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COLUMN

Niet lang geleden was er een jonge vrouw in één van de diensten. Zij kwam 
voor gebed omdat zij gebukt ging onder het juk van panische vrees en 
angst. Zij had het gevoel dat het haar zou verpletteren. Ze zei: ‘Ik ben een 
gevangene van mijn vrees en ik kan er niet meer uitkomen.’

Leven met vrees
Vrees beheerst velen, zeer velen. Keer op keer horen wij de schreeuw: Ik 
ben zo bevreesd. En meestal kunnen de mensen niet ontsnappen aan de 
gevolgen van de vrees. ‘Ach’, zei die jonge vrouw, ‘zij begrijpen mij niet. Als 
ik er over praat, dan halen ze de schouders ervoor op, maar mijn leven wordt 
erdoor verwoest. Het overvalt me en brengt me in verwarring.’
Vrees is een verwoestende kracht en hoort ons denken en ons hart niet te 
controleren.

Verlost van vrees
Maar te midden van deze angst en vrees hoorde zij van iemand, dat God 
haar kon helpen en dat Hij haar ervan wilde verlossen.
Zij hoorde die avond dat vrees haar leven verlamde en haar dwong tot een 
leven, dat zij helemaal niet wilde. God had een beter plan voor haar.
Deze vrouw was ziek door de vrees. Haar maag en ingewanden waren hier-
door al jaren aangetast.
Ik ben er van overtuigd, dat heel veel mensen een leven zonder gezond-
heidsklachten zouden hebben, als zij niet zouden vrezen. Zij kunnen door 
vrees geen normaal leven meer leven. Daartegenover zagen wij hoe vele 

zieken genezen worden, toen zij verlost werden van de vrees.
Deze vrouw geloofde in het onheil, in de verkeerde dingen. Vrees is het ver-
keerde geloof in ons, dat geestelijke en lichamelijke stoornis voortbrengt. 
Maar als het hart vervuld is met de vrede van God en met het juiste geloof, 
dan zal dat genezing brengen.

Leven zonder vrees
De boodschap voor haar was: Leef zonder vrees! Dat is steeds onze bood-
schap. Ik wil je wijzen op het artikel op pagina 16: HELP! ik ben bevreesd.
Je kunt waarschijnlijk heel veel redenen opnoemen waarom het allemaal zo 
somber is, waarom je vreest. Maar mijn boodschap aan jou is: God is groter 
dan al die redenen. Leef zonder vrees! Want Jezus Christus leeft!
Jezus laat ons duidelijk horen: ‘Vreest niet!’ Daarom is het van het grootste 
belang, te weten welke redenen Hij opnoemt om niet te vrezen. En welke 
stappen wij moeten ondernemen om van de vrees verlost te worden. De 
eerste stap is altijd dat de mens een relatie met God moet hebben. Dan pas 
zien wij de mens tot rust komen, in de vrede van God.
In alle genezingsdiensten wordt altijd gebeden met mensen die vrees heb-
ben, zodat zij verlost zullen worden van de vrees. ■

Uw Evangelist 
Jan Zijlstra

Leven zonder vrees
Wij leven in een tijd dat vele levens beheerst worden door vrees. Vrees komt als een insluiper 

binnen, om daarna niet meer weg te gaan. Vrees is een gevaarlijke vijand van de mens en het zal 

ons steeds achtervolgen. Wij kunnen misschien de schouders er voor ophalen, maar de feiten 

zijn niet te loochenen en is er eenmaal vrees in ons hart, dan is het vrijwel onmogelijk om aan de 

gevolgen te ontkomen. Vrees zal ons naar een steeds diepere duisternis drijven.
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Aan vele mensen, die op het podium 

over hun genezing vertelden; stelde 

ik de vraag: Wie heeft het wonder 

voor je gedaan? Steeds was het 

antwoord: Jezus! Evenveel keer zei ik 

dan tegen hen en al de mensen in 

de zaal: ‘Als het Jezus was, onthoud 

dan die naam!’

ARTIKEL

Vaak begin ik de genezingsdienst met de vraag: 
Wie is de Genezer tijdens deze dienst? Dan horen 
wij het antwoord van de bezoekers: Jezus!
En als ik vraag: Wie heeft in deze dienst de macht 
en de kracht om te genezen? Dan roept men: 
Jezus! Waarop ik dan tot hen zeg: ‘Onthoud dan 
die naam!’

De wonderbaarlijke genezing in 
Jeruzalem
In hoofdstuk 3 van het boek Handelingen lezen 
wij over een groot wonder bij de Tempelpoort in 
Jeruzalem. Een lamme man werd in de naam van 
Jezus genezen. Dat wonder bracht heel Jeruza-
lem in opschudding.

Toen men aan Petrus en Johannes vroeg: ‘Wie 
heeft dit alles gedaan, door welke kracht, of door 
welke naam is het geschied?’ antwoordde Petrus: 
‘Door de naam van Jezus. Door deze naam uit 
te spreken, stroomde Zijn genezende kracht tot 
deze man.’ Die naam was de kracht van de kerk. 
Jezus had aan Zijn volgelingen de opdracht 
gegeven om op zieken de handen te leggen. En 
in de naam van de levende Jezus, die opgestaan 
was uit de dood, gebeurden er vele wonderen.

Zijn naam is meer dan geschiedenis
Er staat van Jezus geschreven, dat Hij rondging, 

goeddoende en dat Hij de mensen genas. Han-
delingen 10:38. Zijn sterven aan het kruis en 

Zijn opstanding uit de dood veranderde 
ontelbare mensenlevens. Zijn woorden 

waren tot kracht en inspiratie voor de 
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Talloos zijn de verhalen over de wonderwerken-
de kracht, die in de naam van Jezus tot de men-
sen komt. Verhalen van mensen, die vertellen dat 
zij hoorden van Jezus en over wat Hij nog altijd 
doet waardoor zij besloten om naar de gene-
zingsdienst te gaan. Daar hoorden zij dat er maar 
Één is die geneest, en dat Zijn naam Jezus is!

Er is behoudenis in die naam
Petrus getuigt in Handelingen 4:12. En de behou-
denis is in niemand anders, want er is ook onder 
de hemel geen andere naam aan de mensen 
gegeven, waardoor wij moeten behouden wor-
den. (NBG51-vertaling)

Dit is het Evangelie van Jezus Christus, waarin 
de kracht Gods is. En deze kracht tot behoud 
zal tot u komen, als u Hem aanroept. Want er 
staat geschreven: Al wie de naam van Jezus aan-
roept, zal behouden worden – Romeinen 10:13. 
(NBG51-vertaling)

De verandering tot behoud, kwam ook tot de 
zwaar verslaafde Marco van de Glind. Hij riep 
Jezus aan toen hij vooraan bij het podium stond. 
De kracht van die naam kwam tot Marco, maakte 
hem vrij en gaf hem nieuwe hoop.
Dat aanroepen heeft met geloven te maken. 
Geloven wat Jezus Christus voor de mens deed 
aan het kruis. Dat aanroepen gaat aan de behou-
denis en de genezing vooraf. Zo zal ook uw leven 
veranderd worden en kunt ook u genezing ont-
vangen. En dit alles gebeurt in de naam van Jezus 
Christus! Onthoud die naam. ■

zegt dit ons, dat Jezus Christus Dezelfde is. Wij 
zien de openbaring van de onveranderde, leven-
de Jezus. Die naam die wij moeten onthouden!

Regina van der Lee uit Voorthuizen had 
ernstig zwakke darmen, en extreme 
diarree, zij leed aan ernstige darmbloe-
dingen en leed vreselijk veel pijn.  De 
diagnose was: ‘U heeft een ernstige 
vorm van de ziekte van Crohn en het is 
ongeneeslijk. Er zijn hier geen medicij-
nen voor.’ Door de ziekte en het bloed-
verlies werd zij almaar zwakker.
Door dit alles zou Regina een ingrijpen-
de operatie ondergaan en een stoma 
krijgen. Maar een week voor de operatie 
hoorde zij van de genezingsdiensten 
waar wij het gebed in de naam van Jezus 
uitspreken.

Toen Regina naar de dienst kwam, legden 
wij haar de handen op in de naam van 
Jezus en in één moment werd zij gene-
zen. Regina werd een nieuw mens. De 
stoma was niet meer nodig. Aan haar lan-
ge lijdensweg was een einde gekomen.

Wij predikten in die naam. Wij bidden in die 
naam. Wij legden handen op in die naam. En wij 
zagen wonderen gebeuren in die naam. In de 
naam van wie? In de naam van Jezus! Onthoud 
die naam!

mensen. Zijn woorden waren verheven boven al 
de woorden van wie dan ook. Nooit is er iemand 
geweest die grotere invloed heeft gehad op de 
mens. Hij was en is verheven boven alles.

Toen Jezus rondging op aarde, sprak iedereen in 
het land over Hem. De naam van Jezus was op 
ieders lippen. Hij legde op zieken de handen, en 
genas hen. De mens die geestelijk gevangen zat, 
verloste Hij. De verdrukten werden vrijgemaakt, 
Hij verbrak elk juk. En omdat Jezus Christus gis-
teren en heden, en tot in eeuwigheid Dezelfde 
is, Hebreeën 31:8, dus absoluut nooit verandert, 
is ook Zijn naam nog altijd vol van kracht. Die 
naam moet u zeker onthouden, want Hij is meer 
dan geschiedenis van 2000 jaar geleden. Hij is de 
wonderbaarlijke realiteit van vandaag.

