‘We wisten eigenlijk nog zo weinig, maar zo zijn 
we tot geloof gekomen’, vertelt André, ‘het is 
eigenlijk heel soepel gegaan’. 
Jolanda: ‘We hebben er ontzettend veel geleerd 
en hadden het gevoel dat God bij ons wilde staan 
om ons klaar te stomen voor een groot wonder.’

Jolanda ontvangt haar genezing
André: ‘Mensen uit de kerk die wel eens naar de 
diensten in Warmond gingen vertelden erover. Ik 
werd nieuwsgierig en keek op het internet naar 
een dienst. Daar zag ik een vrouw uit haar rolstoel 
stappen en ik dacht: dat bestaat niet, dat is niet 
echt! Maar toch werden we aangemoedigd om te 
gaan. ‘Je kunt het toch proberen?’ werd gezegd 
en we dachten: ja we kunnen het proberen. 
Op 3 augustus 2014 gaan Andre en Jolanda naar 
de genezingsdienst in Warmond. 
André: ‘Jan Zijlstra noemde allerlei ziekten op, 
zodat mensen naar voren konden komen voor 
gebed, maar de aandoening van Jolanda werd 
niet genoemd. Ik dacht nog: dat is ook wat! Daar-
na kwam het moment dat de andere mensen in 
de zaal in de gelegenheid werden gesteld om 

voor gebed te komen. Toen eenmaal die kant van 
de zaal werd aangesproken waar wij zaten, durf-
de Jolanda niet. Natuurlijk wilde zij wel, maar zij 
geloofde het niet en wilde niet gaan. Ik heb haar 
overgehaald om toch te gaan. Als we er dan toch 
waren, dan moesten we ervoor gaan.’
Terwijl ze samen naar voren lopen, heeft André 
de stok van Jolanda in zijn hand. 
André: ‘Opeens werd aan mij gevraagd wat mij 
scheelde, waarop ik antwoordde dat mij niets 
mankeerde maar dat de stok van Jolanda was. 
Zodra duidelijk werd waarvoor Jolanda naar 
voren was gekomen, werden haar de handen 
opgelegd.’ 
Jolanda: ‘Er kwam een golf van warmte en kracht 
over me heen en ik hoorde: ’Loop in Jezus’ Naam! 
Loop! En weg met al die pijnen en ongemakken!’
Ik kon meteen weer lopen en ik was wonderbaar-
lijk genezen. De vreugde van God was zo voel-
baar, ik was bevrijd en verlost van alles.’ 

André: ‘Ik was gewend om vlak naast Jolanda 
te lopen zodat zij niet wankelt, maar toen liep 

zij met een vrouw van de nazorg helemaal zelf-
standig. Er was een kleine trap die ze op moest 
en normaal gesproken kon ze die treden niet 
nemen, maar hup!, ze liep zelf naar boven!
Ik heb meteen de kinderen thuis gebeld, die heb-
ben op ons gewacht. Toen zij hun moeder binnen 
zagen, wisten zij dat er een wonder was gebeurd: 
hun moeder kon lopen! Ook de coördinatie was 
die avond hersteld, we oefenden met een bal 
vangen en de vinger naar de neus brengen. Wat 
eerst niet lukte ging nu als vanzelf.’ Het genezen-
de werk ging verder, de hoofdpijn verdween na 
enkele weken en Jolanda stapte zelfs weer op de 
fiets. 
Jolanda: ‘Ons gezinsleven veranderde compleet, 
ik was niet meer afhankelijk en kon alles gewoon 
weer zelf doen. 

De artsen waren vol ongeloof, dit kon en bestond 
niet. God heeft echter bewezen dat het wel 
mogelijk is. Ik had de sprong in het onbekende 
gewaagd en ik zal het nooit berouwen want de 
Heer heeft mij aan Zijn zijde gevraagd vanaf dat 
moment. Hij is mijn Vader en ik ben Zijn dochter 
en voor altijd en eeuwig zal Hij van mij houden.’ 

INTERVIEW  JOLANDA VAN STRAALEN

http://www.wingsofhealing.nl
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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 ernstig. 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, zei hij 
dat hij asbest kanker had en niet lang meer te 
leven. Maar ik zei hem: “Christus is het Leven en 
Zijn Woord is Leven. 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. 

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!

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 wonden. Dat 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”.

Willy van de Meer uit Hallum 
GENEZEN VAN 42 JAAR REUMA
Willy was rond de dertig jaar toen zij de eerste 
symptomen van reuma kreeg. De huisarts ver-
moedde dat Willy reuma had, omdat het in de 
familie zat. 
Na het onderzoek in het Medisch Centrum Leeu-
warden kreeg ze te horen: “U hebt reuma en wij 
kunnen u niet genezen, we 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 moge-
lijk door Jezus Christus. Zij ging richting Jezus en 
werd wonderbaarlijk genezen.

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 blaas-
ontsteking genezen. Wij hadden ook een 
kinder wens, en daar werd voor gebeden, 
en God heeft gehoord en een paar jaar later 
werd onze zoon Lodewijk geboren. 
Talloze keren werden ons geboortekaart-
jes gestuurd van geboorten van baby ’s die 

onmogelijk geboren konden worden met 
een briefje erbij: Er werd voor ons gebeden, 
dat onze kinderwens vervuld zou worden. 
God hoorde het gebed en onze baby werd 
geboren. Wat onmogelijk was bij mensen 
was mogelijk bij God. 

