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Surrogaten COLUMN

Niets kan het geloof vervangen en de plaats van 

God innemen. Zelfs de hoogste menselijke idealen 

van hulpvaardigheid en opofferingsgezindheid 

komen daarvoor niet in aanmerking, hoe mooi deze 

ook zijn. Er is veel dat een fantastische invulling aan 

ons leven kan geven. Het kan zelfs van grote invloed 

zijn op ons geluk, toch zal het niet het eeuwige 

kunnen vervangen. Tijdelijke dingen kunnen nooit 

de bron van ons leven zijn, uiteindelijk zijn ze niet 

van blijvende aard.

We leven in een tijd waar onzekerheid heerst bij veel mensen. Dat blijkt uit 
de vele brieven, telefoontjes en e-mails die wij ontvangen. Men zoekt hou-
vast. Vraag jij je ook af of er dan niets is waaraan je je kunt vasthouden? Er is 
altijd wel iets om je aan vast te klampen. Je kunt je vasthouden aan de men-
selijke wijsheid van de wereld. Net zoals anderen kun je houvast zoeken in 
sterrenbeelden en amuletten. Toch horen we tijdens gesprekken steeds, dat 
een horoscoop of steentje geen enkele zekerheid of rust geeft. Het begint 
dan door te dringen en men stelt zichzelf de vraag: 

‘hou ik me misschien vast aan surrogaten?`

Schepper of schepsel?
Er is niets of niemand die het leven uiteindelijk zin kan geven of het doel op 
zich kan zijn, dan God alleen. Alleen geloof in God geeft houvast. Alles wat 
minder is dan God, laat ons ten slotte in de steek. Richt daarom je geloof 
op het hoogste, het grootste: op God! Waarom zou je je leven aan kleinere 
dingen verspillen en het hoogste en belangrijkste missen? Zou het niet wij-
zer zijn naar de boodschap van Jezus Christus te luisteren? Zijn boodschap 
is totaal anders dan die van de ‘modernere’ wijzen en filosofen. God gaat 
sterrenbeelden ver te boven, omdat Hij de Schepper is van álle sterren. Hij is 
betrouwbaarder dan onbetrouwbare en zelfs misleidende amuletten.
Waarom zou ik me vast klampen aan iets dat kleiner is dan God? Waarom 
het schepsel boven zijn Schepper vereren? Eigenlijk is het absurd om het 
antwoord en houvast te zoeken in het schepsel. Surrogaten zullen nooit 
zekerheid geven!

Strohalm of Rots?
Velen houden zich vast aan niets anders dan een strohalm. De ene teleur-
stellende strohalm volgt op de andere en dat gaat zo door tot de laatste 
strohalm. Met elke teleurstelling neemt onzekerheid toe. Misschien herken 
jij je hierin. Ik spreek ook mensen die rust uitstralen; mensen wiens leven in 
evenwicht is. Wat hebben zij? Wat is hun houvast? Het antwoord is elke keer: 
Jezus Christus. Is dat toeval? Is dat fanatisme? Is Hij werkelijk degene die Hij 
zegt te zijn: Ik ben de Rots, waarop jij jouw leven kunt bouwen?

Er zijn velen om ons heen, die zwaar teleurgesteld zijn geraakt in de surro-
gaten waarop ze hun leven bouwden. Het zijn de dolende mensen van deze 
generatie, zoekend naar iets wat hoger is, maar het niet kunnen vinden.
Zo komen ze afgemat naar onze diensten om door God geholpen te wor-
den. Je kunt dit in elke editie van ons magazine lezen en het verlossende 
evangelie van Jezus Christus in werking zien.

Wat zoek je?
De weg die wij allen moeten afleggen, is te moeilijk en onzeker om alleen 
te gaan. Je hebt iets of iemand nodig om je aan vast te houden. Daarom wil 
ik je uitdagen te geloven in Hem, die betrouwbaarder is dan wat of wie dan 
ook en dat ook in de toekomst zal blijven. 

Hij is groter dan ons natuurlijk oog reikt. Hij is het die mensen in evenwicht 
brengt en zekerheid biedt. Hij heeft gezegd: ‘Onderzoek maar of Mijn weg 
surrogaat of echt is, maar wees eerlijk. Leg jouw oplossingen naast die van 
Mij en ontdek dat Ik echt ben!’ Jezus zei in Zijn beroemde Bergrede: ‘Zoek 
eerst het Koninkrijk van God.’ Alles in het leven gaat om die ene vraag: Wat 
zoeken wij precies? Wat geeft de doorslag bij onze keuze? Met andere woor-
den: Waar buigen wij onze knie voor? Het antwoord daarop is letterlijk van 
levensbelang. Want, datgene waarvoor je buigt zal ook jouw leven vullen en 
jouw eindbestemming bepalen. Dus, zoeken we het ware of het surrogaat?
Overal om ons heen zien we dat de hedendaagse mens zijn knieën buigt 
voor de god van het materialisme. We zijn met alle welvaart zo gewend 
geraakt aan een verkeerde manier van leven, dat wij denken dat dit het 
normale en natuurlijke leven is. Vreemd genoeg koesteren we tegelijkertijd 
een enorme achterdocht tegen dat wat God ons aanbiedt. Diep van binnen 
weten we dat de levenswijze van vandaag niet voldoet. Is het echt of is het 
surrogaat?

Wat biedt God ons aan?
God biedt ons in Jezus Christus het antwoord aan. Zij die Hem verwerpen, 
zouden zich oprecht af moeten vragen waarin Jezus ongelijk heeft, waar-
door zij Hem afwijzen. Wat deed Hij verkeerd? Was Hij onzuiver? Het zou 
goed zijn onze antwoorden op onze levensvragen eens naast die van Jezus 
te leggen. Jezus zei: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God.’ Wie dat doet, ontdekt 
het leven dat eeuwig is, een geheel nieuwe manier van leven. Wie dat niet 
doet, ontdekt dat zijn vragen onoplosbaar zijn. Zijn leven wordt één groot 
doolhof van onzekerheid en twijfel. Eindigend in complete verwarring. 

Wie zich vastklampt aan deze materialistische wereld, is ten dode opgeschre-
ven. Zij, die deze weg bewandelen, verdwalen en komen om: een eeuwig 
afscheid. Maar de weg van Jezus straalt na 2000 jaar nog steeds een onge-
kende en eeuwige zekerheid uit. Maak daarom uw keuze voor het echte of 
voor het surrogaat. ■
 

Evangelist Jan Zijlstra
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staan, maar ook niet verbieden, met gedogen 
voorkomen we misschien erger.
Maar dit gedoogbeleid leidt er alleen maar toe 
dat de beschermende hekken worden weggeno-
men. Dat breekt ons op een dag verschrikkelijk 
op.

Vrijheid zonder regels?
Nu is er zelfs sprake van een omgekeerde situatie. 
Zo gauw iemand een verstandig hek wil plaat-
sen, klinken er luide protesten: ‘Wij zijn vrij om te 
doen wat wij willen!’ 
Maar door deze vrijheidsdrang wordt het er niet 
beter op. Hoe komt dat? Dat komt omdat vrijheid 
regels behoeft. Verwerpt men die, dan wordt het 
tegenovergestelde bereikt. Inderdaad, de mens 
is vrij, maar wat voor vrijheid bezit hij? Een vrij-
heid om in het moeras en drijfzand te zakken? 
Het is waar, een mens is geboren om vrij te zijn. 
Maar het is ook waar dat er geen vrijheid zonder 
regels is. Over welke regels hebben wij het dan? 
Aangepaste regels zoals wij die zelf willen? Of 
regels die ons beschermen en juist vrijmaken van 
het gevaar van moeras en drijfzand? 
Als het juist is dat vrijheid zonder regels niet 
kan bestaan, dan is het ook juist dat die vrijheid 
alleen kan bestaan als wij die regels gehoorza-
men. Ik ben vrij om me overal te begeven, alleen 
het hek legt mij een beperking op. Is het verstan-
dig dat te verwerpen?

De Bijbel spreekt in duidelijke taal waar we kun-
nen lopen, maar ook waar de gevaren voor ons 
leven zijn. In Zijn goedheid plaatste God hekken, 
niet om te betuttelen, maar om te beschermen. 
De laatste decennia zijn Gods hekken echter 
steeds verder verplaatst, niet door God, maar 
door de mens. En daarmee begeeft de mens zich 
op gevaarlijk terrein. We leven in een tijd dat het 
ene na het andere hek zelfs wordt weggehaald. 
Men zegt: ‘We zijn verstandig genoeg om zelf uit 
te maken waar het wel en waar het niet gevaarlijk 
is’. Nu zien we dat alles verloedert en dat de mens 
middenin het moeras staat, in een levensbedrei-
gend gebied. Wat de uitkomst is, laat zich raden.

 In Zijn goedheid plaatste God 
hekken, niet om te betuttelen, 

maar om te beschermen. 

Een tijdperk van gedogen
Op het verplaatsen volgde het weghalen. Dat 
had nooit gemogen. Onze verantwoording 
zegt: dat mag niet, voor onszelf niet en voor 
onze naaste niet. Maar we laten het toe, en het 
gebeurt ook onder het toeziend oog van de over-
heid en instanties. Er bestaat een mooi woord 
voor: gedogen.
We zien het door de vingers, terwijl we weten: 
het is veel te gevaarlijk. We willen het niet toe-

In een groot stuk land van een boer 

lag een prachtig wandelgebied. Een 

deel van het gebied was moerassig 

en er lag drijfzand. De boer plaatste 

daar een hek omheen en zette 

er een groot bord bij: Gevaarlijk! 

Drijfzand! Betreden op eigen 

risico. Omdat het wandelpad bij 

dat hek uitkwam moesten de vele 

wandelaars eromheen lopen. Omdat 

er overheen lopen aanzienlijk korter 

was, klommen sommige wandelaars 

over het hek. Stuk voor stuk kwamen 

zij in grote moeilijkheden.