Jezus is nog steeds Dezelfde
Door heel de Bijbel heen lezen wij over het feit 
dat God geneest. God zegt in Exodus 15:26: ‘Ik 
ben de Here uw Heelmeester.’ Nergens lezen wij 
dat Hij dat niet meer is.

Hij gaf zelfs aan Zijn volgelingen de opdracht, 
om Zijn werk voort te zetten. Niet alleen in het 
Bijbelboek Handelingen, dat over de eerste kerk 
spreekt, lezen wij over wonderbaarlijke genezin-
gen. Het gebeurt ook vandaag nog. Het betekent 
ook, dat Jezus Christus niet veranderd is. 

Wij zien het al vele jaren, dat Jezus Christus de zie-
ken geneest. Wij zien de wonderbaarlijke gene-
zingen die in elke dienst gebeuren. Nadrukkelijk 
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We hebben met Jacqueline Cloo 

afgesproken in De Ontmoeting, 

een bekend adres in het centrum 

van Deventer waar iedereen 

welkom is om even te onthaasten 

bij een kop koffie en een goed 

gesprek. 

Jacqueline en haar echtgenoot 

Albert-Jan zijn beheerders van  

De Ontmoeting, een lichtbaken  

in de stad. 

In 2010 genas God Jacqueline 

en vier van hun vijf kinderen van 

voedsel intolerantie. En enkele 

weken na ons gesprek ontvangt 

ook Albert-Jan genezing van 

huidkanker. Jacqueline  getuigt 

levendig en bevlogen over wat 

God voor haar gezin gedaan heeft 

en het werk wat zij mogen doen, 

want: 

‘wonderen ontvang je niet 
alleen voor jezelf, Je ontvangt 
om uit te delen zodat het vrij 
wordt en in het licht komt ’.

Jacqueline en Albert-Jan hebben allebei het 
hart van een evangelist. Zij ontmoeten elkaar 
op een evangelisatie studentengroep in Zwolle. 
Ze zijn actief vanuit de Gereformeerde Kerk en 
zetten thuis de Alpha cursus op. Afgezien van 
het aantal cursisten (25-30), breiden de contac-
ten zich uit en is er elke avond bezoek aan huis. 
Voor de gezinsrust gaan zij op zoek naar een 
andere locatie en komen zo bij het jeugdhonk 
van Christelijk Jeugdwerk terecht. Daar worden 
zij gevraagd of zij ook volwassen werk voor hen 
willen doen. Dat gebeurt. Op vrijdagmorgen 
starten zij met open huis en van het één komt 
het ander. Bezoekers vinden het fijn om samen 
te eten en de Alpha cursus die tot dan toe nog 
steeds in huize Cloo wordt gehouden, verhuist 
naar het ontmoetingscentrum. Het werk groeit 
en breidt zich uit, Albert-Jan die daarnaast een 
reguliere baan heeft, gaat eerst een dag minder 
werken, dan twee, dan drie dagen minder. Finan-
cieel gesteund door een grote groep vrienden en 
gelijkgestemden kunnen zij het werk vanaf 2012 
parttime voortzetten en vanaf 2015 ontstaat de 
mogelijkheid om zich allebei fulltime in te zetten 
voor dit mooie werk.

Jacqueline en Albert-Jan, die weten wat het is om 
je leven dienstbaar in te zetten voor God, krijgen 
het in 2010  op hun hart om vrienden in Spanje 

te bezoeken die als zendelingen in een drugs-
kliniek werkzaam zijn. “Om hen te bemoedigen, 
want ook zij hebben geestelijk voedsel nodig. 
Daarnaast wilden we er meteen een vakantie 
van maken en hoewel het financieel eigenlijk 
niet haalbaar was, geloofden we wel dat God dit 
wilde. We vroegen Hem of Hij het mogelijk wil-
de maken.” Er was nog een punt van gebed voor 
deze vakantie. Jacqueline en vier van de vijf kin-
deren hadden te kampen met voedsel intoleran-
tie. Elke vakantie was dat gegeven een uitdaging, 
maar voor  de trip naar Spanje leek het een groter 
obstakel dan anders: ‘Samen dagelijks eten is een 
belangrijk onderdeel in het programma, om de 
mensen over Jezus te vertellen. Wij wilden daar 
natuurlijk deel van uitmaken zonder een uitzon-
dering te vormen’, vertelt Jacqueline. 

Voedselintolerantie
‘Ons eerste kind, Marijke, huilde 18 uur op een 
dag en werd soms 10 tot 15 keer op een nacht 
wakker. Met haar broertje, Evert, ging het hele-
maal goed. Ons derde kindje, Rindert, huilde zes 
uur op een dag. Met de ervaring die ik had met 
onze oudste, dacht ik dat dan misschien nor-
maal zou zijn. De huisarts dacht er anders over 
en schreef een dieet voor. ‘Probeer het eens een 
week’, adviseerde hij. Jacqueline die zelf ook pro-
blemen had met voeding, hetgeen altijd toege-

DE FAMILIE CLOO

INTERVIEW

Volkomen genezen van Voedsel Intolerantie 
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schreven werd aan een spastische darm, deed 
ook mee met het dieet. ‘Het had direct resultaat! 
Rindert werd een lachend kereltje, en Marijke, 
toen al 3 jaar, sliep voor het eerst een nacht door! 
We waren heel blij dat het ontdekt werd.’

Bij de zwangerschappen van de twee jongste 
kinderen, Rianne en Jorieke, volgt Jacqueline op 
voorschrift van de allergoloog een streng dieet. 
Het gevolg daarvan is, dat de kinderen nog into-
leranter zijn doordat zij geen enkel spoor van 
melk in de buik meekrijgen. Jorieke heeft speciale 
voeding nodig: geen soja, geen melk en gesplits-
te eiwitten. Zij blijft achter op de groeicurve en 
voeding blijft een gevecht. Een maaltijd klaarma-
ken voor het gezin is een dagelijkse puzzel. Naast 
koemelk, soja, noten en ei intolerantie, reageren 
de kinderen wisselend op paprika, tomaat en 
andere voedingsmiddelen. Het uit zich in hoofd-
pijn, buikpijn, misselijkheid, obstipatie of diarree. 

 ‘Tijdens een gebedsavond bij ons thuis vroegen 
we aan God of Hij ons wilde genezen, al zou het 
alleen maar voor die ene maand in Spanje zijn.’
Dat God kan genezen staat voor Jacqueline 
buiten kijf. In haar kindertijd raakte haar vader 
verlamd door een hersenvliesbloeding. Er was 
medisch geen hoop op herstel, maar haar moe-
der geloofde dat God het leven met hem voor 
had en is gaan bidden. Na een half jaar was er 
verbetering en na een jaar kwam de spraak terug. 
Haar vader was een lopend wonder. 

Genezingsdienst
In het voorjaar van 2010 wordt er in de schouw-
burg van Deventer een genezingsdienst met 
Jan Zijlstra gehouden en er zijn verschillende 
mensen die er, los van elkaar, bij Jacqueline over 
beginnen. Geen van hen is op de hoogte van de 
voedselallergie of de plannen voor Spanje. Jac-
queline hoort het aan maar gaat er niet op in. Die 
avond heeft zij gepland om voorbereidingen te 
treffen voor de verjaardag van haar zoontje, de 
dag erna. Als een buurvrouw Jacqueline op een 
uitnodiging voor de genezingsdienst wijst met 
de woorden: ‘Dat is toch jouw God? Ik geloof er 
niet in, maar ga er toch met al je zieke kinderen 
naar toe!’, kan Jacqueline er niet omheen. ‘Als een 
ongelovige mij erop wijst, kan het toch niet voor 
niets zijn’, denkt zij en zij besluit te gaan. 

Zij vertelt de kinderen dat ze naar de genezings-
dienst gaan en dat God iets zal geven, al zou het 
misschien niet meteen die dag zijn. Jacqueline 
is nog niet vol geloof. Het hele gezin gaat, ook 

Albert-Jan en hun zoon die niet intolerant is. Het 
is best spannend, de kinderen zijn nog klein:  5 
maanden, 2 jaar, 5 jaar en 9 jaar. Als hun zoon, 
zonder intolerantie, na een paar uur moe wordt, 
gaat Albert-Jan met hem naar huis. Jacqueline 
blijft met de andere kinderen in de dienst, die 
zich goed houden en het naar hun zin hebben. 

De bloedvloeiende vrouw
‘Dat was op zich bijzonder!’, vertelt Jacqueline. 
‘Die avond werd het verhaal van de bloedvloei-
ende vrouw verteld en ik voelde me aangespro-
ken. Sinds de geboorte van onze jongste, had 
ik ook last van dagelijkse bloedvloeiing, veroor-
zaakt door een vleesboom. Ik herkende mijzelf 
in die vrouw. Er waren zoveel mensen om Jezus 
heen, maar zij greep Hem vast. Net als die vrouw 
ging ik tegen de stroom in. Mijn leven lang was 
mijn gebed dat ik alles zou ontvangen wat Hij 
me te geven had. Tegelijkertijd verstijfde ik als 
het zover was. Was ík het waard? Waarom zou 
Hij het voor mij doen? Het kon niet waar zijn, het 
was te groot!’ Het is een gedachte die Jacqueline 
altijd achtervolgt, een tegenstelling waar Jac-
queline haar leven lang mee worstelt. Hoewel 
zij Gods onvoorwaardelijke liefde ervaart, is er 
telkens een staartje van angst. Gods liefde uit-
delen, maar het dan toch niet redden. De angst 
om iets verkeerd te doen dat haar genezing in de 
weg staat of ongedaan maakt. Angst, om op het 
laatste moment toch gevloerd te worden door de 
gedachte: ‘Jammer maar het is niet voor jou!’