Zij gingen naar een genezingsdienst  
en ontvingen Goddelijke genezing

GETUIGENISSEN

http://www.wingsofhealing.nl
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Een boek voor jezelf, 
en om kado te geven

45 inspirerende hoofdstukken

Door heel de Bijbel heen lezen wij over wonderen. Zonder deze 
wonderen zou de Bijbel een boek zijn als alle andere boeken. In de 
Bijbel zien wij dat God een God van wonderen is. 
Deze wonderen spreken over Gods bovennatuurlijke kracht en ze 
getuigen van een levende God.

Dit boek gaat over de God van wonderen. Door heel dit boek heen staan de richtlijnen 
hoe wij een wonder van genezing kunnen ontvangen. Deze richtlijnen laten je zien welke 
stappen er genomen moeten worden om Zijn genezingskracht te kunnen ervaren en 
laten je ook zien hoe de genezende kracht van de God van wonderen tot jou komt.
Daarnaast lees je in dit boek talloze getuigenissen van wonderen van genezing. Elk won-
der bewijst dat Jezus Dezelfde is, en het zal je inspireren om ook richting Jezus te gaan, 
richting het wonder.

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

• Gods antwoord op het onmogelijke
• 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 Rebakka’s wonderbaby’s
•  Wrok maakt ziek en houdt genezing 

tegen
• De 7 ‘Ik zal’s’ van God in Psalm 91:14-16
• Vier verklaringen over de Genezer

Een keur aan onderwerpen, o.a.:

Het getuigenis dat 
Jezus Christus Dezelfde is

DE GOD VAN 
WONDEREN

ADVERTENTIE

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Magazine%20Januari%202016
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Besteling%20boek%3A%20God%20van%20Wonderen
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In pastorale gesprekken komt eenzaamheid vaak 
naar voren. Het leed is groter dan wij beseffen. 
Eenzaamheid maakt mensen wanhopig en is één 
van de oorzaken van een depressie. Het is als een 
gevangenis en de vraag is hoe een mens uit die 
gevangenschap komt. 

Eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen zijn in 
een hutje op de hei. Je kunt midden in een dicht-
bevolkte stad wonen met veel mensen om je 
heen die je elke dag ziet maar niet kent en toch 
eenzaam zijn. 

Mensen kunnen zich doodongelukkig en een-
zaam voelen op het werk doordat zij er niet bij 
horen en buitengesloten worden door collega’s.
Er is eenzaamheid onder scholieren, omdat zij 
niet gezien worden maar als een muurbloem aan 
de kant staan. Afgewezen door medeleerlingen 
trekken zij zich thuis terug en kwijnen langzaam 
weg.

Eenzaamheid slaat keihard toe
Eenzaamheid komt als jij vergeten wordt. 
Ondanks beloftes als ‘ik zal je snel bellen hoor!’, 
blijft het bij dat ene bezoekje. Je wacht tever-
geefs op het beloofde telefoontje of briefje maar 
ondertussen gaat iedereen al snel over tot de 
orde van de dag. 
Vergeten worden en het verlies of afwezigheid 
van contact met anderen wordt een kwelling van 
eenzaamheid. We staan er niet altijd bij stil dat er 
mensen zijn die alleen zijn met hun gedachten 
die hen in een greep van eenzaamheid afstompt. 
Niemand om mee praten. Het zijn niet alleen 
ouderen, maar het zijn ook jongeren die een-

zaam zijn en zich ongelukkig voelen door een 
intens gemis aan liefde en aandacht. 
De eenzaamste plek op aarde is het hart dat lief-
de mist. Kinderen die liefde van ouders moeten 
missen omdat vader of moeder het huis verliet 
kan een diepe eenzaamheid bij een kind veroor-
zaken. Dat gemis kan niet altijd vervangen wor-
den hoe goed de opvang ook geregeld is. 

Eenzaam zijn is niet onze 
bestemming
God heeft ons niet bestemd om alleen te zijn. Hij 
heeft ons gemaakt zodat we met elkaar en met 
Hem een waardevolle relatie kunnen aangaan. 
In Genesis 2:18 zegt God dat ‘het niet goed is dat 
de mens alleen is’. Dat is onze bestemming, maar 
wat is er veel fout gegaan. Eenzaamheid en wan-
hoop zijn ervoor in de plaats gekomen. 
Je kunt alles bezitten en tegelijk alles kwijt zijn. Je 
klampt je vast aan wat je bezit maar bent beroofd 
van geluk. Intens verdriet en eenzaamheid slui-
ten je op. Ik wil je dan zeggen dat er een uitweg is 
uit die gevangenis van eenzaamheid. 
De Bijbel leert in Psalm 25:16 dat eenzamen zich 
ellendig voelen.
In Psalm 107:4 staat dat de mensen dwalen in de 
woestijn van eenzaamheid. Dwalende verdwaald 
zijn. 
De eenzame mens dwaalt in de woestijn die 
maatschappij heet. Het einde van de eenzame 
mens in de woestijn is verwoesting. 
Iemand riep het eens uit: ‘Pastor, waar is mijn 
geluk? Ik ben zo eenzaam!’ Tijdens gesprekken 
ontdekken we dat men grijpt naar alcohol om 
eenzaamheid weg te drinken. De eenzaamheid 
komt echter alleen maar in ergere mate terug.