ARTIKEL

HET HEK
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Er kwam een vrouw, verslaafd aan heroïne en 
cocaïne, voor gebed in één van de diensten. 
Hoewel zij beweerde dat zij vrij was om drugs te 
gebruiken, hadden die middelen haar leven ver-
woest. Zij moest haar lichaam verkopen, omdat 
het lichaam schreeuwde om drugs. 
De alcoholist zei hetzelfde: ‘Ik ben vrij om te drin-
ken.’ Eerst verplaatste hij het hek, toen gooide hij 
het weg. Wat met een enkel glas begon, eindigde 
in een vernietigende drankverslaving. Het maak-
te zijn huwelijk en gezin kapot, alleen omdat hij 
het hek negeerde. 
‘Ik ben baas in eigen buik’, zei een jonge vrouw 
tegen mij. Dat was zo, omdat het hek tegen abor-
tus allang was weggehaald. Vervolgens ging ze 
ten onder in een moeras van ellende Met zware 
depressies kwam ze in één van de diensten. Na 
de abortus was ze een geestelijk wrak geworden.
Vrijheid is dus altijd begrensd, er is alleen vrijheid 
binnen de grenzen van regels. Iemand die zelf 
de dienst wil uitmaken en zijn eigen regels stelt, 
krijgt onherroepelijk te maken met de meedo-
genloze wet van oorzaak en gevolg. En die wet is 
harder dan je denkt.

Jezus bracht de wet van de vrijheid
Jezus leerde ons hoe te leven en met welke nor-
men. Zij die Zijn plan afwijzen, zouden zich eens 
de vraag moeten stellen: Als ik dat verwerp, waar-
in heeft Jezus dan ongelijk? 

Zou het niet verstandig zijn om onze wetten, 
regels en normen eens naast die van Hem te zet-
ten?
Is het plaatsen van hekken om moerassen en 
drijfzand, zoals Jezus deed, wel zo verkeerd?
Bovendien kwam Hij ook nog met uitgestoken 
hand om mensen te helpen, die in het moeras en 
het drijfzand terechtgekomen waren. Meer nog, 
Hij was zelfs bereid voor hen te sterven! 
We zullen de hekken die Hij plaatst, dus moeten 
respecteren. Die hekken beroven ons niet van 
onze vrijheid, maar maken ons juist vrij, vrij van 
het moeras van verwarring en vrij van het drijf-
zand van de zonde. 

Ik ben liever gelukkig met het 
hek van normen dan ongelukkig 

zonder, want dan leveren we 
steeds meer vrijheid in. 

Mensen gingen zonder hekken leven en lieten 
het geloof los. Maar wie dat doet, laat meer los 
dan dat. Hij laat God los, en op een dag zal hij tot 
de ontdekking komen dat een leven zonder God 
tenslotte hopeloos uiteenvalt.

Ontdek de regels van vrijheid
Jezus zei: ‘Zoek eerst mijn Koninkrijk en zijn 
gerechtigheid.’ Wie dat zoekt, ontdekt een geheel 

nieuwe standaard. Maar de mens die gewend is 
zonder hekken te leven, heeft een diepe achter-
docht tegen alles wat God biedt, ook al beseft 
hij terdege dat de levenswijze van vandaag niet 
voldoet. Hij is echter een belangrijk begrip kwijt-
geraakt, het begrip zonde. Het ontbreken van 
zondebesef is het doel missen, is God missen.
Wij zijn vrije schepselen en het belangrijkste wat 
we kunnen doen, is kiezen.
Christus respecteert ons en zegt: ‘Je moet het 
zelf beoordelen, Ik leg je niets op, beoordeel zelf 
wat je vrijmaakt.’  Verwerp je het hek, dan is dat je 
eigen keuze. Kies je voor het hek, dan maakt het 
je vrij van alle denkbare ellende. 

Je kunt voor jezelf vaststellen of er een beter 
plan is dan het plan van Christus. Zijn woorden 
overtreffen alle andere woorden. Zijn wetten en 
regels maakten mensen vrij, en doen dat nog 
steeds! Iedereen heeft de mogelijkheid voor de 
juiste vrijheid te kiezen. Wie verkeerd kiest, stort 
niet alleen zichzelf in een complete chaos, maar 
berokkent ook anderen een groot verdriet. 
Door jouw keuze kun je het goede verwerpen 
dat nu juist voor jou bestemd is. Je kunt ook voor 
God kiezen en zo vrijheid ontvangen. Je draagt 
zelf de verantwoording voor jouw keuze en voor 
de gevolgen die dat met zich meebrengt.
Het is de hoogste tijd dat je het hek van Jezus 
serieus neemt, terugplaatst en respecteert. ■

ARTIKEL
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De zon schijnt als we bij Mirjam 

en Patrick Blom uit Papendrecht 

aanbellen. Zij vertellen graag over 

de genezing van Josephine, hun 

jongste dochter. Dat dit jonge, 

energieke gezin nog niet zo heel 

lang geleden in een achtbaan tussen 

leven en dood verkeerde, zou je op 

het eerste gezicht niet denken. 

 

Patrick heeft net de honden (twee 

Rhodesian Ridgebacks) uitgelaten, 

Mirjam zet koffie en hun jongste, 

Josephine (2), speelt in de lichte, 

gezellige woonkamer. Dochters Julia 

(10) en Eva (6) zijn op school. Huisje, 

boompje, beestje. 

Mirjam: ‘We zijn pas vier jaar christen, maar heb-
ben in een korte tijd ingrijpende veranderingen 
meegemaakt. Pas de laatste twee jaar zijn we in 
de luwte gebracht en komen we tot rust. Eigen-
lijk kan ik nu pas vertellen, door de kracht van de 
Heilige Geest, wat God gedaan heeft in ons leven. 
Daarvoor waren er nog teveel emoties.
We hebben ervaren dat God soms dingen laat 
gebeuren, om Zichzelf te openbaren en krachtig 
te laten zien. 
Ik heb mijn hele leven wel geweten dat God er 
was. Als kleuter heb ik de aanwezigheid van de 
Heilige Geest heel krachtig en duidelijk ervaren. 
Mijn moeder maakte een moeilijke periode door 
en al maak je het niet bewust mee, je slaat het 
toch op. Als ik dan ‘s avonds op bed lag, wist ik 
dat Hij dichtbij mij was en mij troostte’. 

Omdat de ouders van Mirjam het geloof loslaten, 
groeit Mirjam niet in het geloof op. Dit leidt tot 
veel dwalingen en zijsporen, hoewel Mirjam er 
zich van bewust is dat er een God is. Er is echter 
één familielid die voor haar bidt. Het is haar oma 
die wel een levend geloof in Jezus heeft. Zij heeft 
Hem in haar leven ervaren en weet Gods stem 
zuiver te verstaan. Een paar weken voor haar oma 
overlijdt, heeft Mirjam nog een lang gesprek met 
haar.

‘Mijn oma vertelde mij dat God haar had geroe-
pen om de laatste jaren van haar leven voor mij 
op de bres te gaan staan om voor mij te bidden’.

Boeddhisme
Inmiddels zijn Patrick en Mirjam samen. Eén van 
haar allerbeste vriendinnen is getrouwd met een 
hooggeplaatste Nepalese goeroe en introdu-
ceert Mirjam met het boeddhisme. 
‘Ik verdiepte me er zwaar in en Patrick liet me 
daarin vrij. Ik bezocht soms wekenlang retraites 
(in Nederland) en was twee jaar in de leer bij de 
betreffende goeroe. Ik leerde Tibetaanse wijshe-
den en boven in ons huis had ik een altaar. 
Het is een betovering, zeker voor diegenen die 
een roeping op hun leven hebben. Satan weet 
dat. Maar mijn oma heeft mij er van los gebeden’.

Mirjam begint twijfels te krijgen met de wijze hoe 
er soms in de boeddhistische gemeenschap met 
elkaar om wordt gegaan (de sangha). 
‘Omdat ik als kind God al in mijn hart kende, kon 
ik het niet rijmen. 

Als God liefde is, waarom moest
je eerst geld betalen of goede 

karma hebben?’ 

MIRJAM & PATRICK BLOM
GENEZING VAN HUN ONGEBOREN KIND MET 
ZWARE CHROMOSOOMAFWIJKING

INTERVIEW
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De goeroe reageert eerst open op haar kritische 
vragen. Als Mirjam weer iets constateert wat 
volgens haar niet klopt, voelt zij in haar hart dat 
Jezus zoiets nooit zou doen. Zij confronteert de 
goeroe twee keer en ervaart een kou en de dood 
van hem uitgaan. Bij de tweede keer ervaart zij 
het als demonisch. ‘Ik heb mijn spullen gepakt en 
ben weggegaan. ‘Dit klopt niet, ik weet niet wat 
het is’, zei ik, maar ik voelde het diep in mijn hart. 
Ik heb toen acuut de stekker eruit getrokken’. 

Julia
Toen werd onze oudste dochter Julia enorm aan-
gevallen in de nacht. Ze was 4,5 jaar en kreeg 
zelfmoord neigingen. Wat we toen niet wisten, 
weten we nu. Er was een strijd gaande in de 
hemelse gewesten. Het huis was demonisch 
bezet en Julia werd aangevallen door doods-
geesten. We zagen ook dingen en dachten dat 
het geesten waren van overleden mensen.
We probeerden haar te kalmeren, sliepen bij 
haar, spraken met haar, maar het hielp niet. ‘Dit 
kan toch niet! Bad ik tot God’. 
God verhoort elk oprecht gebed, ook die van Mir-
jam. Zij komt in contact met Robert van Mierlo 
(Leven in God) via zijn website die voor de situa-
tie van Julia bidt.

Eva
Intussen wordt hun tweede dochter, Eva, gebo-
ren. ‘Eva was een wonder, we wilden een twee-
de, maar ik was vrijwel onvruchtbaar. Ik reageer 
sterk op medicijnen en wilde geen IVF traject in. 
Ook hier heeft Robert voor gebeden. In die tijd 
ontving ik een visioen, ik wist toen niet dat het 
een openbaring van de Heer was, maar ik zag een 
hogepriester met een meisje binnenlopen en 
naar boven gaan. Ik wist gelijk dat dit mijn kind 
was die zou komen. Het was precies het meisje 
zoals Eva nu is!’ Eva, die iets te vroeg geboren 
wordt, heeft moeite om een ritme te vinden. Ze 
vraagt veel aandacht en energie van het gezin. 
Ook voor Julia is een nieuw zusje een ingrijpende 
verandering.
Er breekt een hectische tijd aan waarin Mirjam 
begint te bidden. Het is een lang proces. Dat de 
Bijbel het antwoord is, wil er bij haar nog niet in, 
want zij herinnert zich welk effect religie op haar 
familie heeft gehad. Maar Mirjam houdt vol, ze 
weet immers van jongs af aan dat God er is.