De vloek die door generaties gaat 
word verbroken
Tegen half 11, riep Jan Zijlstra de kinderen naar 
voren en we legden uit waar wij gebed voor 
nodig hadden. Hij legde ons de handen op en 
sprak het uit: ‘In de Naam van Jezus Christus de 
Zoon van God, Heer U ziet deze moeder met vier 
kinderen en de vloek die de generaties is door-
gegaan. Ik snijd het bij jou door! Je bent gezond, 
de kracht van God is op je! Ik breek de vloek over 
je kinderen!’
Jacqueline voelt geborrel en gedraai in haar 
darmen en baarmoeder en haar opgezette buik 
wordt slap. Bij Jorieke, haar jongste die zij op haar 
arm draagt, voelt zij het ook borrelen en de ont-
spanning erna. God geneest Jacqueline en haar 
vier kinderen. ‘Onze zoon die vrijmoedig was om 
ook gebed te vragen voor zijn slechte gehoor, 
ontving die avond genezing en omdat ik ook 
een slecht gehoor had, kon ik niet achterblijven. 
Maar ik stond er niet helemaal open voor, ik hád 
al zoveel ontvangen!, dacht ik.’

Slagroomsoezen en pindakaas!
‘De kinderen daarentegen waren dolenthousiast 
en super blij. Ik had zelf nog een stukje angst en 
als ik vroeg hoe het met hen ging, antwoordden 
zij dat ik dat echt niet hoefde te vragen. Kinderen 
zijn ontvankelijk en geloven als een kind. 
Eenmaal thuis moesten we het vieren met het 
eten van wat we voorheen niet konden verdra-
gen. Van slagroomsoesjes tot pindakaas! We 
moesten het enthousiasme van de kinderen een 
beetje in toom houden, anders waren we echt 
misselijk geworden van alles wat we door elkaar 
hebben gegeten!’ 

Haar grootste genezing: 
leren te ontvangen
Ondanks haar genezing voelt Jacqueline zich ver-
steend. De onzekerheid dat zij toch iets niet goed 
zou doen waardoor de genezing weer ongedaan 
zou worden, beklemt haar. Altijd is er die angst 
voor de duivel die haar aanklaagt dat het niet 
voor haar is, ondanks haar liefde en inspannin-
gen voor God. 
Zodra de kinderen op bed liggen, deelt zij dit met 
Albert-Jan die het meteen onderkent als slaver-
nij. Dit kan niet de bedoeling zijn. Als vrienden 
nog midden in de nacht bij hen aankloppen, om 
te horen van het grote  nieuws, bidden zij met 
Jacqueline. Jacqueline: ‘Ik was vrij! Dat was eigen-
lijk de grootste genezing die mijn leven compleet 
heeft veranderd!’

God geneest ook het oor 
Een jaar later, tijdens een vakantie op de Betteld, 
getuigt Jacqueline van hetgeen God in hun gezin 
gedaan heeft. Die avond is er weer een oproep 
voor mensen die doof zijn. 
Jacqueline: ‘Ik voelde dat God zei dat het mijn 
tijd was. En weer dacht ik: hoe belangrijk is dit nu 
eigenlijk? Natuurlijk wilde ik mijn gehoor terug, 
maar veel belangrijker vond ik het om Gods stem 
te verstaan. Toen voor mij gebeden werd,  ont-
ving ik genezing en het mooie was dat Jan Zijlstra 
eraan toevoegde: ‘en je zult Gods stem verstaan’. 
Dat was indrukwekkend!’

Ontmoeting met de Genezer
Jacqueline: ‘Ik ben de genezingen in de Bijbel 
anders gaan lezen. Je ziet dat God de mens weer 
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op hun plek zet, het gaat niet eens zozeer om de 
genezing, maar om de gehele mens. De bloed-
vloeiende vrouw had in stilte haar genezing kun-
nen ontvangen en Jezus had haar ongemerkt 
kunnen laten gaan. Maar Hij wilde haar in haar 
positie terug zetten, niet langer zou zij een ang-
stige vrouw blijven. Dat is veel rijker, God gaat 
een weg om de mens totaal te bevrijden. 
Iedereen heeft op een andere plek genezing 
nodig en een andere ingang om God te ontmoe-
ten. Vaak zijn we alleen gericht op de genezing, 
maar de ontmoeting met de Genezer is veel 
geweldiger! Het is een zoektocht en God gaat 
verder dan alleen die genezing. Dat begint met 
meevoelen, Hij is bewogen met de mens en daar-
in is het een samen opgaan; wat voelt U en welke 
actie wilt U ondernemen?’

De Ontmoeting 
(www.deontmoeting-deventer.nl)
Met deze instelling houden Jacqueline en Albert-
Jan samen met een team van honderd vrijwilli-
gers, open huis in het ontmoetingscentrum De 
Ontmoeting in hartje Deventer. In de gezellige 
ruimte beneden met zithoekjes is iedereen op 
vrijdag welkom voor een kopje koffie en een 
gesprek. Voor € 2,50 worden warme maaltijden 
verstrekt door vrijwilligers en professionele koks, 
die gebruik mogen maken van de keuken van 
de Synagoge die naast hen huist. Er is ook een 
ochtend Creatief, waar het evangelie zonder 
woorden tot de mensen komt. En er zijn 3 avon-
den voor de Alpha cursus en de Alpha vervolg 
cursus. Op de bovenverdieping bevindt zich een 
kledingbank. De Ontmoeting verleent gratis kle-
dingbonnen aan de Voedselbank en Vluchtelin-
genhulp. ‘God wil aan al het onrecht iets doen’, 

zegt Jacqueline ‘Hij is een gulle God!’
Het is een interkerkelijk project in Deventer, waar 
ze als christenen gastvrijheid willen uitdelen in 
de stad. ‘We hebben weinig PR nodig want we 
zitten erg gunstig in het centrum. Iedereen is 
welkom en elke week ontvangen we weer nieu-
we gasten. Wekelijks komen tientallen van hen 
terug. Het zijn mensen van alle gezindten, ach-
tergrond, en cultuur, in de leeftijd van 20+ tot in 
de 90!’ 
 
Jezus boven de kerkmuren
Er is veel duisternis in Deventer, zo kon je voor-
heen een heksenspreekuur bezoeken in een 
nabij gelegen pand. Mensen zijn toch op zoek 
en proberen het gewoon. Zo komen mensen ook 
hier terecht en ervaren vaak een verschil. Waar 
duisternis is, wil God Zijn licht laten schijnen! De 
Alpha cursus is bedoeld voor mensen die kennis 
willen maken met het geloof. Er gaat een kier 
open, sommigen gaan dan verder, anderen keren 
toch weer om. 
80% van de Alpha cursus komt tot geloof, dat is 
een hoog percentage. Voor hen is er de moge-
lijkheid om een Alpha vervolgcursus te doen. 
Als mensen nog geen kerkgemeenschap heb-
ben gevonden, dan is dat hier. Zodra zij een plek 
gevonden hebben, laten zij los en is de verant-
woording voor die gemeente. We voelen ons met 
veel kerken in Deventer verbonden die Jezus 
Christus lief heeft. Het Lichaam van Christus gaat 
boven kerkmuren uit.

Strijd in de frontlinie, maar God 
doet opnieuw een wonder! 
Dat Albert-Jan en Jacqueline in de frontlinie 
staan, waar de strijd het hevigst is, blijkt als Jac-
queline vertelt dat er nog wel een randje is aan 
het geluk van het gezin.

Bij Albert-Jan is kort geleden huidkanker met 
uitzaaiing naar de long vastgesteld. Ten tijde van 
het gesprek is alles nog onzeker. Jacqueline en 
Albert-Jan geloven in genezing, maar het is een 
zoektocht omdat er ook een medische weg te 
bewandelen is.  Wij bemoedigen hen en beiden 
vertrouwen dat God iets gaat doen. In de weken 
die volgen ontvangen we goed nieuws! Albert-

Jan bezoekt de genezingsdienst die 
weer in Deventer gehouden wordt. 
De verschillende getuigenissen die 
gegeven worden en de lofprijzing die 
gezongen wordt maakt de avond al 
heel mooi, maar God heeft nog meer 
in petto!