Je kunt midden in een dicht-
bevolkte stad wonen met veel 
mensen om je heen die je elke 
dag ziet maar niet kent en toch 
eenzaam zijn. 

HELP! SERIE IK BEN EENZAAM

Tijdens een pastoraal gesprek klonk 

de kreet van een verwond mens:  

‘Ik ben zo eenzaam’.

http://www.wingsofhealing.nl
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Een betere weg
Wat moet er gebeuren om een betere weg te vin-
den die eenzaamheid wegneemt. 
Allereerst is het de plicht van elke christen om 
naar eenzamen om te zien: wat kan ik doen voor 
mijn eenzame medemens? Iedereen kan gewoon 
in zijn of haar omgeving beginnen. 
Jezus laat ons zien in het verhaal van de barmhar-
tige Samaritaan, dat er een mens in diepe ellen-
de aan de kant van de weg lag (Lukas 10:30-37). 
Tijdens zijn reis werd hij door bandieten over-
vallen, mishandeld en beroofd van alles wat hij 
had. Mensen liepen langs hem en hadden kun-
nen helpen, maar schonken geen aandacht aan 
de eenzame hulpeloze man. Hulp kwam uit een 
onverwachte hoek. Een Samaritaan bood hulp. 
Een Samaritaan! Iemand waar niemand een goed 
woord voor over had. Deze man zag de man wèl 
liggen en dacht; ‘Ik móet iets doen’. Hij deed wat 
mogelijk was om te helpen. 

Hij bracht de ellendige en eenzame man naar een 
herberg om verzorgd te worden en weer onder 

Hoe kom ik uit de gevangenis van eenzaamheid?

IK BEN EENZAAM

de mensen te komen. Kijk eens goed rond en keer 
je niet om als je eenzaamheid tegenkomt. Jij hebt 
de mogelijkheid om de eenzame weer in contact 
met anderen te brengen. In Psalm 68:7 staat: ‘God 
Die eenzamen in een huisgezin plaatst’ 
Ook jij kunt in het huisgezin van die familie van 
God geplaatst worden. Onttrek je niet aan die 
mogelijkheid. Daar vind je troost voor jouw ziel. 
In de herberg van een fijne gemeente zal er weer 
blijdschap voor je zijn en zal je weer kunnen 
lachen. 

In de herberg ontmoet je mensen die de gevan-
genis van eenzaamheid hebben verlaten en weer 
een thuis hebben gevonden. Leven in een huis-
gezin, dat is het Evangelie van Jezus Christus. 
Het Evangelie brengt vrijheid aan de verdrukten. 
Het Evangelie dat Jezus Christus heeft gebracht 
maakt jou een nieuw en blij mens. 
Jezus zei het zo; ‘Ik ben gekomen om de treuren-
de te troosten’ en Hij bedoelt jou! Besef dat jij 
die persoon bent die Hij op het oog had toen Hij 
deze woorden sprak.

Van dit artikel is ook een brochure 
verkrijgbaar uit de serie Help!: o.a.

• HELP! Ik ben depressief
• HELP! Ik ben afgewezen
• HELP! Ik heb hartzeer

Verkrijgbaar in de boekenshop van de Wings of 
Healing in Warmond of aan de boekentafel in de 
diensten die in het land gehouden worden.

Bestellen kan ook!  
Stuur een mail naar  

info@wingsofhealing.nl

HELP! 
HELP! SERIE IK BEN EENZAAM

http://www.wingsofhealing.nl
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Ben jij een hemelse held?
In Nepal groeit het aantal gelovigen snel. Er is 
grote honger naar de antwoorden en oplossin-
gen die onze God aandraagt voor dit prachtige, 
maar door occultisme, armoede en ziekte ver-
scheurd land. Het Evangelie brengt bevrijding 
en genezing voor mensen, families en de hele 
maatschappij. Maar hoe werkt het en hoe pas je 
het toe? 

Tijdens de conferentie ontvingen 2400 leiders 
praktisch onderwijs en training voor een krach-
tig leven met de Heilige Geest. Samen leerden 
zij hoe het Koninkrijk van God dit land en haar 
inwoners kan veranderen. 

Het geheim is: ‘Christus in ons’. 
Dat maakt alles anders!

Als ondersteuning voor het onderwijs hebben 
Arjan Hulsbergen en Richard Zijlstra een boek 
geschreven: ‘Ben jij een hemelse held?’. Een prak-
tisch boek over het ‘echte’ christelijk leven binnen 
de cultuur van het land waar je woont. 

Op praktische wijze behandelt het boek 
belangrijke onderwerpen zoals: 
• Wie is God? Wie is Jezus? 
 Wie is de Heilige Geest?
• Wie ben ik? 
 Wil Jezus echt dat ik een held ben?
• Wat is de cultuur van het Koninkrijk van God?
• Hoe kan ik een sterk christen zijn?
• Waarom ben ik op deze aarde en niet in de 

hemel?
• Hoe kan ik mijn mensen bereiken met het 

Evangelie?

