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COLUMN

HIJ KWAM VAN BOVEN
 
Een echtpaar zei eens tegen mij: “Ja, wij geloven wel dat er 
daarboven iemand bestaat, en dat er toch wel iets is. Soms  
bidden wij wel eens een schietgebedje.” 

Ik ging daarop in: “Over die Heer van daarboven wil ik jullie  
wel wat vertellen. Hij is een realiteit, en Hij wil meer voor jullie 
betekenen dan een schietgebedje. Hij wil namelijk een relatie  
met jullie hebben.”

U leeft met een innerlijk en er is een innerlij-
ke stem waar u niet omheen kunt. Als u daar 
niet naar luistert dan vervalt u in een leven van 
ernstige tekortkomingen, omdat u uw eigen 
weg gaat en daarbij u niet de enige bent die 
zegt dat er “iets boven” moet zijn. 

Als u denkt dat er “iets boven” 
moet zijn, zult u er voor open 
moeten staan om “met Hem 

van Boven” in contact te komen. 

Zonder het contact met Hem, blijft er weinig 
over waar u zich op kunt richten voor hulp in 
uw leven. 

Gevolgen van een leven zonder God
Als wij dat contact niet hebben zodat we niet 
naar boven kijken, en er niets anders overblijft 
dan dat we het bij onszelf moeten zoeken, dan 
ontdekken we onze eigen geestelijke armoe-
de. Met andere woorden: als wij “boven” zijn 
kwijt geraakt, dan zullen wij “beneden” in gro-
te armoede leven.

Wij zoeken naar kracht en ontdekken dat we 
geen kracht hebben om zonder God te kun-
nen leven. Wij leven dan zonder de grootste 
hulpbron die ons ter beschikking staat. Uit-
eindelijk gaan wij ten gronde, als het geloof 
in God ten gronde gaat. Als wij God verliezen 
dan zijn wij ieder fundament, iedere vaste 
grond voor ons leven kwijtgeraakt. Wij zullen 
daarom God weer moeten vinden.

IETS groters dan dat ikzelf ben
Als er geen “IETS” bestaat, dan hebben wij 

niets dat ons maar enig houvast kan geven in 
ons leven. Als wij God zijn kwijtgeraakt, dan 
gaat de zin van het leven verloren.

Mensen zijn op zoek, om het leven zin en 
inhoud te geven en men probeert God daar-
in een plaats te geven. Het moet echter niet 
zo zijn dat wij één plekje hebben gevonden 
waarvan we denken: daar past God wel in mijn 
leven. Nee, ons hele leven zal dé plek moeten 
zijn waar God plaats zal kunnen nemen. Hij is 
de Heer van ons hart. Veel mensen hebben 
ontdekt dat het leven zonder God geen zin 
heeft, maar dat het leven met God weer zin 
krijgt. Als wij dus naar Hem op zoek gaan en 
het willen proberen, dan zullen wij Hem om 
hulp moeten vragen.

God terugvinden
Wij zullen God moeten vinden. Maar is dat 
mogelijk? En welke stappen zullen wij dan 
moeten ondernemen? Waardoor het “onbe-
kende iets” weer de levende God voor ons 
gaat worden.

Het staat vast, dat God u bij het zoeken wil 
helpen. Hij heeft gezegd: “u zult Mij vinden, als 
u zoekt” en: “Ik zal antwoorden als u mij aan-
roept.” Maar God deed nog meer, de grootste 
denkbare stap die maar mogelijk was, werd 
door God zelf genomen.

Hij kwam van boven
Er zijn een heel aantal christelijke feestdagen 
die wij vieren. Feestdagen die spreken over de 
grote daden van God en die nodig zijn om ons 
leven te veranderen en te vernieuwen en weer 
inhoud te geven. 

Met het Kerstfeest denken wij eraan dat eeu-
wen geleden Jezus Christus, de Zoon van God, 
in Bethlehem geboren werd.
God kon op geen andere wijze het menselij-
ke zondeprobleem oplossen, dan door Hem 
in onze wereld geboren te laten worden. De 
mens kon op geen andere wijze het leven 
vinden, dan door Hem, die in de kribbe lag, te 
aanvaarden.