Kijk in de spiegel van Jezus!
Als er gevraagd wordt of er mensen zijn die 
kanker hebben, steekt Albert-Jan zijn hand op 
en gaat naar voren. Als Jan Zijlstra het echtpaar 
herkent, richt hij zich tot Albert-Jan en zegt: ‘de 
aanval is nu op jou gericht?’ Na een moment 
van stilte vervolgt hij met de woorden: ‘Je moet 
ophouden met in de spiegel te kijken’. 
Die opmerkelijke woorden zijn voor Albert-
Jan. Het sluit precies  aan op hoe Albert-Jan de 
afgelopen twee weken beleefd heeft. ‘Ik keek 
naar de omstandigheden, de ziekte, en liet mijn 
leven daardoor bepalen. Tegelijk moest ik keer 
op keer bewust kiezen om naar God te kijken 
die ook reëel aanwezig in mijn leven is’. Albert-
Jan voelt zich bemoedigd en aangespoord. Het 
is een bevestiging dat het goed komt. God ziet 
hem in zijn situatie. Als in de naam van Jezus de 
kanker wordt bestraft en bevolen het lichaam te 
verlaten, voelt Albert-Jan Gods aanwezigheid. 
‘Hij was zó dichtbij, zó liefdevol, ik voelde licha-
melijk helemaal niets, maar een zekerheid kwam 
in mij dat ik genezen was, schoon van de kanker 
en ik dankte God!’

In het verdere medische traject blijkt dat de vlek-
ken op de long en de klomp afwijkend weefsel 
(diagnose: primaire  longtumor), op een tweede 
foto niet meer te zien zijn. Opnieuw heeft God 
een wonder in ons gezin gedaan en we zijn Hem 
dankbaar!

We mogen anderen bemoedigen; God leeft nog 
steeds en Hij is nog steeds bij machte wonderen 
te doen. We mogen steeds bij Hem terecht en we 
mogen nog steeds onze hoop en onze verwach-
ting op Hem stellen! ■
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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 11 november 19:30  Genezingsdienst
Za 12 november 13:30  Kindergenezingsdienst
Zo 13 november 10:00  Onderwijsdienst over genezing
Zo 13 november 19:00  Genezingsdienst
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JESSICA JITAN RAI – MANNIESING

Genezen van acute Leukemie

INTERVIEW

Als Jessica, een jonge studente geneeskunde, 
terugkomt van een heerlijke zomervakantie in 
de Dominicaanse Republiek, voelt zij zich niet 
lekker. Het nieuwe schooljaar is begonnen, maar 
omdat het op een griepje lijkt, kijkt zij het even 
aan. Als het grieperige gevoel dagen aanhoudt 
gaat Jessica toch even naar de dokter. Er wordt 
een antibiotica voorgeschreven, maar de griep 
verergert. Nog een week later gaat Jessica terug 
naar de arts die haar een andere antibiotica 
geeft. De griep stabiliseert, maar er doen zich 
andere klachten voor. 

‘Ik was moe, viel twee 
keer flauw, zag er bleek 
en grauw uit en mijn 

handpalmen waren paars!’ 

Haar moeder denkt dat het bloedarmoede is, iets 
wat zij als meisje wel eens had en Jessica gaat 
weer naar de huisarts. Maar hij stuurt haar naar 
huis met de boodschap dat het wel een week 
duurt eer de medicijnen aanslaan. 
Zij is nu drie dagen verder en Jessica, student 
geneeskunde, weet dat antibiotica binnen 24 uur 
werkzaam moet zijn. Zij laat het er niet bij zitten 
en vraagt om een bloedonderzoek in het Lange-
Land Ziekenhuis. 

Slecht nieuws
Inmiddels is zij al twee weken ziek thuis en omdat 
zij al zo verzwakt is, kan zij niet lopen. Haar moe-
der en oom brengen Jessica naar het ziekenhuis.
‘Ik ben al een moeilijke prikker, maar bij het eer-
ste buisje bloed werd ik koud en zakte bij het 
opstaan door mijn benen.’ Als er wordt opge-
merkt dat het bloed wel erg licht van kleur is, 
gaat er bij niemand nog een lampje branden.

Na drie dagen moet Jessica opnieuw naar de arts 
voor een tweede bloedonderzoek. Het waarom is 

Het leven van de jonge Jessica Jitan Rai - Manniesing lijkt een aaneenscha-

keling van ongelukken en lichamelijke klachten. Als er op een dag acute 

leukemie bij Jessica geconstateerd wordt, grijpt God in. Zijn licht breekt door 

in de duistere wereld waar Jessica, onbewust in is meegetrokken.

niet duidelijk, maar als het erop lijkt dat de buis-
jes zoek zijn geraakt vraagt Jessica een nieuw 
bloedonderzoek aan in het LUMC in Leiden. 

Omdat men daar ziet dat het niet goed met haar 
gaat en zij al te lang op uitsluitsel heeft moeten 
wachten, is de uitslag van het onderzoek binnen 
een half uur bekend. Het is helaas slecht nieuws: 
Jessica heeft acute leukemie. Dat is de reden 
waarom zij zich al twee weken zo beroerd voelt.
Tot verbazing van de artsen reageert Jessica er in 
eerste instantie laconiek op. Het lijkt alsof zij het 
niet echt beseft. 

Ongeluk en pech
‘Dat heb ik weer!’, is wat er werkelijk door Jessica 
heen gaat op dat moment. Dat is op zijn minst 
opmerkelijk te noemen voor iemand die net deze 
ernstige diagnose te horen krijgt, maar sinds haar 
tienertijd overkomt Jessica het ene ongeluk na 
het andere, en heeft zij vaak lichamelijke klach-
ten zonder aantoonbare oorzaak. 

‘Ik had altijd wat. Kwam ik niet voor mijn oor, dan 
wel voor mijn grote teen. Er was geen plekje in 
mijn lichaam dat niet geraakt was. Het leek alsof 
ik een abonnement op het ziekenhuis had, in dat 
jaar alleen al was ik er vijf keer binnengelopen. 
Ik had bijvoorbeeld ernstige darmklachten en 
omdat het op een blindedarm ontsteking leek, 
wilde men opereren. Maar de foto’s, die op mijn 
verzoek werden gemaakt, wezen uit dat het om 
drie infecties ging, zodat een operatie toch niet 
nodig was.’ 

Voordat wij het verhaal verder vertellen en om 
het getuigenis van Jessica recht te doen is het 
belangrijk het in de juiste context te plaatsen, 
want Jessica heeft een verklaring voor al het 
ongeluk, pech en lichamelijke klachten en ver-
telt ons van de bagage die zij in haar jonge leven 
mee heeft gekregen.
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Hindoeïsme en het contract met de 
duisternis
Jessica wordt geboren in een Surinaams-Indiaas 
hindoe familie. Haar grootvader is een belangrij-
ke pandit (brahmaan) van de hoogste kaste. Naast 
zijn taak als pandit, begeeft hij zich op het terrein 
van het occulte en heeft de opperste rang van 
zwarte magie. De rituelen die haar opa praktiseert 
liggen diep geworteld in de Afrikaanse Obeah en 
de Indiase Indrajal. Als Jessica 3 weken oud is 
wordt zij, naar hindoe gebruik, opgedragen aan 
de hindoe goden en in haar onwetendheid, krijgt 
zij als jong meisje veel occulte bagage mee tij-
dens de rituelen die haar grootvader praktiseert.

‘Mijn opa was letterlijk een verbond aange-
gaan met duistere machten. Ga je dat verbond 
aan, dan zit je daar aan vast. Je bent gevangen, 
een slaaf en je moet nakomen wat dat verbond 
inhoudt, doe je dat niet, dan kost het jou je leven.‘
Het gaat te ver om er in dit artikel over uit te 
weiden, maar Jessica is ervan overtuigd dat haar 
lichaam geofferd werd aan de duisternis.
‘Vanaf mijn puberteit werd ik geplaagd door alle 
mogelijke lichamelijk klachten en ongelukken. 
De duisternis had vrij spel op mijn lichaam.’

Bekering en doop
Jessica groeit op met angst. Op school is zij een 
uitstekende en voorbeeldige leerling, maar thuis 
heeft zij te maken met herhaaldelijk huiselijk 
geweld. Als zij zeventien is escaleert het thuis 
dusdanig, dat haar vader het huis uit wordt gezet 
en haar moeder en de kinderen alleen verder 
gaan. De situatie verergert als de vader het gezin 
bedreigt. ‘Mijn moeder was doodsbang en ik 
werd heel ziek en had overal paarse plekken op 
mijn lichaam.’
In deze crisis situatie komt het gezin met het 
evangelie van Jezus in aanraking. Een Surinaam-
se pastor had haar moeder al eerder gezegd dat 
zij Jezus nodig had en als het gezin gewezen 
wordt op de kerk van Jan Zijlstra, gaan moeder 
en kinderen er naar toe.
‘Mijn moeder wilde Jezus direct leren kennen, 
we bekeerden ons en een week erna werden we 
gedoopt. Ik deed alles wat er moest gebeuren, ik 
bekeerde me en liet me dopen. Terwijl ik iemand 
ben die eerst over de dingen nadenk voordat 
ik een besluit neem. Maar het was urgent en ik 
deed wat mijn moeder zei wat goed was. 
Dat de doop de bekleding met Christus is en 
een scheiding van het oude leven, daar was ik 
me op mijn zeventiende nog niet van bewust. Ik 
moet eerlijk zeggen dat de situatie alleen maar 

erger werd na onze doop. Alles liep uit de hand. 
Ik had het idee dat de demonen ons juist sterker 
aanvielen. Het is nu gestopt, maar er is zoveel 
jaar overheen gegaan eer dat zover was. In de 
kerk rende ik elke keer naar voren voor gebed 
en werd er ook voor mij gebeden. Dat was één 
stap vooruit, waar ik dan zó blij van werd omdat 
het me zoveel moeite kostte. Maar het volgende 
moment gebeurde er dan weer iets dat me vijf 
stappen terug wierp’.
Zowel christenen als hindoestanen in Jessica’s 
omgeving reageren op dezelfde manier op al de 
pech en ongeluk die haar overkomt: Je bent toch 
christen? Hoe kan jóu dit overkomen? 
Jessica voelt vaak het onbegrip en de veroorde-
ling. Men denkt dat het kwaad haar treft omdat 
zij een zondig leven leidt. 