• Hoe kan ik de zieken genezen door de 
kracht van de Heilige Geest?

• Wat is mijn positie ten opzichte van de 
geestelijke wereld?

• Wat is de positie van de vrouw in het 
Koninkrijk van God?

De leiders hebben een gratis exemplaar van dit 
boek ontvangen en tevens gratis boeken voor 
het overig leiderschap van hun lokale kerken.

De bedoeling is dat de komende jaren intensie-
ve trainingen worden gegeven in geheel Nepal 
waarbij het onderwijs uit dit boek een centrale 
plaats zal innemen. We verwachten dat dit Gods 
Gemeente in Nepal zal helpen om samen met de 
Geest van God het hart van het land te verande-
ren.

Het overzicht van de 2400 
voorgangers-echtparen in de grote 
hal in Kathmandu, waar de kracht 
van God op bijzondere wijze werkte.

LANDELIJKE LEIDERS-ECHTPAREN 

CONFERENTIE
IN NEPAL 

National Churches Fellowship of Nepal 
(NCFN)

De Nepalese versie van dit boek is 
gratis te downloaden op 

www.swargiyadude.com

Binnenkort volgen de Engelse en Nederlandse versies.

BEN JIJ EEN SWARGIYA DUDE?
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SEPTEMBER 2015 IN KATHMANDU - NEPAL
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Uit heel Nepal, uit de dorpen en de steden, kwa-
men leiders echtparen om getraind te worden 
om de natie in de kracht van de Heilige Geest te 
bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.  

Zij kregen onderwijs hoe op te treden als de 
genezende kerk in hun dorpen en steden in heel 
Nepal.

En zij gingen overal heen om 
te prediken, en de Heere werkte 
mee en bevestigde het Woord 

door de tekenen die erop volgden 
– Marcus 16:20

Tijdens deze trainingsweek werden met name 
de Nepalese vrouwen verlost van het juk waar zij 
eeuwenlang onder geleefd hadden.
Zij hoorden dat zij kinderen van God zijn, die 
door de Heilige Geest geleid worden.
Zij hoorden dat zij heiligen zijn, waardoor de 
Heilige Geest werkt.
Zij hoorden dat zij gelovigen zijn en dat God 
werkt door al de gelovigen.
Zij hoorden dat zij mede-erfgenamen zijn, met al 
de beloften en zegeningen van God
Zij hoorden dat zij priesters zijn met de bediening 
van verzoening.

De vrouw van Pastor Tek Dahal (President NCFN) 
zei: ‘Pastor Jan, de vrouwen hadden al jaren vleu-
gels, maar deze week hebt u boven ons gevlogen 
en ons geleerd te vliegen’.

In geloof en overgave 
proclameerden de vrouwen:

Ik ben een vrouw 
ik ben een kind van God

Ik ben een heilige
Ik ben uitverkoren

Ik ben mede-erfgenaam
Ik ben een priester van God

Ook ik mag op zieken de handen leggen
Ook ik mag de woorden van God spreken

De Heer heeft mij daarvoor uitverkoren  
en bestemd

Ik wil en zal zijn diegene die God zegt die ik ben
Net zoals Adam heb ik Gods DNA

Naar het beeld van God ben ik geschapen
Om de wereld Jezus te laten zien

Vandaag schud ik het juk van mij af
Ik ben vrij van het juk

ik ben een dochter van God

Samen proclameerden de 
vrouwen met hun echtgenoten:

Wij horen bij elkaar
Om samen Gods werk te doen
Om te heersen over de aarde

We zullen er samen op uit trekken
Naar de dorpen en de steden

Dit zal verandering brengen in de natie
En we zullen niet vrezen als we uitgaan

De mannen proclameerden:
Mijn vrouw heeft een bediening voor God
Als mensen mijn vrouw tegenwerken zal ik 

haar beschermen
Ik heb respect voor haar

En we zullen samen de werken van  
God doen.

Evangelist Jan Zijlstra, vertaald door Hope Vis-
ser, bracht zijn inspirerende trainingsboodschap 
over de genezende kerk maar ook de bevrijden-
de boodschap tot de vrouwen over de positie 
van de vrouw in het Koninkrijk van God.

Vanuit ons hart willen we mede namens de Nepalese leiders en 
NCFN, iedereen bedanken die ons heeft gesteund in gebed en 
in de financiën. Jouw support heeft deze conferentie mogelijk 

gemaakt! Moge God je er rijkelijk voor zegenen!
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Stap 3
Vers 7 Herinner je; dat wat God in het 
verleden deed, dat doet Hij ook nu
Ik wil de herinneringen verhalen; Psalm 78:2-4.
De wonderen van verlossing – De Exodus – De 
Rode Zee – De val van Jericho. U bent onze God.

Stap 4
Vers 8-9 Ga nu staan op het Woord – de 
beloften van God
De belofte is: Roep Mij aan; kom voor Mijn aange-
zicht staan en Ik zal je horen en uitredden.
2 Korinthe 1:20 God zegt Mijn Woord is 
absoluut ja!