God vinden
In januari 2012, is er eindelijk ruimte om samen 
met Julia naar een gebedsdienst bij Robert te 
gaan. De liefde en warmte van de Heilige Geest 
raakt Mirjam en Patrick. Dit is wat zij allebei zoch-
ten. Mirjam herkent het gelijk als een warme 
deken. Als er voor Julia wordt gebeden gebeurt 
er ogenschijnlijk niets en gaan zij weer naar huis.

De liefde en warmte van
de Heilige Geest raakt  

Mirjam en Patrick. Dit is wat  
zij allebei zochten.

De volgende morgen als Julia naar beneden 
komt, straalt het licht letterlijk van haar af. 
Mirjam: ‘Mama ik voel zoveel liefde!’ bleef zij her-
halen. Julia is vrij gesloten van karakter dus wat 
was er met haar gebeurd?’
Robert belt later die ochtend en vraagt of Julia tij-
dens het gebed misschien iets gezien heeft, want 
zo leek het wel volgens hem.

‘Ik heb Jezus gezien!’, als Julia dat zegt valt alles 
op zijn plek voor Mirjam. De puzzel is compleet. 
En Mirjam denkt aan het moment dat Jezus zich 
aan haar openbaarde en zij de dood in de ogen 
van de goeroe zag. Zij ziet hoe stapsgewijs God 
het gezin naar Zich toetrekt. Hoe zij het boed-
dhisme verliet, wat er met Julia gebeurde, hoe de 
bediening van Robert op hun pad kwam en hoe 
haar oma voor haar gebeden heeft.
‘God heeft zich krachtig geopenbaard door het 
leven van Julia, ik vertelde Patrick dat ik hier mee 
verder wilde. Ik wilde uitspitten wie Jezus en God 
waren. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar, ik wil het 
weten, begrijpen’.
God werkt ook in het hart van Patrick die vanuit 
zijn jeugd ook weliswaar iets van het geloof heeft 
meegekregen, maar niet meer dan de contouren. 
Mirjam en Patrick geven kort na elkaar hun leven 
aan Jezus. Al wisten ze niet goed wat ze deden, ze 
wisten dat ze het moesten doen.

De wereld op zijn kop
Alles bij elkaar is het leven een achtbaan: naast 
de strijd voor Julia en Eva, verliest Patrick onver-
wachts zijn baan. Hierdoor komt wel een droom 
uit; hij begint voor zichzelf. Mirjam pakt in die tijd 
een fulltime baan als projectmanager op.

Intussen worden zij begeleid om te groeien in 
hun prille geloof. Genade is een nieuw begrip en 
Mirjam moet vrijkomen van het boeddhistisch 
denken waarin redding verdiend wordt. Tegelij-
kertijd wordt het huis gezuiverd. Alle boeddha 
beelden, het altaar en de boeken worden weg-
gedaan. Het zijn ingrijpende veranderingen en 
gebeurtenissen. Het is veel en intens en er komt 
druk op de relatie. Maar God heeft een handjevol 
bidders op hun pad gebracht die om hen heen 
staat.
Mirjam: ‘Toen raakte ik zwanger, een derde kind 
op komst, het was absoluut niet gepland! Ik was 
in shock! We hadden net Eva’s babyspullen weg-
gedaan en zachtjes aan was ik weer begonnen 
met paardrijden. Mijn eigen ding doen daar was 

ik hard aan toe. Ik wist ook niet meer of ik wel ver-
der wilde in dit huwelijk. Alles stond op zijn kop’. 

Josephine
‘We waren nog niet gedoopt, maar ik verstond 
God wel’, vertelt Mirjam, ‘Hij zei dat er in maart 
(2013) iets bijzonders ging gebeuren. Ik ben 
geestelijk gevoelig en zocht Zijn leiding, maar 
ik had geen Bijbelse basis, ik wist niet wat er zou 
gebeuren. We moesten onze weg vinden, ik was 
in verwachting en we wilden het houden’. 
Zoals bij de andere 2 zwangerschappen werd er 
nu ook een vruchtwaterpunctie gedaan. ‘Wat we 
niet wisten is dat het ziekenhuis als enige op alle 
chromosomen testte en ik één van de eersten 
was bij wie dat gedaan werd’.

Begin maart worden Mirjam en Patrick op een 
zondag gedoopt. De dag erna, terwijl Mirjam aan 
het stofzuigen is, zegt God: Haar naam is Josephi-
ne. ‘Ik wist gelijk dat God sprak, maar ik begreep 
er helemaal niets van. Ik zocht meteen de bete-
kenis op, het betekent ‘Ik voeg toe’ en ik wist dat 
God over de baby sprak.’

Onheilstijding
Diezelfde avond krijgen zij een telefoontje van 
het ziekenhuis. Er is een zware chromosoomaf-
wijking geconstateerd die in de standaardproce-
dure niet naar voren zou zijn gekomen. 
Het is goed mis: de afwijking beslaat een breed 
spectrum en de vooruitzichten zijn niet goed. 
Slechts vijf gevallen met een vergelijkbaar chro-
mosoompatroon zijn wereldwijd bekend, dus de 
artsen wisten er ook niet goed raad mee. Alge-
hele spierzwakte, onvoldoende groei in de baar-
moeder en na de geboorte, afwijkingen aan vita-
le organen, handen, voeten, gezichtje, hersenen, 
niet kunnen drinken en een laag IQ.
Het bericht valt als een bom op het geloof van de 
relatief jong bekeerde christenen. ‘Waarom zou 
God ons dit aan willen doen, was dit wat Hij met 
ons voor ogen had?’ 

Mirjam is 20 weken zwanger. In vier weken moet 
er beslist worden de baby wel of niet te laten 
komen. Zowel artsen als vrienden en familie laten 
doorschemeren dat afbreken van de zwanger-
schap acceptabel zou zijn. Maar Mirjam’s eerste 
reactie is dat het niet Gods wil is om dat te doen.

Bedenktijd
In die vier weken van bedenktijd verkeren Mirjam 
en Patrick regelmatig in radeloosheid. Kunnen zij 
het dit kind aandoen en kan het gezin dit aan? 
Tegelijkertijd is er een diep verlangen om het 
kind te houden, gebaseerd op de onwil om een 
leven dat God geschapen heeft, af te breken. 
Mirjam en Patrick houden al van hun ongeboren 
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kind, God had haar al bij naam geroepen. Er werd 
veel voor hen gebeden want het was een strijd 
tussen leven en dood. En hoewel zij God smeek-
ten om duidelijkheid, bleef een antwoord uit.
Dan bemoedigt God Patrick met de woorden: 
‘Mijn wil is wet’ en ‘de baby bestaat al!’. God 
spreekt met zo’n stelligheid dat het ontzag wekt 
bij Patrick. 
Mirjam, die de doodsmachten voelt, wordt 
bemoedigd met de woorden ‘te bidden dat Zijn 
wil zal geschieden’ en in de laatste week is het 
Mirjam duidelijk, God had haar al bij naam geroe-
pen, Hij wist dat dit zou gebeuren.

Kiezen voor liefde en leven 
Op de dag van beslissing, voordat zij naar het zie-
kenhuis gaan, neemt Patrick thuis een moment 
voor zich alleen. ‘Er kwam iets over me heen, ik 
kon het niet laten weghalen en ik zei tegen Mir-
jam: we kiezen voor liefde en leven en niet voor 
angst en dood. Met die woorden werd gelijk de 
vrede vrijgezet, er kwam een ongelofelijke tast-
bare rust in ons.

De volgende dag op het schoolplein is het zelfs 
zichtbaar. Men is op de hoogte van de situatie en 
vraagt wat er gebeurd is, want Patrick ziet eruit 
alsof 50 kilo van zijn schouder is.

...we kiezen voor liefde en 
leven en niet voor angst en 
dood. Met die woorden werd 

gelijk de vrede vrijgezet,  
er kwam een ongelofelijke 

tastbare rust in ons.

Goddelijke genezing
Mirjam: ‘Ik heb Gods hart altijd begrepen en we 
hadden de volledige overtuiging dat niet de art-
sen, maar God de Enige was die haar kon gene-
zen’. 

Patrick en Mirjam winnen steeds meer informatie 
in over Goddelijke en wonderbaarlijke genezing 
door het onderwijs van Andrew Womack en de 
genezingsdiensten bij Jan Zijlstra. Het maakt hen 
strijdbaar en ze stappen uit in geloof.

5 mei 2013 in de genezingsdienst vraagt Jan Zijl-
stra of Mirjam gelooft. Mirjam: ‘Waarom denk je 
dat ik hier sta? dacht ik. Maar toen God aan mij 
vroeg of ik geloofde dat mijn kind door de strie-
men van Zijn Zoon genezen was, kwam dat aan! 
U zegt het in Uw Woord. Als ik U niet kan geloven, 
wie kan ik dan wel geloven? Vervolgens bad Jan 
Zijlstra dat alles naar de scheppingsorde herstel-
len zou. 

We kochten meteen babyspullen en alle negativi-
teit wezen we af. Onze omgeving wist er niet mee 
om te gaan, artsen begrepen het niet. Zij waren 
eerder gewend dat zwangerschappen afgebro-
ken werden, hier waren twee mensen die voor 
het leven kozen. Tijdens elke controle bleek dat 
ons kindje goed groeide en werd bevestigd waar 
wij in geloofden. Toch waren het ook moeilijke 
maanden waarin we vrienden hebben verloren 
en we op ons geloof moesten blijven staan.

Gezond geboren
‘De geboorte was spannend. Zou gebeuren waar 
we in geloofd hadden? Het hele artsenteam werd 
erbij gehaald, ons kindje was een wetenschap-

pelijk project. Zo zou ons kind geen spierkracht 
genoeg hebben om zelf te drinken, maar toen 
Josephine werd aangelegd, hapte zij in één keer 
toe. ‘Het is gezond’ zei ik, ik wist het meteen.
Alle nacontroles waren goed, er was geen afwij-
kend celmateriaal in het navelstrengbloed. De 
uitslag van röntgenfoto’s gaven aan dat her-
sentjes, ingewanden en de vitale organen hele-
maal gezond waren.
De klinisch geneticus wil Josephine het liefst elke 
week zien. Maar Mirjam en Patrick stellen zich 
heel beschermend en strijdlustig op en geven te 
kennen dat de baby mee naar huis gaat. Het staat 
zwart op wit: het is gezond!