Het belang van een bewuste keuze tot 
bekering en doop, en het belang van 
het doorsnijden van een generatievloek 
zijn noodzakelijk om de ingang van het 
kwaad in ons leven te weren. Helaas zijn 
wij ons daar niet genoeg bewust van, 
waardoor we bij ziekte en ongeluk vaak 
refereren naar een zondig leven of straf 
van God. 

Geen chemo
‘Toen ik de diagnose acute leukemie kreeg, was 
ik al christen geworden. Ik dacht: dit gaat goed-
komen! Ik wilde het eigenlijk niet accepteren. Ik 
zorgde goed voor mijn lichaam, at gezond, deed 
aan sport en nam mijn vitamines en preparaten 
op tijd. De artsen vonden het ook vreemd, want 
er was niets in mijn lichamelijke conditie dat 
wees op een aanleiding voor de ziekte, die je niet 
zomaar van de ene op de andere dag krijgt. Na de 
diagnose mocht ik naar huis, maar de volgende 
dag moest ik weer terug voor de chemo behan-
deling. 
Dat wilde ik niet, ondanks het advies van de 
artsen. Mijn lichaam zou stukje bij beetje kapot 
gemaakt worden, terwijl ik wilde dat mijn 
lichaam zelf het immuunsysteem zou opbou-
wen. Ik wilde een beenmergtransplantatie. De 
artsen zaten met de handen in het haar. Er is nu 
eenmaal een behandelplan die voor deze ziekte 
gehanteerd wordt en omdat mijn rode bloedcel-
len gehalte zo laag daalde, moest ik een bloed-
transfusie. Dat wilde ik ook niet, want ik wist wat 
dat tot gevolg zou hebben. En waar ik bang voor 
was, gebeurde: de bloedtransfusie veroorzaakte 

een opeenstapeling van rode bloedcellen, waar-
door het lichaam nog meer witte bloedcellen 
aanmaakte die zich ophoopten in mijn lever en 
linker harthelft’.

Vrede om te sterven
‘Na drie weken vormde die ophoping zich als een 
bal in mijn lever. Men besloot toen om de witte 
bloedcellen uit te zuigen. Het veranderde niets, 
want het lichaam maakte gewoon weer nieuwe 
aan. Intussen functioneerde mijn hart voor de 
helft en had ik ernstige ademhalingsproblemen. 
Ik was verzwakt en kon mijn bed niet meer uitko-
men. De ene helft van mijn hart werkte niet meer 
door de volledige ophoping van witte bloedcel-
len. De andere helft werd overbelast. Mijn adem-
haling maakte een korte schokkende beweging 
en viel soms in één keer weg’.
Jessica is zo moe dat zij niets meer beseft. De art-
sen kunnen niets meer voor haar doen en in de 
gesprekken die volgen krijgt Jessica te horen dat 
zij thuis kan blijven waar zij in alle rust afscheid 
van iedereen kan nemen, want de prognose is 
dat zij zal sterven aan een hartstilstand. 
Jessica heeft vrede en is bereid te sterven. Toch 
hoort zij de stem van de Heer die zegt: ‘dit is niet 
Mijn wil!’

Genezing!
Als Jessica’s conditie stabiliseert, besluiten de 
artsen toch tot een beenmergtransplantatie over 
te gaan. Het is een laatste redmiddel. Het gevaar 
voor afstoting is reëel en er bestaat 10% overle-
vingskans als het lichaam het accepteert. 
De beenmergtransplantatie staat gepland voor 
maandag 4 oktober en Jessica besluit om de 
zondagavond daarvoor naar de genezingsdienst 
te gaan. Hoewel zij erg zwak is en de reis haar 
moeite kost, voelt zij zich in de dienst fit en kan 
zij gewoon blijven staan. Als er voor Jessica gebe-
den wordt en haar de handen opgelegd worden, 
voelt zij zich heel warm worden.

‘Het was alsof iets zwaars van 
boven me naar beneden drukte, 

waardoor ik het ontzettend 
warm kreeg, terwijl ik die weken 
daarvoor soms drie jassen over 
elkaar had, zo koud was ik. Het 
volgende moment was het of ik 
onder elektriciteit stond. Mijn 

hele lichaam tintelde’. 

‘De Heer heeft mij genezen. God heeft mij perfect geschapen, wat ik meemaakte was het 
gevolg van afgoderij en voodoo. Dat is heel duidelijk in mijn leven geopenbaard’
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Het is een explosie van de kracht van God en op 
dat moment is Jessica als verdoofd even uit de 
realiteit, zij beseft niet wat er precies gebeurt en 
is even ‘on hold’, totdat zij met een stralende blik 
haar ogen opent. 

‘Jessica God raakt je aan, Gods leven stroomt in 
jou’, hoort zij Jan Zijlstra zeggen. ‘Mijn paarse 
handpalmen kregen weer een normale kleur, 
mijn gezicht weer een gezonde blos! Ik was 
genezen, ik voelde me herboren en de kracht van 
God was zo sterk op me, dat ik die nacht niet eens 
kon slapen.’
 
Geen beenmergtransplantatie 
meer nodig
De volgende dag gaat Jessica naar het zieken-
huis voor de geplande beenmergtransplantatie. 
Vooraf worden er eerst testen gedaan en bloed 
afgenomen. Omdat de uitslag niet helemaal 
betrouwbaar is, word er opnieuw bloed geprikt 
en ook dan is er verwarring. De arts en chirurg 
komen naar Jessica toe, die een beetje schert-
send vraagt hoeveel bloed zij nodig denken te 
hebben. Maar hun antwoord is dat zij zich mag 
omkleden en naar de spreekkamer mag komen. 
Jessica is in de veronderstelling dat de operatie 
wordt uitgesteld, maar in de spreekkamer opent 
de arts het gesprek met:

‘Zo, ik heb je iets grappig te 
melden, je hebt helemaal niets 

meer. We hebben het bloed 
drie maal onderzocht en er is 

helemaal niets te vinden!’ 

De artsen zijn vol verbazing. Jessica die net een 
slok water had ingenomen, proest het bijna uit. 
Haar bloed is helemaal schoon! God heeft een 
compleet werk gedaan in haar lichaam. 
De operatie wordt afgezegd en er volgen nog 
een paar na controles, maar Jessica is volkomen 
gezond! 

Een nier bloeding; het keerpunt! 
Een half jaar na haar genezing, gebeurt er weer 
iets onverwachts, een onfortuinlijk ongeluk dat 
haar weer zonder reden of schuld overkomt. 
Maar het   is het begin van een keerpunt in haar 
leven, om al het ongeluk een halt toe te roepen. 

‘Ik werkte in die tijd als stewardess en liep met 
collega’s op Schiphol toen een grote man vanuit 

het niets achter mij rende en uitgerekend mij met 
twee vuisten hard in mijn rug stompte. Ik werd 
drie dagen opgenomen voor aanhoudende nier 
bloedingen. Toen kwam de doorbraak: dit wilde 
ik niet meer! Ik werd boos op God: waarom over-
kwam het mij elke keer? Waarom beschermde 
God mij niet? Ik daagde God uit en gaf Hem over-
al de schuld van. 
Die boosheid en opstand hield ik twee weken 
vol, totdat er een moment kwam alsof iets me 
een duw gaf. Mijn hart werd zwaar en verdrietig 
en ik ervoer zoveel liefde van God dat ik Hem 
alleen maar kon prijzen. Toen zag ik dat God ook 
verdrietig was, ik zag Zijn tranen. Er gebeuren 
dingen waar Hij niets aan kan doen. 
Ik kwam tot besef: Wat ben ik aan het doen? Ik 
vroeg Hem vergeving en hoorde Hem duidelijk 
zeggen: Nee Mijn kind, Ik heb hier geen schuld 
aan. Dit is de ongerechtigheid van je ouders en 
voorouders. Ik ben geen onrechtvaardige God, ik 
ben een rechtvaardige God!’

Vrij voor een nieuwe bestemming
Vanaf dat moment houdt Jessica geestelijk gro-
te schoonmaak. God wijst haar specifiek aan 
wat verbroken moet worden. Soms maakt God 
dingen aan haar bekend waar zij geen weet van 
heeft gehad, maar die door overlevering en vloek 
in haar leven zijn binnengekomen. Ingangen van 
de duisternis die directe invloed hebben gehad 
op haar leven. Zo worden generatiegeesten en 
generatievloeken verbroken en ontvangt Jessica 
steeds meer bevrijding en inzicht. 