Stap 5
Vers 10-12 Erken je eigen machteloosheid 
maar richt daarbij je oog op God
In eigen kracht zijn wij niet opgewassen tegen de 
vijand.
Maar U, U bent de Machtige!!
Richt slechts je oog op Jezus!

Stap 6
Vers 13-15 Toen kwam het Woord van de Heer 
en Josafat geloofde het
Wat doe je met het Woord van God als het tot 
je komt? Weet dat het Woord zal doen wat het 
Woord zegt.

De weg naar genezing zoals 2 Kronieken 20 
ons laat zien 
Deze weg is een geloofsweg. Voor genezing is 
geloof nodig en voor geloof is het Woord van 
God nodig. Daarom is het belangrijk dat het 
Woord in ons hart gezaaid wordt.

Vers 1 en 2 laten ons zien dat een grote en 
machtig koning de aanval opende op Josafat
Beantwoord een plotselinge geestelijke strijd 
altijd met een geestelijk antwoord.

Vers 3 Josafat werd bevreesd
Vrees is een verkeerd geloof: geloof in het onheil. 
Vrees kan alleen overwonnen worden door het 
positieve Woord van God. Zoals Jesaja 41:10 zegt.

Stap 1 
Vers 3-5 Josafat besluit God te raadplegen in 
vasten en gebed
Toen Hij God zocht, vond hij het antwoord bij 
Hem zoals Jeremia 33:3 zegt.

Stap 2
Vers 6 Weet, wanneer je bidt dat je roept tot 
de Almachtige
De Almachtige kan alles – niets is bij Hem onmo-
gelijk. 
In Zijn hand is kracht en sterkte.

Psalm 107:19-20 In benauwdheid? Hij zond Zijn 
Woord en genas hen.
Lees aandachtig wat het Woord zegt in vers 
15-17. Wat God zal doen.

Stap 7
Vers 18-19 Toen begon men met de lofprijs! 
Lofprijs voor de overwinning
Het geloof zegt: Loof de Heer – dat baant de weg. 
Psalm 50:23
Dan zal je het Heil van God zien.

Eerst is er vrees, maar na de 6 stappen volgt stap 7. 
Het geloof in het Woord van God brengt lofprijs.
Dit bracht de overwinning voor Josafat, dit 
brengt de overwinning ook voor jou!

Onderwijsdienst 
OVER GELOOF EN GODDELIJKE GENEZING

door Evangelist Jan Zijlstra in de Wings of Healing te Warmond

Van de onderwijsdiensten is een grote 
collectie op CD verkrijgbaar, o.a.
• Gekocht om vrij te zijn
 (een unieke Goede Vrijdag boodschap)
• Help! ik word aangevallen
• Verlossing van de vrees

Verkrijgbaar in de boekenshop van de 
Wings of Healing in Warmond of aan de 
boekentafel in de diensten die in het land 
gehouden worden. 

Bestellen kan ook! 
Stuur een mail naar info@wingsofhealing.nl
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Zowel bij het kruis als bij het lege graf komt het er op aan of wij ons leven willen overgeven aan God. 
Als de mens zijn leven aan God overgeeft door te geloven wat Jezus Christus deed aan het kruis en wat 
er gebeurde voor ons bij het graf, dan heeft die mens voor het eerst vrede met God.

Het kruis hersteld de verbroken relatie
Die vrede is een gave van God die tot ons komt door Jezus Christus. Die vrede hadden wij nodig, 
vanwege onze verbroken relatie met God. Alles wat goed en mooi was, werd door de mens verwoest.
Wat is er veel stuk gemaakt. In onze gebroken wereld van vandaag zien wij wat er van de mens terecht 
gekomen is. Terwijl God in het begin van de Bijbel zegt: ‘Het was zeer goed.’
Bij het kruis heeft God Zich met de mens verzoend. Het lijden en de pijn, het sterven van Jezus Christus 
aan het kruis was niet voor Hemzelf, maar voor ons. Dit is het wonder van het kruis. Voor onze zonde en 
schuld hing Hij aan het kruis en dat betekende voor ons, verlossing en genezing.
Wat begon met het vreselijk lijden aan het kruis, eindigde met vergeving, verzoening en verlossing 
voor de mens!
Het plaatsvervangende werk van Jezus Christus aan het kruis bracht vrede. Vrede met God om in ons 
dagelijks leven te leven. De diepe vrede van God die met geen pen te beschrijven is.

Het kruis en zijn onveranderlijke boodschap
Jezus Christus droeg aan het kruis de zware straf. Dat bracht ons vergeving van onze schuld. Dit is de 
kern, het hart van het Christendom.
Als wij het hart van het Evangelie – het kruis – uit de boodschap halen, dan halen wij het leven eruit.
Maar als wij stil staan bij het kruis, dan staan wij stil bij het leven. Echt leven dat tot ons komt door het 
kruis, brengt ons bij het grootste wonder dat kan plaatsvinden in ons leven. Het wonder van herstel 
in onze relatie met God.

Veel mensen dragen het kruis als 

sieraad zonder te beseffen wat de 

betekenis van het kruis inhoudt. 