Mirjam: Soms vraagt je je af of je wel goed bidt, 
genoeg doet of gelooft. Maar genezing is een 
genadegave van God. We mogen een onstuit-
baar vertrouwen in Hem hebben. Als een kind 
die Hem in alles durft te vertrouwen. Hij wil dat 
we dat uitspreken naar Hem, Hij wil dat we Hem 
houden aan Zijn beloften. Dan ben je niet aan het 
claimen, maar dan ken je Zijn hart, Zijn goedheid. 

De belangrijkste voorwaarden zijn een onvoor-
waardelijk geloof en bereidheid om te ontvan-
gen. Blokkades moeten openbaar worden en 
als die eruit zijn, mag je er van uitgaan dat God 
geneest. ■

Hij wil Zich laten zien door
krachtige daden, er is een  

wereld om ons heen die  
bediend moet worden met  
de liefde van de Vader!
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INTERVIEW LISETTE KLAUS

TOEGANG VRIJ • GRATIS PARKEREN

IEDERE 1E EN 2E ZONDAG 
VAN ELKE MAAND, 

19:00 UUR

WINGS OF HEALING
Veerpolder 6a • 2361 KV • WARMOND

Postbus 20 • 2350 AA Leiderdorp • Tel: 071-3031260

WARMOND

GENEZINGSWEEKEND
Vr 12 augustus 19:30  Genezingsdienst
Za 13 augustus  13:30  Kindergenezingsdienst
Zo 14 augustus 10:00  Onderwijsdienst over genezing
Zo 14 augustus 19:00  Genezingsdienst
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Spitsuur 
We zijn in Heerhugowaard (NH). Henk woont hier 
al 35 jaar, waarvan het grootste deel samen met 
zijn vrouw en drie kinderen. Als zijn vrouw, met 
wie hij vijfentwintig jaar getrouwd is, overlijdt, 
blijft Henk met de kinderen achter. 
‘Ik had twee banen, een eigen rijschool (Now or 
Never) en een administratieve baan bij een grote 
bank in Amsterdam. Ik werkte minimaal 58 uur 
per week en dat eiste zijn tol. 
In 2005 kreeg ik zes bypasses als gevolg van een 
hartinfarct. Ik was een tijdbom. Men wilde eerst 
katheteriseren, maar eenmaal op de operatie-
tafel hoorde ik de arts zeggen: ‘doe maar weer 
weg’. Hoe was het mogelijk dat ik nog leefde, alle 
aderen zaten potdicht. De volgende dag voerde 
de beste chirurg de operatie uit. Het was kantje 
boord.’

Dubbele longontsteking
Henk werkt daarna als buschauffeur en in 2008 
voordat hij naar werk gaat, moet hij thuis zwaar 
overgeven. Het is zwart. Plichtsgetrouw als hij is, 
gaat hij gewoon naar het werk en als hij iemand 
vertelt wat er gebeurd is, adviseert deze om heel 
snel naar de dokter te gaan. Als Henk dat doet, is 
hij ‘s middags al in het ziekenhuis.
‘De volgende dag werd ik opgenomen en werd 
een dubbele longontsteking geconstateerd. Ik 
bleef drie weken voor een Prednisonkuur, daarna 
waren mijn longen schoon, maar niet genezen 
want de oorzaak was onbekend’. 

Na vier maanden hoort Henk dat alles er nog 
steeds goed uitziet en de controles kunnen stop-
pen. Als Henk in juni 2008 voor de laatste contro-
le komt constateert de arts aan de hand van de 
foto’s dat het er helemaal niet goed uitziet. 
Henk: ‘ze rende door de hal met grote spoed om 
nog een afspraak te kunnen maken bij de specia-
list (voor longkanker) die met vakantie zou gaan. 
Het is niet wat je verwacht bij een laatste contro-
le’. Weken van onderzoeken volgen: foto’s, scans, 
ruggepuncties. Henk is niet kleinzerig en onder-
gaat het allemaal.

Een eerlijk gebed
Ik maakte me meer zorgen om mijn kinderen 
dan wat er eventueel met mij aan de hand was. 
Mijn zoon heeft een beperking en is moeilijk te 
ondersteunen. Ik had al veel bemiddeld en op de 
kaart gezet voor begeleid wonen. Maar het was 
nog niet af. 
Ik ging al jaren niet meer naar de kerk en echt 
geloven deed ik niet, maar nu ging ik naar God. 
Ik bad een heel eerlijk gebed: ‘Heer, ik weet dat 
ik nu erg ziek ben, ik begrijp het ook wel, ik heb 
misschien niet zo’n best leven geleid. Help me, ik 
heb nog tijd nodig voor mijn zoon. Ik kan eigen-
lijk niet gaan, het komt een beetje slecht uit’. 

Gelovig gezin
Henk komt uit een Hervormd gezin uit Den Haag. 
Ik zag de blijheid van mijn ouders, opa en oma, 
dat was heel treffend. Als kleine jongen ging ik 
mee naar de kerk. Het waren best mooie tijden, 
er werden verstandige dingen gezegd. Voor mijn 
oma heb ik altijd bewondering gehad. Zij was de 
belichaming van optimisme. De liefde en blijd-
schap waarmee zij altijd het lied: De Heer is mijn 
Herder zong, vergeet ik nooit. Mijn broer en ik 
kwamen graag bij haar, zij verwende ons altijd. 
Zij was een keer ernstig ziet en zou lang in het 
ziekenhuis moeten blijven, ze was toen al ver in 
de tachtig. Maar zij wees in vertrouwen omhoog, 
naar God, ervan overtuigd dat haar ziekte niets 
voorstelde en zij zo weer thuis zou zijn. Binnen 
twee weken was ze ook thuis. 

Als tiener werd ik opstandig, ik ging naar catechis-
mus, maar kon niet met de stof meekomen. Dat 
was pijnlijk, ik voelde me zwaar ondergeschoven 
en stopte ermee. Naarmate ik ouder werd ging ik 
niet meer naar de kerk en raakte het contact met 
God kwijt. 

Bij God is alles mogelijk 
Iets wat mij altijd is bijgebleven is een uitzending 
van Hour of Power. Een vrouw had haar echt-
genoot verloren. Zij hadden samen een bedrijf 
opgebouwd. Nu was zij alleen met haar kinde-

HENK NEPVEU
GENEZEN VAN ASBESTKANKER

In de diensten van the Wings of Healing wordt de genezing van Henk 

Nepveu dikwijls aangehaald of wordt hij naar het podium geroepen 

om zijn verhaal te vertellen. Ook als wij hem vragen voor dit interview, 

reageert hij enthousiast. Het is kenmerkend voor hem, een man die graag 

getuigt van het geweldige wonder dat God gedaan heeft.
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ren. Haar wereld stortte in, maar de mensen van 
het bedrijf smeekten haar om sterk te blijven en 
door te zetten. Zij vroeg de Heer om kracht. Het 
bedrijf groeide en met een glimlach getuigde zij 
dat bij God alles mogelijk is. Die woorden bleven 
bij mij hangen. Het leven van die vrouw stond 
zo haaks op mijn leven. Ik was alleen, ik miste de 
kracht van de Heer en die drijfveer. Maar ja, ik had 
Hem ook niets gevraagd. Ik sloeg het op in mijn 
verstand maar deed er niets mee. 

Asbestkanker, Henk roept God aan
Als Henk voor onderzoek door een scan moet, 
nadert hij een ruimte waar het verboden is te 
spreken. ‘Je moet nu bidden Henk!’, zei ik tegen 
mezelf, ‘maar ik wist niet hoe. Toen riep ik het uit: 
God help me alstublieft!’ Toen is er een balletje 
gaan rollen, want Hem aanroepen is belangrijk, 
al wist ik dat toen nog niet.’ 
In 2009 krijgt Henk de uitslag van de onderzoe-
ken. Het artsenteam is zichtbaar nerveus om het 
slechte nieuws te vertellen: Henk heeft de ergste 
en gevaarlijkste vorm van longkanker, namelijk 
asbestkanker en heeft nog maar drie maanden 
te leven. (Ten tijde van een verbouwing aan het 
gebouw waar Henk gewerkt had, was asbest 
vrijgekomen. Twee collega’s zijn in de afgelopen 
jaren aan de gevolgen van asbestkanker overle-
den red.) Een chemokuur om enkele maanden te 
winnen is geen optie voor Henk. ‘Je wint een paar 
maanden, maar de deur gaat toch dicht. Ik ben 
toen drie uur gaan wandelen in het bos, om mijn 
hoofd leeg te maken en op kracht te komen’. 

Zoektocht
‘Ik bleef desondanks optimistisch en wilde geen 
begrafenis regelen. Ik was er immers nog! Ik con-
centreerde me op hoe ik van deze ziekte af kon 
komen. Uren zat ik achter de computer, dagen-
lang, zoekend naar een behandeling. Ik las over 
een verschrikkelijke ziekte waar geen overle-
vingskans voor was.
Ik sprak met God af dat als ik om 4 uur nog niets 
gevonden had, ik me er bij neer zou leggen en 
me zou richten op zaken die geregeld moesten 
worden. Nu zie ik dat de Heer me geleid heeft dat 
pad te bewandelen’ 

God antwoordt 
‘Toen mijn zoektocht om 4 uur niets opbracht, 
deed ik de computer uit. Maar ik had zo’n ver-
trouwen, ik wilde God niet onderschatten. ‘Laat 
ik de computer nog een keer aanzetten’, denkt 
Henk en dan leest hij hoe een wereldberoemde 
professor de verschrikkelijke ziekte beschrijft 
en aangeeft dat zelfs gebedsgenezing niet zou 
helpen. Henk: ‘Gebedsgenezing! Geniaal! Dat 

woord had ik nodig. Genezing had met God te 
maken. ‘Alles is mogelijk bij God’, die woorden 
drongen weer tot me door. Ik wist dat dit een 
antwoord van God was.
Als Henk dit bij vrienden thuis vertelt, ligt er op 
tafel een folder van de genezingsdienst van Jan 
Zijlstra, die op die dag in de bus lag. ‘Ik heb vol 
bewondering naar de Heer gekeken en ik wist 
dat ik daar mijn genezing zou ontvangen’.