Jessica is nu vrij van elke plaag van ziekte en 
ongeluk. Zij is radicaal en voelt zich geroepen 
om haar licht te laten schijnen onder de hindoe 
bevolking en ziet de noodzaak om alle christe-
nen op te roepen om wakker te worden en zich 
bewust te worden van de ernst van de tijd waarin 
wij nu leven, de eindtijd. ■

INTERVIEW
‘Juist in deze periode is het voor christenen belangrijk om de Heer te zoeken 

en niet meer te zondigen, dat is cruciaal, juist nu!’  

http://www.wingsofhealing.nl
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Natasja Verstegen uit Utrecht 
GENEZEN VAN LONGKANKER
Natasja: “Ik hoorde dat het een onschuldig bultje 
was, maar het werd wel kwaadaardig genoemd.” 
Daarna kreeg Natasja slecht nieuws; ze bleek ern-
stig ziek te zijn. 

Zij kwam naar de Genezingsdienst en vertelde 
dat zij longkanker had. Het was ernstig en uitzaai-
ingen hadden haar stembanden aangetast. Er 
was geen operatie meer mogelijk. Natasja voel-
de hoe de kracht van God haar aanraakte en een 
wonder deed. Toen zij twee weken later voor een 
onderzoek in het ziekenhuis was, concludeerden 
de artsen: “Het is ongelofelijk, we kunnen niets 
meer vinden. Je bent helemaal gezond!

Tamara en Valentijn Reijnolds 
EEN KINDERWENS GING IN VERVULLING
Tamara: ”Ik was niet gelovig toen ik naar een 
Genezingsdienst ging. Op die avond gaf ik mijn 
leven aan God over. Er kwam een diepe rust en 
vrede in mij en tegelijk werd ik die avond van 
chronische blaasontsteking genezen”. Tama-
ra en Valentijn hadden ook een kinderwens 
waar voor gebeden werd. God heeft het gebed 
gehoord en een paar jaar later werd hun zoon 
Lodewijk geboren. 

Wij ontvangen vele malen geboortekaartjes 
van kinderen die niet geboren hadden kunnen 
worden. Daarbij worden briefjes meegestuurd 

zoals: “Er werd voor ons gebeden dat onze kin-
derwens vervuld zou worden. God hoorde en 
onze baby werd geboren” .
Wat onmogelijk was bij mensen was mogelijk 
bij God. 

Henk Hofman uit Diever
GENEZEN VAN FIBROMYALGIE, 
DYSTROFIE EN ME
Jarenlang ging Henk Hofman, uit Diever, van het 
ene ziekenhuis naar het andere. Hij kreeg telkens 
te horen dat hij niet geholpen kon worden en 
met zijn ziekten moest leren leven. Toen hoorde 
hij dat Jezus Christus Dezelfde is en nog altijd 
zieken geneest. Hij kwam naar een dienst en wij 
legden hem de handen op in Jezus Naam. Henk 
riep: ”Ik voel de kracht van God, ik voel de pijnen 
wegvloeien”. Met zijn krukken omhoog liep Henk 
juichend van het podium af. Genezen door de 
kracht van Christus.Cicely de Lima 

GENEZEN VAN DE ZIEKTE COPD
Cicely was ongeneeslijk ziek, haar longen functi-
oneerden niet meer en zij droeg een zuurstoffles 
bij zich toen zij tijdens een genezingsdienst naar 
het podium kwam. De kracht van God stroomde 
door haar heen. 
In één moment werd zij door de wonderbaarlijke 
kracht van God genezen en ontving zij nieuwe 
longen.

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, vroeg ik hem: “Wat 
heb je Henk “? Ik heb asbestkanker en ik heb niet 
lang meer te leven”, maar ik zei hem: “Dat Christus 
het leven is en dat zijn Woord Leven is , ontvang 
het leven van God Henk door Jezus Christus”.
Na onderzoek in het ziekenhuis kreeg hij te horen 
dat er geen kanker meer te vinden was. Henk was 
wonderbaarlijk door Jezus Christus genezen. 

Lees de verhalen van mensen die reeds Goddelijke genezing hebben ontvangen.

Zij ontvingen Goddelijke genezing

Henk: “Er is een geweldig groot 
wonder in mijn lichaam gebeurd. 
Maar het grootste wonder is dat 
Jezus in mijn hart kwam en mijn 
zonden vergaf, al mijn schuld weg 

nam en mij diepe vrede gaf.”

http://www.wingsofhealing.nl
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HELP! SERIE IK BEN BEVREESD

IK BEN BEVREESD
Vrees beheerst vele levens. Misschien ben je ook iemand met een hart 

vol vrees, het is dan vrijwel zeker dat je niet kunt ontsnappen aan de 

gevolgen ervan. Vrees is iets ongrijpbaars. Het achtervolgt je en het 

beheerst je leven. Je weet niet hoe je je ervoor moet verbergen. Je kunt 

er misschien de schouders voor ophalen, maar het beheerst je leven en 

je kunt er niet omheen. Vrees verlamt de mens en dwingt tot een leven 

die de mens niet wil. Het drijft hem naar moeilijkheden toe en is een 

verwoestende kracht. 

http://www.wingsofhealing.nl
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den vrezen. Ik ben van mening dat mensen zelfs 
onnodig sterven als gevolg van vrees.

Artsen vertellen mij, dat zij vaak met dit pro-
bleem geconfronteerd worden. Mensen hebben 
kalmeringsmiddelen nodig om tot rust te komen 
of lijden onder depressies en slapeloosheid. Veel 
lichamelijke klachten vinden hun oorsprong in 
vrees. Wat de mens vandaag nodig heeft, is om 
verlost te worden van vrees en geloof is het ant-
woord! Geloof hoort ook bij ons leven, in onze 
ziel, in ons lichaam. Daar zijn we voor geschapen. 
Wij hebben mensen genezen zien worden, nadat 
zij verlost werden van de vrees en hun geloof op 
God richtten. Als vrees het verkeerde geloof in 
ons is, die geestelijke stoornis en uiteindelijk ook 
lichamelijke stoornis veroorzaakt, dan moeten 
vrede en het juiste geloof daar tegenover staan 
en genezing hierin brengen. 

Waar komt vrees vandaan? 
Vrees komt niet van God. Vrees was en is nooit 
een zegen. Vanaf het begin van de mensheid 
heeft God duidelijk laten zien wat Hij de mens 
wil geven: liefde, geluk, vrede en rust. Vrees komt 
van de duivel en is een van zijn sterkste wapens. 
De duivel weet dat als hij eenmaal dat gevoel van 
onzekerheid in de mens kan zaaien, het uiteinde-
lijk zal uitgroeien tot vrees. Vrees breekt de mens! 
Vrees verandert sterke mensen in een wrak. 

Vrede tegenover vrees 
Tegenover vrees staat vrede. De bron 
van vrede is God. De duivel wil de mens 
van deze bron afhouden. Vrede hebben 
wij door het geloof, geloof dat God met 
ons is. De mens kan geen geloof heb-
ben, als hij nog vol vrees is. Echter, je 
kunt, net zoals zoveel anderen, tot God, 
de bron van vrede gaan en verlost wor-
den. Je kunt zeggen: “Vandaag zal vrees 
mij gevangen houden en mijn leven ver-
woesten,” of je kunt zeggen: “Ik zal door 
geloof verlost worden van de vrees.” Het 
is dus: verwoesten of herstel!

Vrees maakt de mens ziek
Eén van de grootste wapenen van boze geesten 
is, dat zij het lichaam van de mens aanvallen. De 
geest van vrees loopt hierbij voorop, want hij is 
het die de mens verkeerd laat denken. Overal in 
de wereld leven mensen met vrees dat hen een 
of andere vreselijke ziekte zal overkomen. Als 

Vrees mag jouw hart en denken niet beïnvloeden 
of controleren, het hoort daar niet thuis. Het is 
wel van groot belang dat je weet waarom je niet 
hoeft te vrezen. In de Bijbel staat in 2 Timotheüs 
1:7 dat ons geen geest van vrees gegeven is. Het 
is God die tot de mens spreekt: “Vrees niet.”

Weet je dat deze tekst de koers van jouw leven 
kan veranderen? Een jonge vrouw zei eens tegen 
mij : “Ik word achtervolgd, ik kan mij niet verber-
gen.” Ik wist wat haar achtervolgde: woorden 
van mensen die tot haar waren gesproken ach-
tervolgden haar als bloedhonden. “Je bent een 
mislukkeling”, woorden die jaren daarvoor waren 
uitgesproken. Anderen waren succesvol in het 
leven, maar haar leven werd beheerst door faal-
angst en vrees. Het werd een monster dat haar 
achtervolgde en zij wilde een einde aan haar 
leven maken. Terwijl ze voor mij stond, opende 
ik de Bijbel voor haar en las voor uit Jesaja 41:10: 
 

“Wees niet bang, want ik ben 
met je, vrees niet, want ik ben 
je God. Ik zal je sterken, ik zal 
je helpen, je steunen met mijn 
onoverwinnelijke rechterhand.” 

 
Het Woord van God raakte haar hart en ver-
dreef al de negatieve gedachten. Zij glimlachte 
en strekte haar handen uit naar de hemel. Toen 
begon ze te huilen en zei uit zichzelf: “Ik hoef niet 
te vrezen, want God is met mij.”