Er zijn mensen die het met trots 

dragen. Als volgelingen van Jezus 

Christus dragen zij daarmee de 

boodschap uit dat Jezus voor hen 

aan het kruis hing. 

Soms plaatsen we vraagtekens bij 

mensen die een kruis dragen. Een 

drugsdealer die jonge mensen de 

vernieling in helpt met het verkopen 

van drugs, een zanger die vulgaire 

liederen zingt en Jezus bespottelijk 

maakt. Het dragen van een kruis 

heeft dan niets met de boodschap 

van het kruis te maken. 

Wat is de boodschap van het kruis
De Bijbel, laat ons zien dat Jezus Christus om onze 
overtredingen werd overgeleverd en gekruisigd 
en dat Hij is opgewekt uit de dood om ons te 
rechtvaardigen. Het kruis zonder het lege graf is 
niet veel meer dan een dood religieus symbool.
Het kruis waar Jezus stierf spreekt over vergeving 
van zonden en het lege graf waar Jezus opstond 
uit de dood spreekt over het leven dat God ons 
geeft.

Het Kruis

‘Voorwaar onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons 
leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een 
geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze 
overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. 
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, En door Zijn 
striemen is er voor ons genezing gekomen.’ Jesaja 53:4-5
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AGENDA 
Bijzondere Diensten

Adventsdienst 
Zondag 20 december 10:00

Onderwerp: Troost, troost, Mijn volk

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken 
Zondag 20 december 19:00

Onderwerp: Het Woord heeft onder ons gewoond

Kerstavond / Christmas Eve
Jan Zijlstra spreekt over Jezus Christus Superstar

Donderdag 24 december 20:00

Kerstfeest voor iedereen/Kerstfellowship
Vrijdag 25 december 14:00

Oudjaarsdienst
Donderdag 31 december 19:00

Laatste dienst van 2015. Aan iedereen wordt een 

speciale tekst uitgereikt  voor het nieuwe jaar 

Eredienst / Heilig Avondmaal
Zondag 3 januari 2016 10:00

Nieuwjaarsboodschap: Maak je gereed en 

vertrouw God

Voorbede vernieuwingsdienst
Woensdag 6 januari 20:00

‘Kom voor Gods aangezicht’ Wij brengen samen 

alle voorbeden in een voorbedekist bij God.

Start Discipelschapstraining
Maandag 11 januari 19:30

Opgave: 071 - 30 31 260 bij Armand Lefeu

Mannen ontmoetingsmiddag
Zaterdag 16 januari 13:30

Opgave: 071 - 30 31 260 bij Armand Lefeu

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken 
Zondag 17 januari 19:00

Onderwerp: Vrees niet Jaïrus, geloof alleen!

Speciale avond voor de doop in de 
Heilige Geest
Zondag 24 januari 19:00

Genezingsweekend Warmond
Vr 19 februari 19:30 Genezingsdienst

Za 20 februari 13:30 Kindergenezingsdienst

Zo 21 februari 10:00 Onderwijsdienst over 

genezing

Zo 21 februari 19:00 Genezingsdienst

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 24 februari 20:00

Kinderwensdienst
Zondag 28 februari 19:00

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken 
Zondag 20 maart 19:00: Hoe twijfel te overwinnen.

Paasweekend
Goede Vrijdag 25 maart 20:00

Heilig Avond maaldienst Hoor - Beleef - Hoe het 

goddelijk leven tot ons kwam

Paasfeest Zondag 27 maart 10:00

Er is een nieuw leven aangebroken!

Speciale Onderwijsdienst 
Zondag 17 april 19:00

De positie van de vrouw in het Koninkrijk van God.

Bevrijdingsdienst
Zondag 24 april 19:00

Onderwerp: Bevrijding van een vloek.

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 11 mei 20:00

Pinksterfeest met speciaal gebed voor 
de doop in de Heilige Geest
Zondag 15 mei 10:00

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken 
Zondag 15 mei 19:00 

Hoe de Heilige Geest het leven van God brengt.

Wings of Healing 
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 (zie pagina 6)
Elke 1e en 2e zondagavond van iedere maand 
om 19:00. Zie agenda op onze website
Onderwijsdiensten (zie pagina 18)
Iedere 3e zondagavond van iedere maand 
om 19:00 uur, Onderwijsdienst over geloof 
en Goddelijke Genezing

Route
Route vanuit Den Haag

A44 richting Wassenaar- Amsterdam, afslag 
Voorhout- Noordwijk- Oegstgeest Noord. 
Rechtsaf richting Warmond langs de Haarlem-
mertrekvaart. Bij de stoplichten links Warm-
ond 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- 
Voorhout- Oosthout. Door Warmond heen tot 
aan de tweede stoplichten. Voor de spoortun-
nel 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 
Wassenaar- Amsterdam, afslag Voorhout- 
Noordwijk- Oegstgeest Noord. Rechtsaf rich-
ting Warmond langs de Haarlemmertrekvaart. 
Bij de stoplichten links Warmond in. Na de 
spoortunnel rechtsaf. Over de brug na Sauna 
Warmond naar rechts.