Wees genezen!
Henk woont eerst een bijbelcursus van Jan Zijl-
stra bij. ‘Het was een diep verlangen om dat nog 
te kunnen doen in mijn leven. Ik leerde het Bij-
belvers Hebreeën 13:8 en ik wist: De Heer was, is 
en zal altijd de Genezer zijn! ‘Het staat hier zwart 
op wit, dit is voor jou Henk!’, zei ik tegen mezelf. 
Met dat vertrouwen komt Henk in de genezings-
dienst, waar Hij de Heer in Zijn hart aanneemt. ‘Ik 
was ontroerd en er kwam rust en vrede over me. 
Na alle stress was ik nu zo blij!’

In de tweede genezingsdienst, laat Henk voor 
zich bidden. Als hij uitlegt dat hij niet meer lang 
te leven heeft, bidt een heel team van bidders 
mee en spreekt leven over hem uit.
‘Leven uitspreken is zo belangrijk! Het stond zo 
haaks op de ziekte en het klonk als muziek in 
mijn oren. Na het gebed was ik even in een ande-
re dimensie, alsof ik door een schilderij stapte en 
er aan de andere kant weer uitstapte’. Henk kan 
het nog moeilijk omschrijven, het was iets gees-
telijks. Dat moment duurt maar kort en met de 
woorden ‘Wees genezen!’ is hij weer terug.
 
Bewijs van genezing
De volgende dag ging ik enthousiast naar het zie-
kenhuis om foto’s te laten maken als bewijs dat ik 
genezen was. De artsen zagen er niets in, maar 
namen toch foto’s. Er was nauwelijks verandering 
te zien op de foto volgens de arts. Ik was ver-
baasd en wilde een nieuwe foto. Met veel tegen-
zin stemde men toe. Nu leek het eerder erger dan 
dat het beter was. 
De arts keek bijna blij toen hij het vertelde en ik 
zag zo’n spottende lach in zijn gezicht dat het 
voelde alsof het van de boze was. Ik geloofde 
er niets van en omdat ik begreep dat het geen 
enkele zin had om in discussie te gaan vroeg ik
naar mogelijkheden om mijn genezing te bewijzen. 
Na zes weken kon ik een biopsie laten doen. Het 
wonderlijke van dat onderzoek was, dat het zon-
der enig bloedverlies gepaard ging. 

Genezen!
13 november 2010 zou ik de officiële uitslag krij-
gen. Ik ging alleen en bad: Heer, ik kon niemand 

vinden om mee te gaan, maar zou U naast mij op 
die lege stoel willen zitten? De Heer antwoordde 
meteen want ik kreeg een gigantische glimlach 
op mijn gezicht, van oor tot oor. Het ging niet 
weg en met die glimlach kwam ik het ziekenhuis 
binnen. Ik had de professor nog nooit zien lachen 
en het kon me ook eigenlijk niet schelen wat hij 
zou zeggen. Zo zat ik er die dag in. Maar hij lach-
te: ‘Ja meneer Nepveu, we hebben helemaal geen 
kanker kunnen vinden. Het bijzondere is, het 
beetje kankercellen dat we allemaal opbouwen 
als we ouder worden is er zelfs ook niet, u bent 
helemaal schoon! U bent genezen’. Hij sloot het 
dossier zelfs af door erop te schrijven waardoor 
ik genezen was: genezen door gebed in de gene-
zingsdienst.
Ik ging naar huis en buiten regende het zacht-
jes, in de auto leken het goudpareltjes. Henk is 
dankbaar, het is nu ook bevestigd door artsen. Hij 
kan nu met een veilig gevoel getuigen van zijn 
genezing. 

Ook een gezond hart 
12 weken na zijn genezing, krijgt Henk zwa-
re krampen in de hartstreek. Overdag en in de 
nachts. Het ging 24 uur door en medicijnen hiel-
pen niet. Ik durfde het bijna niet maar ik dacht: 
ik ga weer naar de genezingsdienst bij Jan Zijl-
stra. En inderdaad, toen hij me zag zei hij: ‘Jij 
weer, Henk?’ Ik vertelde over mijn pijn en voordat 
het gebed was uitgesproken was de pijn in een 
moment totaal verdwenen. 
Ik sliep heerlijk en dacht: het moet niet gekker 
worden! Ik had al een groot wonder ontvangen 
en nu weer mijn hart! Bij elke controle verbaast 
het de artsen dat het zo goed gaat en hoeft Henk 
alleen naar de hemel te wijzen. 

Een nieuw leven
Henk is God dankbaar voor zijn gezondheid en 
geniet van het geluk met zijn kinderen. ‘Het is 
zo belangrijk om elke dag minstens 10 minuten 
aandacht aan je kind te schenken, ik heb dat te 
weinig gedaan, als ik iets mee mag geven: hang 
een tegeltje aan de muur met een tekst die je 
daaraan herinnert!’

Mijn vader was veel weg, maar als hij thuis was 
wandelden we veel samen. Ik kon dan alles kwijt 
aan hem. Het is net als bij God, als je niet meer 
kunt, of je weet niet meer hoe je verder moet, 
pieker dan niet, bidt en leg het in de handen van 
de Heer. 

Henk is een echte evangelist en getuigt aan 
iedereen die het horen wil van de liefde en goed-
heid van God. ■

INTERVIEW
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Pleeggezin
Bianca groeit op in het plaatsje Wijchen in Gel-
derland. Omdat haar ouders niet voor haar kun-
nen zorgen, woont zij bij haar oma van wie Bian-
ca veel liefde ontvangt. Maar als Bianca zes jaar 
is, overlijdt haar oma en wordt zij hals overkop 
in een pleeggezin geplaatst. Van een warm nest 
komt Bianca in een gezin waar een ijzeren disci-
pline heerst. ‘Het zag er van de buitenkant goed 
uit, maar ik ervoer er toch geen liefde’, vertelt 
Bianca over die periode. Vanaf haar veertiende 
spaart zij stiekem voor een uitzet en telt de jaren 
af om op eigen benen te staan. 

Het gezin is katholiek, maar over God of het 
geloof word nooit gesproken. Met hoogtijda-
gen bezoeken zij wel een kerk en hoewel Bianca 
niets van de preek begrijpt, is zij als meisje van 
zeven onder de indruk van Jezus. ‘Als ik naar de 
afbeeldingen van Jezus keek dacht ik: Wow! Wat 
een geweldige Man. Hij was zo goed! Hij kon zelfs 
Zijn vijanden aan het kruis vergeven’.
Bianca moet elke film over het leven van Jezus 
zien en tijdens een schoolreisje naar de Heilige 
Land Stichting blijft zij bij het open graf, terwijl 
andere kinderen vrolijk spelen. ‘Als je mij vroeg 
wat ik wilde worden, dan zei ik dat ik als Jezus wil-
de zijn. Tegelijk was ik verdrietig, want ik besefte 
dat Jezus 2000 jaar geleden leefde. Iedereen om 
mij heen vertelde dat Hij toen gestorven was. Ik 
kende Hem uit boeken.’ 

Op eigen benen
Op haar achttiende verlaat zij het gezin. Eindelijk 
vrij! ‘In het pleeggezin heerste zo’n streng regime, 
nu kon ik doen en laten wat ik wilde en was een 
kind in een snoepwinkel! Ik nam me voor om tot 
mijn twintigste alles te doen wat God verboden 
had, daarna zou ik wel weer serieus worden.’ 

Bianca werkt als kok en is danseres in discothe-
ken. Naast werken bestaat het leven uit feesten, 
drank en drugs. Zij gaat helemaal los en raakt 
zwanger van haar eerste kind op haar eenen-
twintigste. ‘De relatie was toen al niet goed, maar 
ik nam mijn verantwoording en bleef trouw.’

GENEZEN VAN EPILEPTISCHE AANVALLEN, ASTMA TISCHE  
BRONCHITIS, DARMZIEKTE EN EEN HERNIA

Bianca Vlasman

SHALOM. Deze groet van zegen 

siert het raam van het huis waar 

wij aanbellen. Op tafel ligt een 

grote Bijbel opengeslagen. 

We zijn bij Bianca Vlasman. 

Als Bianca ons haar verhaal 

vertelt, kunnen we niet anders 

zeggen dan dat haar wonder 

van genezing Gods ‘kers op 

de taart’ is. Het allergrootste 

wonder is hoe Hij de innerlijke 

pijn wegnam en Bianca een heel 

nieuw leven schonk. 

INTERVIEW

Visioenen
Als Bianca tweeëntwintig is heeft zij twee bij-
zondere ervaringen. ‘Ik werd uit mijn lichaam 
geplaatst en zag een stukje van het paradijs, 
maar ook de oorlog die over de aarde zal komen. 
Als enige overlevende liep ik tussen dood en 
ellende.’ Bianca geloofde toen niet in een hemel 
of een hel. Nu weet zij dat zij het duizend jarig 
Vrederijk zag. ‘Er straalde daar zoveel liefde van-
af en ik wilde daar zijn, maar een sloot maakte 
scheiding tussen mij en die plaats. God zei dat ik 
nog veel moest doorstaan maar daar zou komen 
als ik vol zou houden.’ Na die woorden wordt 
Bianca teruggeplaatst in haar lichaam. 

In een tweede visioen wordt Bianca letterlijk in 
de hel geplaatst, een verschrikkelijke ervaring. 
Haar ziel word uit haar lichaam gezogen en met 
een enorme snelheid naar beneden getrokken. 
Er lijkt geen einde aan te komen en overal van-
daan lijken handen haar te willen vastgrijpen.
‘Ik geloofde altijd dat de duivel een verzinsel van 
de kerk was, om mensen angst aan te jagen en 
naar God te trekken. Nu keek ik satan letterlijk in 
de ogen en wist ik wat eeuwigheid was. De haat 
die daar is, valt niet te vergelijken met wat we in 
dit leven ervaren. De duivel begon tegen mij te 
bulderen, ik begreep niet waarom.’