Wat is vrees? 
In de genezingsdienst komen mensen voor 
genezing, ook als zij door een geest van vrees 
beheerst worden. Maar wat is vrees? Vrees is een 
verkeerd geloof! Geloof dat het onheil, of wat het 
ook is, over jou zal komen en jouw leven zal ver-
woesten. Vrees is een verkeerd soort geloof, een 
verkeerde houding van ons hart ten opzichte van 
bepaalde omstandigheden. Het achtervolgt de 
mens net zolang totdat er geen uitweg meer is 
en men in gevangenschap leeft. Daarom is het 
belangrijk om te weten dat vrees een verkeerd 
geloof is dat ons in het onheil stort. Het geloof in 
God is de weg om hieraan te ontkomen. 
Vrees zal jouw leven verlammen en dwingt je 
tot een leven die je niet wilt. Vrees beperkt zich 
niet alleen tot het ontregelen en verstoren van je 
innerlijk. Het veroorzaakt uiteindelijk ook licha-
melijke stoornis. Ik ben ervan overtuigd, dat heel 
veel mensen gezond zouden zijn, als zij niet zou-

kanker in de familie voorkomt en familieleden 
er aan overleden zijn, vreest men zelfs bij het 
geringste gevoel van pijn, dat het hen ook zal 
overkomen. De duivel weet beter dan wie ook, 
dat ons lichaam, onze organen, reageren op onze 
emoties. De duivel weet dat vrees vaak resul-
teert in ziekte. Vrees is een gevaarlijke vijand. Het 
breekt en doodt meer dan welke andere ziekte 
ook, omdat het aan het begin staat van de ziekte 
staat. Lichamelijke ziekte is niet los te maken van 
de menselijke ziel, ze zijn met elkaar verbonden.

Zeker zo erg is ook het geestelijke 
effect van de vrees
Wanneer vrees het hart van de mens vervult, is 
het leiden van een normaal leven niet mogelijk. 
Wat begint als een negatieve gedachte, kan uit-
groeien tot een oncontroleerbaar pessimisme. 
Alles ziet er voor donker uit, alles is moeilijk en 
iedereen ziet het verkeerd. “Als de zon schijnt, 
dan zal het straks wel gaan regenen”. Een zwaar-
moedige geest, die verwoestend werkt. 
Er is maar één oplossing en dat is de bevrijdende 
kracht van Jezus Christus. Dan zal het licht van 
God het hart aanraken en de mens zal tot rust 
komen. Meer nog: hij zal in de rust komen, want 
in Jezus Christus is rust.

Bezorgd zijn: 
Een andere aanleiding om te vrezen
Bezorgd zijn openbaart de verborgen vrees die 
diep in het hart is. Bezorgd zijn heeft menig mens 
gebogen door het leven doen gaan en hem “grijs 
haar” gegeven. Bezorgd zijn neemt al de vreug-
de uit het leven weg en maakt de mens mach-
teloos. Mensen lijden aan slapeloosheid omdat 
zij bezorgd zijn. Ik heb van zovelen gehoord, hoe 
hun zorgen als een lawine over hen kwam en hoe 
het hen verlamde. 

Ik hoorde een verhaal, dat een voorganger ach-
ter zijn bureau zat. Hij was hevig bezorgd over 
de vele zorgelijke zaken in zijn gemeente. Hij kon 
zijn handen niet tot werken bewegen. Lusteloos 
zat hij achter zijn bureau, verlamd door de zor-
gen. De uren verstreken. Het zachte tikken van 
de klok, klonk nu als mokerslagen. Toen hoorde 
hij de stem van God in hem: “Wees niet bezorgd, 
pastor, ga naar je bed, Ik zal de rest van de nacht 
wel voor jou opzitten.” Jezus zei: “Wees niet 
bezorgd, het helpt absoluut niet, het voegt geen 
el aan je leven toe, het verandert niets aan je 
situatie.” Steeds leerde Jezus de mens steeds om 
niet te vrezen. Bezorgd zijn groeit uit tot vrees en 
vrees wurgt een mens.

• S E R I E •
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 Gods boodschap tot de vreesachtige
Vrees is een demonische bloedhond, het ach-
tervolgt je net zolang tot het je in zijn greep 
heeft. Toch, vrees hoort niet in een mens te zijn. 
Misschien ben je iemand die het ook in paniek 
uitschreeuwt. Oncontroleerbare beelden vul-
len jouw gedachten. Je bent in verwarring door 
vrees. Hoor dan eens wat God zegt, hoor eens 
welke gedachten God over jou heeft. 
Lees eens mee 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. Jouw gedachten jagen je op tot een leven 
vol vrees en angst, maar hier lezen wij hoe God 
over jou denkt en hoe Hij tot jou komt met de 
oplossing om niet bevreesd te zijn. 

Vrees niet Ik ben jouw God
Ook tot jou zegt God in Jesaja 41:10: “Wees niet 
bang, want ik ben bij je...”. Dus word je bewust 
dat de grote en machtige God aan jouw zijde is. 
God en vrees kunnen niet samen gaan. Als je je 
hiervan bewust bent dan ga je anders denken, 
spreken en handelen. 

Ook tot jou zegt God in dit Bijbelvers:

“…vrees niet, want ik ben je 
God.” Als je kunt zeggen: “Hij 
is mijn God”, dan zal een leven 

zonder vrees het gevolg zijn. 

Geloof is God kennen. Als wij niet weten wie God 
voor ons is, dan is er geen enkele basis om God 
te vertrouwen in de stormen van het leven. Door 
de relatie met God zal de vrees verdwijnen. Het is 
God die zegt: Ik sterk je, Ik help je, Ik ondersteun je. 

Wat is nodig, om van de vreest 
verlost te worden?
Jezus zei: “Een mens moet opnieuw geboren wor-
den. Je moet in de Geest geboren worden. Dan 
kom je in Gods wereld, een wereld zonder vrees.” 
Een wederom geboren mens is verlost door het 
bloed van Jezus en hij zal niet vrezen, omdat 
Christus in hem woont. Hij zal niet vrezen, dat zijn 
verleden hem in zal halen. Ook zal hij niet vrezen 
voor de toekomst. Hij weet dat God er vandaag 

is daarom zal hij niet vrezen. Zijn vroegere ver-
warde gedachten zijn nu onder controle van de 
inwonende Christus, door de Heilige Geest. Hij 
gaat anders denken, anders spreken en anders 
handelen, omdat hij zich nu bewust is: God is met 
mij. Dit geloof maakt een mens stabiel. 

Zijn negatieve houding is door dit alles veran-
derd, hij heeft een positieve houding gekregen 
door het Woord van God. Dit nieuwe leven werkt 
diep in hem, zijn ziel is vernieuwd, zijn denken 
veranderd, zijn hart is gered. Zijn lichaam herstelt 
en wordt gezond! Vrees bracht geestelijke ellen-
de, chaos en verwoesting, maar nu je een gelovi-
ge geworden bent, is het oude voorbij, want in 
Christus Jezus word een mens nieuw!!! 

De weg naar verlossing van de vrees
Allereerst zullen wij onze vrees moeten belijden. 
Breng jouw vrees in het licht van de waarheid. 
Belijd ze aan God. Deze belijdenis is het begin 
om vrees te verzwakken en uiteindelijk uit te 
schakelen. 

Daarna zul je vrees met het Woord van God moe-
ten weerstaan. Als je het Woord niet kent en het 
Woord niet opbergt in je hart, dan zal vrees jou 
de baas blijven. Vrees vindt zijn voedingsbodem 
in ons leven en in ons hart als wij het Woord van 
God niet kennen. Jezus leerde, dat wij vrijgemaakt 
worden als het Woord ons hart zal vervullen. 
Vul jouw hart met positieve, overwinnende 
woorden van God. ■

Gebed

Leg nu je hand op je hart en  

bid eenvoudig dit gebed:

“Heer Jezus, ik erken u als Heer,

U bent gekomen om mij vrij te

maken. Ik geloof wat U voor mij

deed aan het kruis en U geeft 

mij nu Uw leven. 

U bent gekomen om mijn leven 

en mijn denken te beheersen, 

om de vrees te verdrijven.

Daarom geef ik mij aan U over.

Amen.”

• S E R I E •
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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

September 2016  WINGS OF HEALING    17

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


AGENDA 
Bijzondere Diensten

Start nieuwe training: Het Goddelijk Leven
Zaterdag 3 september 10:30 (zie pag. 22)

Eredienst met gebed voor scholieren en 
studenten voor het nieuwe school- en 
studiejaar
Zondag 4 september 10:00

Start Discipelschapstraining
Maandag 5 september 19:30 (zie pag. 22)

Gastspreker: 
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

Onderwerp: Genezing voor het gezin!

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 21 september 20:00

Vuur van God avond
Zondag 25 september 19:00

God zend ons het vuur – wat doen wij ermee?