God zag onze verlatenheid, onze eenzaam-
heid. Toen daalde Hij af. Hij kwam van boven! 
Veel nietszeggende zaken hebben de werke-
lijke betekenis van dit geweldige gebeuren 
weggenomen. Men heeft een kermis gemaakt 
van het oorspronkelijk gebeuren dat zich 
afspeelde in een stal, rond een kribbe. 

Geboren om te sterven
Hij werd geboren om uiteindelijk te sterven als 
de Middelaar voor de mensheid. Daar aan het 
kruis heeft Hij het verlossingswerk volbracht 
en met Pasen heeft Hij het compleet gemaakt, 
door Zijn opstanding uit de dood. Jezus leeft! 
In iedere genezingsdienst zien wij dat Hij leeft, 
door de wonderen die Hij doet. En omdat Hij 
leeft, hebben wij het leven door Hem. Een 
compleet nieuw leven. 
Het is duidelijk: God wil ons niet zomaar wat 
oplappen. Nee, God wil ons nieuw maken. In 
Christus kunnen wij geheel nieuw worden. 
Aan u is de keuze! ■

Uw Evangelist Jan Zijlstra
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de grootste oorzaak van onze burn-out klach-
ten zijn.

Zonder kracht een burn-out
Het leven kan alleen krachtig en sterk zijn als 
er een krachtige hulpbron aanwezig is. De 
moderne mens heeft zich daarvoor echter 
afgesloten. Alles wat hij nodig heeft om te 
presteren zit immers in hemzelf? Zo redeneert 
de mens totdat hij erachter komt dat dát niet 
de blijvende en krachtige hulpbron is voor 
het energieke leven dat hij zich had voorge-
steld. Uiteindelijk stort hij als een kaartenhuis 
in elkaar en kan hij het leven niet meer aan. 
Iedereen bereikt op een gegeven moment 
het punt dat hij ontdekt geen kracht meer in 
zichzelf te hebben. Om toch zijn doel te berei-
ken, gaat hij tegen beter weten in door. Daar 
begint het aanmodderen.

Steeds hoor ik mensen met een burn-out in de 
ik-vorm spreken: “ik ben vastgelopen, ik kan 
het niet meer aan, ik heb geen kracht meer”. Al 
hun eigen kracht en energie is opgebrand. Het 
belangrijkste is dan om te ontdekken dat er 
een Hulpbron is die groter is dan uzelf. Als u op 
deze Hulpbron aangesloten bent, zult u met 
vernieuwde kracht op weg gaan. De keuze is 
of u van deze Bron, God, gebruik wilt maken 
en of u Zijn richtlijnen en principes voor het 
leven wilt hanteren. 

Iemand zei: “Er is niets.” Daarmee bedoelde 
hij dat er geen God is. Maar zijn leven was in 
elkaar gestort omdat hij geen enkele hulp-
bron had. Een ander zei: “Er is iets”, en hij klem-
de zich vast aan God. In Hem vond hij de Hulp-

Als ik mensen met een burn-out spreek, dan 
bespeur ik dat zij overal een uitweg zoeken die 
eigenlijk niet te vinden is. Is het niet vreemd 
dat de mens, die tot geweldige prestaties in 
staat is en eigenlijk alles kan, tegelijkertijd 
geen oplossing kan vinden voor zijn opge-
brande leven? Maar daarbij stel ik de vraag: 
Heeft hij misschien het belangrijkste gemist?

Het gevaar voor een burn-out
Keer op keer lezen wij in allerlei artikelen, dat 
velen de kans lopen om een burn-out te krij-
gen, en dat het in de toekomst alleen maar 
erger zal worden. Iedere keer horen wij dezelf-
de klachten: 

“Ik slaap slecht,  
ik ben oververmoeid en  
al mijn energie is op.”

Een aantal jaren geleden had vrijwel niemand 
van het woord burn-out gehoord. Niet alleen 
staat de mens vandaag onder grote werkdruk, 
maar ook –en dat is een nog grotere oorzaak– 
is het zijn eigen streven die hem een burn-out 
bezorgt.