Bianca die niet met het geloof bezig was, wist 
niet wat te doen en riep de aartsengel Michael 
aan, iets wat zij wel eens op de televisie had 
gezien. ‘Er daalde een wolk, nu denk ik dat het 
Jezus was. Zijn hand pakte mijn arm beet en trok 
me uit die hel. Vervolgens werd ik weer in mijn 
lichaam geplaatst.’

Bianca vraagt zich af of deze visioenen bete-
kenen dat zij naar de hel gaat. Zij kan het maar 
moeilijk met iemand delen. Sommigen denken 
dat het een ‘heldere droom’ is, maar Bianca weet 
dat het een kracht is die boven alles staat. Dat 
God iets tot haar wil zeggen, dringt niet tot haar 
door. Binnen haar relatie is zij ongelukkig en de 
situatie onveilig. ‘Ik had een verkeerd pad geko-
zen en soms riep ik het uit, al wist ik niet tot wie: 
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‘Wie er maar luistert: Help mij!’. Uiteindelijk kiest 
Bianca voor zichzelf en haar kind. 

God neemt de pijn weg 
In een nieuwe relatie wordt haar tweede kind 
geboren. Over die periode vertelt Bianca dat zij 
bleef zoeken naar innerlijke rust en vrede. Ook 
in deze relatie vind Bianca geen geluk. Helaas 
houdt het huwelijk, na zestien jaar, geen stand. 
Er volgt een stressvolle en slopende periode 
waarin Bianca te maken krijgt met de ontvoering 
van haar kinderen en hierdoor met intense pijn 
en verdriet alleen achter blijft.‘ Na anderhalf jaar 
strijden, besefte ik dat ik moest leren leven zon-
der mijn kinderen.’ 
Als Bianca letterlijk instort door al haar pijn en 
verdriet, grijpt God in. ‘Die avond werd mijn hele 
appartement verlicht en een deken van liefde 
kwam over me heen.’ Bianca voelt zoveel liefde 
dat zij weet dat het God is. ‘Ik wist het gewoon en 
ik mocht Hem alles vragen. 

Ik kan toch niet zomaar met 
U praten? dacht ik, maar dat 
kon wel! Hij liet me zien dat 

alles goed zou komen.’ 

God laat Bianca zien wat veranderen moet in 
haar leven. Zelf noemt zij het een ‘bootcamp’ 
(trainingskamp), met wonderbaarlijke uitwer-
king. Zij moest stoppen met roken en drinken, 
waar zij na veertien jaar door alle stress weer mee 
was begonnen om de pijn weg te drukken. Maar 
die avond nam Hij letterlijk alle pijn weg.
Als God haar duidelijk maakt te stoppen met het 
medicijn tegen epileptische aanvallen, gehoor-
zaamt zij en blijven de aanvallen weg. ‘Ik deed 
weg uit mijn leven wat niet van Hem was. Hij 
waste me helemaal schoon!’

‘Niets te verliezen’
De volgende dag vertelt Bianca aan iedereen dat 
zij God gesproken heeft. Men zoekt de verklaring 
in het verdriet om haar kinderen. ‘Misschien dat 
men dacht dat er een steekje bij me los was, maar 
het maakte me niet uit’, vertelt Bianca. ‘God had 
al aan mij gevraagd wat ik te verliezen had en ik 
kwam tot de conclusie dat ik niets te verliezen 
had. Ik was liever gewild bij God, dan bij men-
sen.’ Dat is een grote openbaring voor Bianca die 
een werelds leven leidde en geen voorbeeld van 
gelovigen om zich heen had. 

Zoektocht 
Bianca ondergaat een radicale verandering en 
wil alles weten over het geloof. Omdat zij geen 
christenen kent, doet zij dat via het internet. Op 
die manier koopt zij een bijbel. ‘Zo blij als een 
kind en zo trots als een pauw liep ik met die gro-
te Bijbel van 5 kilo onder mijn armen over straat; 
mijn eerste eigen bijbel!

Bianca is hongerig en leergierig naar het leven 
met God en op haar appartement ontmoet zij 
via internet christenen in binnen en buitenland 
met wie zij praat over het geloof. Toch ontdekt 
zij dat niet alle christenen net zo radicaal zijn 
als zij is. ‘Het was een teleurstelling dat sommi-
gen niet Gods wil leefden, maar een eigen leven 
leidden. Ik wilde mensen ontmoeten die zich niet 
een klein beetje aan God hadden gegeven maar 
100%.’ Voor Bianca die zich radicaal aan God heeft 
overgegeven, is dit verwarrend. 

God brengt samen 
Totdat zij Bert ontmoet. Hij is net zo radicaal als 
Bianca en er ontstaat een vriendschappelijke 
band waarin Bert Bianca helpt in haar christenle-
ven. Als hij vraagt of zij al gedoopt is, besluit Bian-
ca dat zij meteen gedoopt wil worden. ‘Ik wilde 

laten zien dat ik het christenzijn serieus nam. De 
volgende dag zijn we samen naar Aqua Best (Br) 
gegaan waar Bert mij in de stromende regen in 
een vijver gedoopt heeft’.

Het is hun eerste ontmoeting en voor Bert, die 
weduwnaar is, is het meteen duidelijk dat als 
hij ooit opnieuw zou willen trouwen, het Bianca 
moet zijn. Als Bianca antwoordt dat er voor een 
man geen plaats meer is in haar hart, omdat die 
al aan God toebehoort, zegt Bert dat hij toch op 
haar zal wachten. Hun vriendschap blijft en Bian-
ca bidt elke dag of God Bert alstublieft een lieve 
christelijke vrouw zal geven ... ‘Op een moment 
zei ik tegen God: ‘als deze man dan toch voor 
mij is, geef me dan op zijn minst gevoelens voor 
hem’. Dat gebeurt en tot haar eigen verbazing 
spreekt Bianca de woorden uit: ‘Ik durf het ook 
met jou aan’. Kort daarop treden zij, geheel in 
joodse stijl, in het huwelijk. 
 
Bianca ontvangt genezing van al 
haar kwalen
Een week voor het huwelijk bezoeken Bianca en 
Bert een genezingsdienst van Evangelist Jan Zijl-
stra in de Wings of Healing in Warmond. Iemand 
wijst Bianca op die dienst en zij voelt sterk om te 
gaan.

Bianca lijdt al 34 jaar aan astmatische bronchitis, 
en leeft met de helft van haar longvermogen. Ver-
gelijkbaar met ademhalen door en rietje. Vanaf 
haar zeventiende heeft zij last van een darmziek-
te waarbij de darmen geen vocht vasthouden. 

INTERVIEW
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INTERVIEW

...als er gebeden wordt, zegt 
zij onder tranen tegen Bert:  

‘ik word genezen!’
 
Een operatie geeft 50% kans op een stoma, Bian-
ca kiest ervoor om te leven met de pijn die soms 
dagen duurt. Eens in de twee weken kan zij naar 
het toilet dat gepaard gaat met hevige krampen 
en hoofdpijn, tot bijna flauwvallen aan toe. Een 
hernia, waar Bianca al 21 jaar aan lijdt, veroor-
zaakt door twee auto ongelukken, verschuift het 
kraakbeen in haar rug zo, dat het soms minuten-
lang duurt eer Bianca rechtop kan staan. 

Ondanks haar klachten, heeft zij leren leven met 
de pijn en gaat zij niet naar de dienst voor haar 
eigen genezing. ‘Anderen zien genezen had ik 
nog niet meegemaakt, ik wilde alles meemaken, 
Jezus op alle fronten ontdekken.
Tijdens de dienst op 4 september 2015 is Bianca 

diep geraakt, als er gebeden wordt, zegt zij onder 
tranen tegen Bert: ‘ik word genezen!’. Als er ver-
volgens gevraagd wordt wie pijn in de buik heeft, 
word Bianca als eerste naar voren gehaald. 

‘Jan Zijlstra begon voor me te bidden en het was 
alsof Jezus achter me stond en met Zijn handen 
dwars door mijn lichaam mijn darmen aanraakte. 
Ik voelde Zijn aanwezigheid! Het was zo bijzon-
der! Eenmaal weer op mijn plaats dacht ik: ‘ik ben 
er nu toch, ik ga ook voor mijn hernia en astma’. 
Tot ieders verbazing staat Bianca weer vooraan. 
‘Er werd opnieuw voor me gebeden. Ik ervoer 
niet veel, maar terug op mijn stoel had ik ver-
schrikkelijke pijn. Bert herkende het meteen als 
een aanval van de duivel en wees me op iemand 
van het nazorg team die voor mij ging bidden. 
Daarna verdween de pijn. 

Na de dienst deed ik rek en strek oefeningen en 
kon ik alles weer bewegen zonder pijn! Ik wist dat 

mijn hernia genezen was. Eenmaal thuis heb ik 
het pufje voor de astma in geloof weggegooid. 
Als God me genezen had van de andere kwalen, 
kon Hij dit ook genezen. Naar het toilet gaan ver-
liep ook weer probleemloos. Wow, wat is Jezus 
toch goed voor mij! Ik dank Hem voor mijn gene-
zingen.’ 

Bianca is nu kerngezond en wil niets liever dan 
leven voor God en Hem meer kennen. Samen 
met Bert gaat zij regelmatig de straat op om te 
zingen en te vertellen van Jezus. Wekelijks ope-
nen zij hun huis om uit liefde voor God de Sab-
bath te vieren en een paar keer in de week bren-
gen zij warme maaltijden uit aan daklozen en 
verslaafden in Amsterdam en Den Haag om Gods 
liefde uit te delen. ■

God heeft Bianca een totaal 
nieuw leven geschonken!
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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
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Het was tijdens één van onze genezingsdiensten 
toen de vrouw uit haar stoel opstond en in haar 
intense verdriet uitschreeuwde: ‘O God, help mij 
nu.’ Toen raakte Jezus haar aan, zo diep en zo 
krachtig. 

Een golf van de warme liefde 
van God doorstroomde  

haar en genas haar van  
al haar hartzeer.

Daar stond ze, midden in de zaal vol mensen. De 
tranen stroomden over haar gezicht en iedereen 
was ontroerd over wat er gebeurde. Plotseling 
begon ze te stralen van intens geluk en diepe 
vrede. Aan het einde van de dienst ontmoette ik 
haar in de foyer. Zij straalde te midden van een 
groepje mensen en ik hoorde haar zeggen: ‘Ik 
ben vanavond een nieuw mens geworden.’