Vrouwen ontmoetingsmiddag
Zaterdag 8 oktober 13:30

Mannen ontmoetingsmiddag
Zaterdag 15 oktober 13:30

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

Onderwerp: 7 dingen die wij met het Woord 
moeten doen

Genezingsweekend Warmond
Vr 11 november 19:30 Genezingsdienst

Za 12 november 13:30 Kindergenezingsdienst

Zo 13 november 10:00 Onderwijsdienst over  

geloof en genezing. Onderwerp: Hoe genezing  
te ontvangen en te behouden
Zo 13 november 19:00 Genezingsdienst

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

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 23 november 20:00

Partners, Vrienden en Relatie Dag van de 
Wings of Healing
Zaterdag 26 november 10:30 (zie pag. 23)

10:30 Ontmoeting & Heilig Avondmaal Dienst
14:00 Zalvingsdienst voor toerusting

Kinderwensdienst
Zondag 27 november 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, Onderwijs-
dienst over geloof en Goddelijke 
Genezing

Route
Route vanuit Den Haag

A44 richting Wassenaar- Amster-
dam, afslag Voorhout- Noord-
wijk- Oegstgeest Noord. Rechtsaf 
richting Warmond langs de Haar-
lemmertrekvaart. Bij de stoplichten 
links Warmond in. Na de spoortun-
nel rechtsaf. Over de brug na Sauna 
Warmond naar rechts.

Route vanuit Utrecht / Amsterdam

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

Route vanuit Rotterdam

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

PROGRAMMA  
WINGS OF HEALING IN WARMOND

PROGRAMMA SEPTEMBER 2016 - JANUARI 2017

KERST EN OUD & NIEUW
PROGRAMMA

ADVENTSDIENST
Zondag 18 December 10:00 

Onderwerp: Waarom kerst?

ONDERWIJSDIENST 

Zondag 18 December 19:00 

Onderwerp: Van de kribbe naar het kruis
KERSTAVONDDIENST 

Zaterdag 24 December 19:00

Onderwerp: De betekenis van Kerstfeest.
FAMILIE KERSTFEEST met Kerstmaaltijd
Zondag 25 December 10:00 

Zaterdag 31 December: Géén dienst!

HEILIG AVONDMAALDIENST
Zondag 1 Januari 10:00

Met uitreiking van de nieuwjaarsteksten

GENEZINGSDIENST 
Zondag 1 Januari 19:00

VOORBEDEVERNIEUWINGSDIENST
Woensdag 4 Januari 20:00 

Kom met uw voorbede!
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AGENDA

Regelmatig worden er in alle provincies 

in Nederland maar ook in België 

Genezingsdiensten gehouden. 

Genezingsdienst in IJlst
Vrijdag 16 september 19:30

Welcome Home Ministries  |  Stadslaankerk – Stadslaan 10 
8651 AD IJlst  |  0515-533126 / 06-4142766

Onderwijsdienst over geloof en genezing 
met gebed voor zieken in IJlst
Zondag 18 september 10:00

Welcome Home Ministries  |  Stadslaankerk – Stadslaan 10
8651 AD IJlst  |  0515-533126 / 06-4142766
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

Genezingsdienst in Arras (Frankrijk)
Vrijdag 23 september 19:30

Centre de Guérison  |  Salle du Dojo  |  110, avenue Winston Churchill  |  
62000 Arras (Frankrijk)  |  Tél: 07.82.44.00.53

Genezingsdienst in Amsterdam
Vrijdag 14 oktober 19:30

Winners Harvest Worship Center  |  Hunzestraat 85  |  1079 VW Amsterdam  
020-7851121 / 06-37332197| www.winnersharvest.com

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
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

Genezingsdienst in Rotterdam
Zondag 30 oktober 19:00

Koningskerk  |  Stieltjesstraat 30  |  3071 JX Rotterdam  |  010-4866348  
www.koningskerk.org

Genezingsdienst in Kalmthout (België)
Vrijdag 18 november 19:30

Evangelische Gemeente Kalmthout  |  GITOK - Vogelenzangstraat 10
2920  Kalmthout  |  +32(0)3 292 53 09  |  http://egkalmthout.wordpress.com

Onderwijsdienst over geloof en genezing 
met gebed voor zieken in Kalmthout (België)
Zondag 20 november 10:00

Evangelische Gemeente Kalmthout  |  GITOK - Vogelenzangstraat 10
2920  Kalmthout  |  +32(0)32925309  |  http://egkalmthout.wordpress.com
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

Genezingsdienst in Turnhout (België)
Vrijdag 2 december 19:30

Nieuwe Creatie Turnhout  |  Herentalstraat 70   |  2300 Turnhout (België)
+32(0)498292436  |  www.nieuwecreatie.com

Genezingsdienst in Tilburg
Vrijdag 9 december 19:30

Nieuwe Creatie Tilburg  |  Montfortkerk - Correlistraat 231  |  5049 EJ Tilburg  
06-40287031  |  www.nieuwecreatie.com

Genezingsdienst in Vlissingen
Vrijdag 20 januari 19:30

Zuidpoort Christen Gemeente  |  Voltaweg 3  |  4382 NG Vlissingen
0118-465341  |  www.zuidpoort.nl

Onderwijsdienst over geloof en genezing 
met gebed voor zieken in Vlissingen
Zondag 22 januari 10:00

Zuidpoort Christen Gemeente  |  Voltaweg 3  |  4382 NG Vlissingen
0118-465341  |  www.zuidpoort.nl
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

Genezingsdienst in Houthulst (België)
Vrijdag 24 februari 19:30

Christengemeente de Oase  |  “Maeke-Blijde” Br. Xaverianenstraat 12
Houthulst (België)  |  +32(0)93606258  |  www.oase-houthulst.be

Onderwijsdienst over geloof en genezing 
met gebed voor zieken in Houthulst (België)
Zaterdag 25 februari 19:00

Christengemeente de Oase  |  “Maeke-Blijde” Br. Xaverianenstraat 12
Houthulst (België)  |  +32(0)93606258  |  www.oase-houthulst.be
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

GENEZINGSDIENSTEN 
IN HET LAND ME T EVANGELIST JAN ZIJLSTRA

PROGRAMMA GENEZINGSDIENSTEN SEPTEMBER 2016 - FEBRUARI 2017

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:
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Nieuwe Training

door Jan Zijlstra

Het kan nog net: 
geef u zo spoedig 

mogelijk op!
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Discipelschapstraining 

De start is op maandag 5 september 
19:30 in Warmond. In totaal 15 
maandagavonden

De basis voor iedere christen.

Deze training gaat over de belangrijke funda-
mentele waarheden die de Bijbel als richtlij-
nen geeft om een discipel van Jezus te zijn.

Opgave in de diensten van de Wings of Hea-
ling of via www.wingsofhealing.nl/training/
discipelschaps-training

De start is op zaterdag 3 september 10:30 
in Warmond en vervolgens iedere 1ste dinsdag-
avond van iedere maand

Een training over: 
• Wat het Goddelijk leven is.
• Hoe het Goddelijk leven tot ons komt.
• Hoe het ons denken en ons leven vernieuwt.
•  Hoe het in ons tot ontwikkeling en tot
 volheid komt.

 
Een training die uw leven zal 
veranderen!

Opgeven voor de training
Opgave in de diensten van de Wings of Healing 
of via www.wingsofhealing.nl/training/het-god-
delijk-leven

HET GODDELIJK LEVEN

NIEUWE TRAININGEN

KERST EN OUD & NIEUW
PROGRAMMA

ADVENTSDIENST
Zondag 18 December 10:00: 

Onderwerp: Waarom kerst?

ONDERWIJSDIENST 

Zondag 18 December 19:00 

Onderwerp: Van de kribbe naar het kruis

KERSTAVONDDIENST 

Zaterdag 24 December 19:00

Onderwerp: De betekenis van Kerstfeest.

FAMILIE KERSTFEEST met Kerstmaaltijd
Zondag 25 December 10:00 

Zaterdag 31 December: Géén dienst!

HEILIG AVONDMAALDIENST
Zondag 1 Januari 10:00

Met uitreiking van de nieuwjaarsteksten

GENEZINGSDIENST 
Zondag 1 Januari 19:00

VOORBEDEVERNIEUWINGSDIENST
Woensdag 4 Januari 20:00 

Kom met uw voorbede!
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GENEZINGSWEEKEND
Vrijdag 11 tot en met Zondag 13 november 

3 speciale dagen met de openbaring van de genezende 
kracht van Jezus Christus

• Vrijdag 11 November 19:30 uur Genezingsdienst
• Zaterdag 12 November 13:30 uur Kindergenezingsdienst
• Zondag 13 November 10:00 uur Onderwijsdienst over Goddelijke Genezing
• Zondag 13 November 19:00 uur Genezingsdienst

ONDERWIJSDIENSTEN
over geloof en 
goddelijke genezing met 
gebed voor zieken 

Iedere 3e zondag van de maand om 19:00.
U leert hoe u genezing ontvangt, maar ook 
hoe u genezing kunt behouden.

Onderwijsdiensten zijn van het grootste 
belang voor uw geestelijk leven.

PARTNER - VRIENDEN EN RELATIE DAG
van de Wings of Healing - in Warmond
 
Zaterdag 26 November aanvang 10:30 uur

• 10:00 Ontmoeting
• 10:30 Heilig Avondmaal Dienst 
 thema: Gods genezende kracht in 
 het Avondmaal
• 14:00 Zalvingsdienst voor toerusting 
 thema: de aangording met kracht

Een dag van de 
openbaring van de 

kracht van God

Houdt u vrij voor 
dit bijzondere 
weekend en neem 
anderen mee!
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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

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)
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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

https://www.google.nl/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1880128,4.4963044,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b!8m2!3d52.1880128!4d4.4984984
http://www.wingsofhealing.nl