PROGRAMMA  
WINGS OF HEALING IN WARMOND

PROGRAMMA JANUARI - JUNI 2016

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:

https://www.google.nl/maps?q=Veerpolder+6a+%E2%80%A2+2361+KV+%E2%80%A2+WARMOND&es_sm=119&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMImI-rkvurxwIVyLwUCh0xcAvz
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Regelmatig worden er in alle provincies in Nederland 

maar ook in België Genezingsdiensten gehouden. 

Genezingsdienst in Kollum (Fr)
Vrijdag 22 januari 19:30
Christengemeente Doorbraak Drachten  |  Zalencentrum “De Colle” - 
Kerkstraat 4  |  9291 CA Kollum  |  0516-481908  |  www.geopendedeur.nl

Genezingsdienst in Andijk
Zondag 31 januari 19:00
New Life Church  |  Dorpshuis Centrum - Sportlaan 1  |  1619 XE Andijk  |  
0228-313983  |  www.4newlife.nl

Onderwijsdienst in Almere over geloof en Goddelijke genezing  
met gebed voor zieken
Zondag 28 februari 10:00
House of worship  |  Markerkamp 12.06-13  |  1314 AK Almere  |  
06-229 61 832  |  www.benyaminministries.nl

Genezingsdienst in Wijk bij Duurstede
Vrijdag 4 maart 19:30
De Rivier Gemeente  |  Kanaal Noord 1; tomtom: Molenvliet 1  |   
Wijk bij Duurstede  |  06-218 48 564  |  www.deriviergemeente.nl

Genezingsdienst in Grootegast (Gr)
Vrijdag 11 maart 19:30
House of Blessing  |  Het beloofde pand - Legolaan 1  |  
9861 AT Grootegast  |  06-537 98 288  |  www.houseofblessing.nl

Speciale avond voor de doop in de Heilige Geest in Drachten
Dinsdag 22 maart 20:00

Christengemeente Doorbraak Drachten  |  Fries Congres Centrum – 
Oprijlaan 3  |  Drachten  |  0516-481908  |  www.geopendedeur.nl

Genezingsdienst in Vlissingen
Vrijdag 1 april 19:30
Gemeente Zuidpoort  |  Voltaweg 3  |  4382 NG Vlissingen  |  
0118 - 465341 |  www.zuidpoort.nl

Genezingsdient in Brugge (Be)
Vrijdag 15 april 19:30
De Smalle Weg Ministries  |  Laconiastraat 8, 8000 Brugge  |  
+32(0)485-160214  |  www.desmalleweg.be

Onderwijsdienst in Wijk bij Duurstede
Zondag 17 april 10:00
De Rivier Gemeente  |  Kanaal Noord 1; tomtom: Molenvliet 1  |   
Wijk bij Duurstede  |  06-218 48 564  |  www.deriviergemeente.nl 

Kindergenezingsdienst in Drachten
Zaterdag 23 april 13:30
Christengemeente Doorbraak Drachten  |  Fries Congres Centrum – 
Oprijlaan 3  |  Drachten  |  0516-481908  |  www.geopendedeur.nl

Genezingsdienst in Zaandam
Vrijdagavond 29 april 19:30
Jerehsalem  |  Galjoenstraat 1  |  1503 AN Zaandam  |  
075-6141482  |  www.jerehsalem.nl

Genezingsdienst in Deventer
Vrijdagavond 27 mei 19:30 Genezingsdienst
Pinkstergemeente De Banier  |  Het Open Hof, Karel de Grotelaan 361  |  
7415 LZ Deventer  |  0570-562873  |  www.banierdeventer.nl

Onderwijsdienst in Deventer over geloof en Goddelijke genezing  
met gebed voor zieken
Zondagmorgen 29 mei 10:00
Pinkstergemeente De Banier  |  Het Open Hof, Karel de Grotelaan 361  |  
7415 LZ Deventer  |  0570-562873  |  www.banierdeventer.nl

Genezingsdienst in Houthulst (Be)
Vrijdag 3 juni 19:30
Christengemeente de Oase  |  “Maeke-Blijde” Br Xaverianen  |   Houthulst  |  
+32(0)936 - 06258  |  www.oase-houthulst.be

Slotles Training De Genezende Kerk in Drachten
Zaterdag 18 juni 10:30

Genezingsdienst in Drachten
Zaterdag 18 juni 14:00
Christengemeente Doorbraak Drachten  |  Zuiderkerk – Burgemeester 
Wuiteweg 71  |   9203 KB Drachten  |  0516-481908  |  
www.geopendedeur.nl

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!

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:

GENEZINGSDIENSTEN 
IN HET LAND ME T EVANGELIST JAN ZIJLSTRA

PROGRAMMA GENEZINGSDIENSTEN JANUARI - JUNI 2016
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NIEUWE 
Trainingen/Onderwijsserie

door Jan Zijlstra
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Discipelschapstraining  
De basis voor iedere Christen

Start maandag 11 januari 19:30  
in totaal 17 maandagavonden

Je bent Christen geworden en 

je wilt nu Jezus gaan volgen. 

Dat volgen noemt de Bijbel 

discipelschap. Deze training gaat 

over de belangrijke fundamentele 

waarheden die de Bijbel als 

belangrijke richtlijnen geeft om 

een discipel van Jezus te zijn. 