Niemand bekommert zich om mij
Bij mensen met hartzeer en verdriet komt steeds 
de vraag terug: Is er nog een kans om gelukkig 
te worden? Is er nog hoop voor mij? Mensen 
met diepe wonden in hun hart, komen in onze 
diensten, met hartverscheurende verhalen over 
stukgeslagen levens en zeggen: ‘God bekommert 
Zich niet om mij’. Als ik hen vraag waarom zij dat 
denken is hun antwoord dat mensen zich niet om 
hen bekommeren en niemand naar hen luistert. 
‘Er is voor mij geen herstel, want niemand strekt 
een hand naar mij uit’. Deze negatieve benade-
ring is één van de grootste hindernissen om uit 
een moeilijke situatie te komen, want wat eigen-
lijk gezegd wordt is: ‘Ik geef het op, want nie-
mand helpt mij’. 

Is er dan niemand die helpt?
Jazeker wel! God deed dat! Hij zond zelfs Zijn Zoon 
en Hij stond toe, dat Hij voor jouw herstel werd 
gekruisigd. De boodschap van Jezus was: ‘Ik ben 
gekomen om de verbrokenen van hart te gene-
zen en hun wonden te verbinden.’ Psalm 147:3.  

Is er nog een kans om gelukkig te worden?

IK HEB HARTZEER

HELP! SERIE IK HEB HARTZEER

Toen Jezus begon te prediken zei Hij: Ik open de 
gevangenisdeur van je leven en Ik wil al je kete-
nen verbreken, zodat je uit je gevangenis kunt 
komen.’ 
Dit is een totaal andere boodschap dan de nega-
tieve benadering waarmee zovelen rondlopen. 
Nooit zal iemand verlost worden door negatief 
denken. Doe je dit toch, dan blijf je in een ein-
deloze cirkel rondgaan. De Bijbel leert ons dat 
Jezus voor onze zonden stierf maar ook voor 
onze smarten. Jesaja 53:4. Probeer daarom het 
probleem niet zelf op te lossen maar laat God 
het wonder van herstel doen. Zie eens hoe God 
over jou denkt in Jeremia 29:11: ‘Ik immers, Ik 
ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt 
de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet 
van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te 
geven.’ 

Er is voor jou vreugde bereid, een leven met vre-
de in jouw hart. In Jesaja 55:12 zegt God tot ver-
wonde mensen: ‘Want in blijdschap zult u uittrek-
ken en met vrede voortgeleid worden. De bergen 
en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in 
gejuich en alle bomen van het veld zullen in 
de handen klappen.’ Dit alles spreekt van grote 
vreugde, en dit is speciaal voor jou.

Ga richting Jezus
Als er één ding belangrijk is, dan is het dat je 
begint te zeggen: ‘Dit is ook voor mij, ook mijn 
leven kan veranderd worden. God ziet ook mijn 
nood en hoort mijn stem.’ Wat hierop volgt is net 
zo belangrijk, je zult in beweging moeten komen 
en zeggen: ‘Ik zal richting Jezus gaan met mijn 
nood. Hij wil mij helpen en genezen.’ Je zult jouw 
passiviteit moeten doorbreken, anders zul je 
nooit uit jouw nood komen. 

God zag de nood van Zijn volk Israël, het was 
afgebeuld en in grote pijn. In Exodus 2:23 lezen 
wij dat zij zuchtten onder de slavernij, zodat zij 
het uitschreeuwden. 

• S E R I E •
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Stap drie: Breng jouw pijn en hartzeer bij de 
levende God, want Hij wil en kan jou helpen. 
Benoem jouw hartzeer. Als je er zelf schuld aan 
hebt zoek dan niet naar excuses; het hartzeer zit 
in jou en jij moet het bij de naam noemen. 

Stap vier: Nu zal je, zoals de Israëlieten, het 
gebied van het hartzeer moeten verlaten. Zij 
zeiden: ‘Farao, wij hebben al die tijd onder jouw 
tirannie geleefd, nu verlaten wij jouw gebied, je 
hebt geen enkel recht om ons leven nog langer 
te beheersen.’ Daar was weer een lach op hun 
gezicht. 
Verlaat het gebied waar de duivel je al die tijd 
gebukt door het leven liet gaan. Met het verlaten 
van het gebied laat je ook jouw hartzeer los en je 
stapt daarmee het nieuwe gebied van het leven 
van God binnen. Zoals die vrouw, die opstond en 
het uitschreeuwde. Zij stapte het nieuwe gebied, 
het nieuwe leven van Jezus Christus binnen en 
leeft nu een gelukkig leven. ■

Zeg: ‘Heer Jezus, ik geloof dat 
U de Verlosser bent, U wilt  

mij verlossen van de tirannie 
van het hartzeer. Ik geloof dat  

ik nu nieuw zal zijn.’ 

Van dit artikel is ook een brochure 
verkrijgbaar uit de serie Help!: o.a.
• HELP! Ik ben depressief
• HELP! Ik ben afgewezen
• HELP! Ik ben eenzaam

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

Bestellen kan ook! 
Stuur een mail naar info@wingsofhealing.nl

HELP! SERIE IK HEB HARTZEER

Als je zegt: ‘Dat is mijn situatie, ook ik schreeuw 
om hulp’, dan geeft God antwoord en zegt: ‘Ik heb 
terdege de ellende van Mijn volk gezien en Ik ken 
hun smarten, daarom zal Ik hen verlossen.’ Iede-
re Israëliet had pijn en verdriet. Zij hadden alle-
maal de grootste verschrikkingen meegemaakt, 
maar ze kwamen eruit. Op wonderbaarlijke wijze 
kwam hun verlossing. Hoe? Door het bloed van 
het Lam aan hun deurposten te smeren, ging de 
dood aan hen voorbij. 

Je vraagt je misschien af: wat dit heeft te bete-
kenen? De verlossende kracht van het bloed van 
het Lam was een beeld van Golgotha, waar Jezus 
Christus Zijn leven gaf om mensen vrij te maken 
en ook nu maakt Hij mensen door Zijn kracht vrij. 
Daarom is er ook hoop voor jou, jij die hartzeer, 
pijn en verdriet hebt.

Vier stappen naar genezing
Ga dezelfde weg die de Israëlieten moesten 
bewandelen. Allereerst moeten wij aanvaarden 
dat Jezus Christus het antwoord is voor ons ver-
driet en hartzeer. Ik weet dat hartzeer niet zo 
maar een zware donderbui is die weer wegtrekt 
na de ellende die het bracht. 
Nee, ik weet dat hartzeer veel meer dan dat is. 
Het is een doorlopende kwelling en het kan jouw 
leven totaal, verminken, zelfs verwoesten, als er 
niets aan gedaan wordt. Jij bent de eerste die iets 
moet gaan doen! Je zult een antwoord moeten 
geven op de boodschap die God aan jou geeft. Je 
vraagt misschien: ‘Wat moet ik dan doen? Ik heb 
alles al gedaan!’ 

Stap één: Geloof onvoorwaardelijk dat Jezus 
Christus jou zal helpen.

Stap twee: Zeg tegen Hem: ‘Ik geloof dat U 
door Uw werk op Golgotha mij uit mijn gevange-
nis gaat halen.’ Belijd Jezus Christus als Verlosser 
en belijd dat Zijn kracht en macht groter is dan 
jouw pijn.

Zij werd als een zak oud vuil gedumpt en leefde in 
diepe eenzaamheid. Vanaf dat moment moest zij 
verder leven met een schrijnende pijn in haar ziel; 
diepe wonden waren in haar hart geslagen. 

http://www.wingsofhealing.nl
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2e   Als Jezus Heer is heeft dat met 
heerschappij te maken
Want de heerschappij rust op Zijn schouders - 
Jesaja 9:5.
Want Hij heeft alle macht - Mattheüs 28:18.

3e   Deze heerschappij heeft met Zijn 
Koningschap te maken
Hij werd als Koning geboren - Mattheüs 2:2.
Hij is als Koning gestorven - Johannes 18:33-36.
Hij verrees, en stond koninklijk op om daarna als 
Koning te regeren.

4e   Zijn Koningschap heeft met Zijn 
Koninkrijk te maken
Lukas 17:21 - Het Koninkrijk is binnenin u
Het is daar, waar de Koning is.
Zijn Koninkrijk is kracht - 1 Korinthe 4:20.
In het Onze Vader zeggen wij: ‘En van U is het 
Koninkrijk en de kracht’ - Mattheüs 6:13.
Als het Koninkrijk verkondigd wordt, wordt ook 
de kracht verkondigd.
Dat er een einde komt aan de heerschappij van 
de duisternis.
Mensen worden vernieuwd, zieken worden 
genezen.
De Koning, de Heer, is de Redder en de Genezer

“Jezus is Heere van allen en Hij is rijk voor 
allen die Hem aanroepen” Romeinen 10:12b
Na zijn sterven aan het kruis en Zijn 
opstanding uit de dood was Jezus Christus 
Heer en had Hij alle macht - Filippenzen 2:8-11

1e   Romeinen 10:12 zegt ons dat Jezus Heer 
is over allen
Zijn heerschappij verbrak de heerschappij van 
de duisternis.
Zijn heerschappij bracht verlossing - Efeze 1:7.
Wij leefden in onderdrukking, wij waren van 
alles beroofd - Johannes 10:10a.
Maar Hij verloste ons en maakte ons vrij -  
Kolossenzen 1:13.

Vers 12 gaat verder en zegt: Daardoor is Hij 
rijk voor allen
Rijk om ons alles terug te geven - Johannes 10:10b.
Hij gaf ons een overvloedige rijkdom.
Met alle geestelijke zegeningen in Christus - 
Efeze 1:3.
Overvloed van heil - heling - herstel - vernieuwing.

Vers 12 Heer en rijkdom voor hen die Hem 
aanroepen
Wat roepen wij? Jezus is Heer - Romeinen 10:12.
Dit heeft tot gevolg dat Zijn rijkdom tot ons komt. 
Dit aanroepen is onze belijdenis: Jezus is Heer.

5e   Het Koninkrijk binnen gaan door de 
wedergeboorte
Johannes 3:3 zeg ons dat wij eerst nieuwe men-
sen moeten worden door de wedergeboorte.
Dat Koninkrijk is: gerechtigheid, vrede, blijd-
schap door de Heilige Geest - Romeinen 14:17.
Het maakt de gehele mens nieuw tot een nieu-
we schepping - 2 Korinthe 5:17.

Aanvaard de Koning als Heer
Zo kom je in Zijn Koninkrijk, onder Zijn 
heerschappij
En als Hij Heer over jou is, zal Hij rijk over jou 
zijn! 

Onderwijsdienst 
OVER GELOOF EN GODDELIJKE GENEZING

door Evangelist Jan Zijlstra

Van de onderwijsdiensten is een grote 
collectie op CD verkrijgbaar, o.a.
• Gods geheimenissen in het licht van 

Gods heilsplan
• Bevrijding van de drie vloeken
• Ontmoet je God

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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ONDERWIJSDIENST

De 3e zondagavond van iedere maand om 19:00 in de Wings of Healing te Warmond
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Er zijn wonderen van genezing die ons sprakeloos maken. Vol verbazing 
zien we ze keer op keer gebeuren. Maar groter dan alle wonderen is, 
dat mensen totaal vernieuwd worden. Hoe ze Jezus ontmoetten als hun 
Redder, die hun zonden vergaf, hun diepe vrede gaf en met waarachtig 
geluk vervulde. We zien vandaag hoe velen van alle vreugde, vrede en 
geluk zijn beroofd, totdat Jezus Christus in hun leven komt en de grote 
leegte in hun leven wordt gevuld met de oneindige liefde van God.
We horen de schreeuw van zo velen die eenzaam en rusteloos zijn. Met 
hun verstand zeggen ze ‘nee’ tegen God en lopen bij Hem vandaan, 
maar in hun hart zeggen ze ‘ja’. Dán zeggen ze: ‘Ik heb God nodig.’

We zien hoe het leven van velen, 
op alle terreinen op wonderbaarlijke 

wijze wordt hersteld.

De mens heeft de mogelijkheid en de vrijheid voor het grootste wonder 
te kiezen. Door jouw keuze kun je bij God vandaan lopen, maar ook naar 
Hem toegaan. Mensen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor hun 
keuzes. Als je je realiseert dat je een vrij mens bent, dan is het wel van 
het allergrootste belang voor het beste, het hoogste te kiezen, namelijk: 
Christus! Je kunt zelf vaststellen of er iets hogers is dan Christus. Laat 
eens alle denkbare mogelijkheden aan jouw geestelijk oog voorbijgaan 
en streep af wat niet in aanmerking komt. Dan zal steeds weer blijken 
dat het ’t verstandigst is, te kiezen voor Christus!

Als je verandering voor jouw leven nodig hebt, dan kun je dat gewoon 
aan Hem vragen. Hij strekt Zijn hand naar je uit. Je kunt het misschien 
wel op vele andere manieren proberen. Je hebt misschien vele wijze en 
verstandige adviezen opgevolgd, zonder dat dit verandering in je leven 
bracht. Zonder dat jouw leven erdoor werd vernieuwd.
Maar als je Zijn oneindig grote liefde voor jou aanvaardt, als je aanvaardt 
wat Hij voor jou deed aan het kruis van Golgotha, dan zal het grootste 
wonder zich in jouw leven voltrekken: het wonder van vergeving, ver-
lossing en vernieuwing.

Als je naar het grootste wonder verlangt, 
bid dan dit gebed:

Heer Jezus, ik kom tot U en ik wil U danken, dat 
U voor mij in de wereld gekomen bent om in mijn 
leven het grootste wonder te doen. 

Het wonder van vergeving. 
U was bereid al mijn zonden te dragen. 
Ik was en ben door mijn zonden veroordeeld. 
Ik vraag U daarvoor vergeving op grond van het 
feit dat U voor mij op Golgotha stierf.
Voor mij gaf U Uw leven, Uw bloed. 
En ik geloof dat Uw bloed mij reinigt van alle 
zonden.

Ik open mijn hart nu voor U.
En ik aanvaard U als mijn Redder.

Wilt U mij nu een nieuw hart geven en wilt U nu 
deel van mijn leven worden?
Vanuit het diepst van mijn hart dank ik U voor het 
grootste wonder dat U in mijn leven voltrekt.

Amen.

Want zo lief heeft God de wereld  
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 

gegeven heeft, opdat ieder 
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16
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HET GROOTSTE WONDER
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AGENDA 
Bijzondere Diensten

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

Onderwerp: Hoe de Heilige Geest het leven van 

God brengt

Mannen ontmoetingsmiddag
Zaterdag 21 mei 14:00

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

Onderwerp: De weg naar Goddelijke Genezing

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 6 juli 20:00

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

Genezingsweekend Warmond
Vr 12 augustus 19:30 Genezingsdienst

Za 13 augustus 13:30 Kindergenezingsdienst

Zo 14 augustus 10:00 Onderwijsdienst over 

geloof en genezing

Zo 14 augustus 19:00 Genezingsdienst

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken 
Zondag 21 augustus 19:00

Bevrijdingsdienst
Zondag 28 augustus 19:00

Onderwerp: De last op de schouders verbroken

Start nieuwe training: 
Het Goddelijk Leven
Zaterdag 3 september 10:30

Opgave verplicht, zie www.wingsofhealing.nl/

training/het-goddelijk-leven of tijdens de diensten

Start Discipelschapstraining
Maandag 5 september 19:30

Opgave verplicht tijdens de diensten in Warmond

Profeet JC Alzamora  
uit U.S.A. 
Zondag 11 september 10:00

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken 
Zondag 18 september 19:00

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 21 september 20:00

Vuur van God avond
Zondag 25 september 19:00

Onderwerp: God zend ons het vuur – wat doen wij 

ermee?

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken 
Zondag 16 oktober 19:00

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
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 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.

Partners & Vriendendag  
van de Wings of Healing

Zaterdag 26 november 10:30

NOTEER IN  
JE AGENDA! 

PROGRAMMA  
WINGS OF HEALING IN WARMOND

PROGRAMMA

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:

https://www.google.nl/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1880128,4.4963097,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b
http://www.wingsofhealing.nl
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AGENDA

Regelmatig worden er in alle provincies in Nederland 

maar ook in België Genezingsdiensten gehouden. 

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
Pinkstergemeente De Banier  |  Het Open Hof, Karel de Grotelaan 361  |  
7415 LZ Deventer  |  0570-562873  |  www.banierdeventer.nl

Onderwijsdienst over geloof en genezing met gebed  
voor zieken in Deventer
Zondagmorgen 29 mei 10:30
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

Genezingsdienst in Wijk bij Duurstede
Vrijdag 21 oktober 19:30
De Rivier Gemeente  |  Kanaal Noord 1; tomtom: Molenvliet 1  |   
Wijk bij Duurstede  |  06-21848564  |  www.deriviergemeente.nl

Onderwijsdienst over geloof en genezing met gebed voor 
zieken in Wijk bij Duurstede
Zondag 23 oktober 10:30
De Rivier Gemeente  |  Kanaal Noord 1; tomtom: Molenvliet 1  |   
Wijk bij Duurstede  |  06-21848564  |  www.deriviergemeente.nl

Genezingsdienst in Rotterdam
Zondag 30 oktober 19:00
Koningskerk  |  Stieltjesstraat 30  |  3071 JX Rotterdam  |  010-4866348  |  
www.koningskerk.org

Genezingsdienst in Kalmthout (Be)
Vrijdag 18 november 19:30
Evangelische Gemeente Kalmthout België – De Zonnedauw  |  
Kapellensteenweg 170  |  2920  Kalmthout  |  +32 925 309  |   
http://egkalmthout.wordpress.com/

Onderwijsdienst over geloof en genezing met gebed voor 
zieken in Kalmthout (Be)
Zondag 20 november 10:00
Evangelische Gemeente Kalmthout België – De Zonnedauw  |  
Kapellensteenweg 170  |  2920  Kalmthout  |  +32 925 309  |   
http://egkalmthout.wordpress.com/

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!

GENEZINGSDIENSTEN 
IN HET LAND ME T EVANGELIST JAN ZIJLSTRA

PROGRAMMA GENEZINGSDIENSTEN

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:

http://www.jerehsalem.nl
http://www.banierdeventer.nl
http://www.banierdeventer.nl
http://www.oase-houthulst.be
http://www.geopendedeur.nl
http://www.deriviergemeente.nl
http://www.deriviergemeente.nl
http://www.koningskerk.org
http://egkalmthout.wordpress.com/
http://egkalmthout.wordpress.com/
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Nieuwe Training

door Jan Zijlstra

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 - in Warmond – Veerpolder 6a
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, het goddelijk leven
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 Uit de dood in het leven
Di 7 mrt  LES 8 Het leven van Jezus wordt in ons openbaar
Di 4 apr  LES 9 Een vernieuwd denken door het goddelijk leven
Di 2 mei  LES 10  Wat zijn de beloften van het leven
Di 6 jun  LES 11  Goddelijk leven: dit is Christendom
Za 17 jun  LES 12  Heilig Avondmaal is het leven van God ontvangen
  We sluiten de training af met het Heilig Avondmaal.

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

HET GODDELIJK LEVEN

Discipelschapstraining  
De basis voor iedere Christen

Start maandag 5 september 19:30  
in totaal 15 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 15 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 aangeboden 
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. 

NIEUWE TRAININGEN

http://www.wingsofhealing.nl/training/het-goddelijk-leven
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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

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)

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

Genezingsweekend Warmond
Vr 12 augustus 19:30 Genezingsdienst
Za 13 augustus 13:30 Kindergenezingsdienst
Zo 14 augustus 10:00  Onderwijsdienst over 

geloof en genezing
Zo14 augustus 19:00 Genezingsdienst

NOTEER IN JE AGENDA!
Partners & Vriendendag van de 
Wings of Healing
Zaterdag 26 november 
10:30 Heilig Avondmaaldienst
13:30  De Zalving van de Geest -  

met Zalvingsdienst

Houd je vrij voor deze speciale 

diensten en neem je vrienden mee!

http://www.wingsofhealing.nl
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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
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