Deze training is ook uitermate geschikt als je 
al wat langer Christen bent, om je kennis en 
geloof te verfrissen.

De Training
De Discipelschapstraining bestaat uit 22 les-
sen, die in 17 maandagavonden behandeld 
zullen worden. De avonden beginnen om 
19:30 en eindigen om 22:00. Tussendoor is er 
een pauze, waar je koffie of thee aangebo-
den krijgt.

Info over de training en de kosten
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.

Opgave in de diensten van de Wings of Hea-
ling of via internet. De kosten voor de com-
plete training inclusief een onderwijsboek, de 
lessen, koffie & thee zijn € 40,- per deelnemer. 
Het inschrijfgeld is € 10,-. Het bedrag van € 
50,- dient voor de aanvang van de training 
betaald zijn. 

Onderwerp:  Het Goddelijk Leven
In Warmond – Veerpolder 6a 

Een unieke training / onderwijsstudie over het goddelijk leven. Om het 

goddelijke leven te ontvangen, te ontdekken en daarna door te geven.

Start: Zaterdag 3 September 2016 – aanvang 10:30
Vervolgens iedere 1ste dinsdagavond van iedere maand – aanvang 19:30
Slotdag: Zaterdag 17 juni 2017 – aanvang 10:30
Kosten per deelnemer: € 110,- en € 10,- inschrijfkosten. (inclusief studieboek)

Een vernieuwende en levensveranderende training 
die iedere christen zou moeten volgen.

Programma:
Za 3 sep LES 1 Zoë, goddelijk leven: Het wezen van God
Di 6 sep  LES 2 Hoe komt het goddelijk leven tot ons
Di 4 okt  LES 3 Jezus openbaart ons dit leven
Di 1 nov  LES 4 Gods woorden zijn leven
Di 6 dec  LES 5 De Heilige Geest brengt ons dit leven
Di 3 jan  LES 6 In het Woord is leven
Di 7 feb  LES 7 Het leven van Jezus wordt in ons openbaar
Di 7 mrt  LES 8 Uit de dood in het leven
Di 4 apr  LES 9 Wat zijn de beloften van het leven
Di 2 mei  LES 10  Leef! Door het vernieuwde denken
Di 6 jun  LES 11  Goddelijk leven: dit is Christendom
Za 17 jun  LES 12  Heilig Avondmaal is het leven van God ontvangen

Tijdens het onderwijs over ‘het goddelijk leven’ zal de kracht van God werken en het leven van 
God zal tot jou stromen!

Kijk voor alle info op: www.wingsofhealing.nl/training/het-goddelijk-leven

NIEUWE TRAININGEN
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Je hebt in deze editie de boodschap kun-
nen lezen hoe mensen veranderd en innerlijk 
geheeld zijn, hoe wonderen gebeuren en hoe 
mensen weer hoop en een nieuwe kans krijgen. 
Als je gezegend bent door de boodschap en je 
wilt ons helpen, dan kan je dit doen door gebed 
en door financiële steun.

Help mee en steun ons met een 

eenmalige gift, of word Partner met 

een maandelijkse gift, zodat we de 

mens in nood kunnen bereiken.

Wij stellen je hulp zeer op prijs.

Kijk voor alle info op:
www.wingsofhealing.nl/partners

Bank relatie: ABN AMRO
IBAN nummer: NL91ABNA0551690399

Wil je meer informatie over hoe je ons kunt 
helpen: schrijf Evangelist Jan Zijlstra
Postbus 20 – 2350 AA Leiderdorp 
of bel: 071-3031260

Genezingsweekend Warmond
Vr 19 februari  19:30  Genezingsdienst
Za 20 februari  13:30  Kindergenezingsdienst
Zo 21 februari  10:00  Onderwijsdienst over genezing
Zo 21 februari  19:00  Genezingsdienst

Noteer deze SPECIALE DIENSTEN 
in Warmond in je agenda!

HELP MEE  &  SPECIALE DIENSTEN

Ook jij kunt 
helpen om de 
boodschap, 
die levens kan 
veranderen, 
verder te 
brengen.

In al de diensten die wij houden zien 

wij dat door het alles vernieuwende 

Evangelie van Jezus Christus levens 

worden veranderd.

Wij prediken dat het Evangelie van Jezus Christus 
een kracht Gods is, tot behoud voor een ieder die 
gelooft. (Romeinen 1:16)

Paasweekend
Goede Vrijdag 25 maart 20:00
Heilig Avondmaaldienst
Paasfeest Zondag 27 maart 10:00
De levende Heer in ons midden

Pinksterfeest met speciaal gebed 
voor de doop in de Heilige Geest
Zondag 15 mei 10:00

Houd je vrij voor deze speciale 

diensten en neem je vrienden mee!

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Magazine%20Januari%202016
http://www.wingsofhealing.nl/partners
http://www.wingsofhealing.nl/agenda


Dit magazine niet op de openbare weg gooien en niet in brievenbussen doen waar dit niet gewenst is!

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

https://www.google.nl/maps?q=Veerpolder+6a+%E2%80%A2+2361+KV+%E2%80%A2+WARMOND&es_sm=119&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMImI-rkvurxwIVyLwUCh0xcAvz
http://www.wingsofhealing.nl
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