Ieder mens moet natuurlijk een doel hebben 
en nieuwe uitdagingen aangaan. Die mogen 
best groot zijn. Maar ieder doel en elke uitda-
ging brengt onvermijdelijk stresssituaties met 
zich mee. Als wij de lat hoger leggen dan wij 
aankunnen, dan lopen wij onszelf voorbij en 
komen we onszelf tegen. Het probleem zit 
vaak veel dieper dan we beseffen. Voor elk 
doel hebben wij kracht nodig en als we die 
alleen in onszelf zoeken, dan zou dat wel eens 

EEN BURN-OUT, 
HOE KOM IK ER VANAF?
Een man stond apathisch voor me. Ik vroeg wat hem scheelde: “Een burn-out”, zei 
hij. “Ik kan het niet meer aan, ik ben niet alleen maar oververmoeid, nee, al mijn 
energie is op, ik voel mij opgebrand, ik ben helemaal uitgeput.” 

Op het werk ging het niet meer. Hij was doodmoe, omdat hij vrijwel niet meer 
sliep en hij kon niet langer tegen de werkdruk op. Alles ging fout.

bron die hij voor zijn leven nodig had en hij 
bleef rechtovereind staan.

Heb je “niets”, dan put je ook nergens kracht 
uit en bereik je het punt dat je zegt: “Ik ben uit-
geput, ik heb een burn-out.” Maar doe je het 
samen met God dan zul je ontdekken dat het 
een stuk eenvoudiger zal gaan.

Wat is er fout gegaan?
Als we de grote aantallen zien van mensen 
met een burn-out of een depressie, dan kun-
nen wij ons afvragen of het wel zo verstandig 
is om de grote Hulpbron, met wie de mens in 
het verleden altijd rekening hield, overboord 
te gooien. Was het wijs ons los te maken van 
de fundamentele christelijke waarden, waar-
op onze levens waren gebouwd? Nee, dat 
was het niet! Het gevolg daarvan is dat mas-
sa’s mensen het niet meer aan kunnen en dat 
levens volledig vastgelopen zijn.

Het één heeft met het ander te maken. De 
“los van God-maatschappij” waar wij in leven, 
brengt gebroken levens voort. Een materia-
listische en ik-gerichte samenleving, zorgt er 
voor dat wij altijd maar meer willen hebben, 
waardoor wij ons dan onnodig zwaar belas-
ten, waardoor burn-outs ontstaan.

Een burn-in tegenover een burn-out
Tegelijkertijd zie ik ook velen die juist het 
tegenovergestelde doormaken: een burn-in. 
Ze staan in vuur en vlam, want diep in hun 
brandt de kracht van de Hulpbron. De woor-
den van Jezus uit Johannes 15:5b: “Zonder 
Mij kunt u niets doen”, zijn diep ingebrand.  

http://www.wingsofhealing.nl
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Zij hebben de lat ook hoog gelegd en nemen 
zelfs hogere hordes.
Als het waar is dat het zonder God beter gaat, 
dan zou ik wel eens willen weten waarom al 
die puinhopen dan ontstaan en waarom zelfs 
de laagste lat niet meer te nemen is.
Als Jezus gelijk heeft met Zijn uitspraken, dan 
staat het vast dat Zijn normen geen burn-out 
bezorgen; maar een burn-in. Dan is het waar 
wat Hij zegt: 

“Als u de waarheid aanneemt, 
dan zult u de waarheid kennen 
en verstaan, en de waarheid 

zal u vrijmaken”. 
Johannes 8:32.

Jezus zegt: “Oordeel zelf”
Jezus spoorde de mensen altijd aan om zelf te 
oordelen. Hij wil dat wij denkende, vrije men-
sen zijn. Op basis van het nadenken leert de 
praktijk ons, dat de plaag van burn-outs en 
depressies in deze wereld het gevolg is van 
het loslaten van Zijn waarheid en dat de prijs 
daarvoor met veel leed wordt betaald.

Jezus heeft naast de aansporing om zelf te 
oordelen ook steeds gezegd: “Verstaat u wat 
Ik u voorhoud?” De onwetendheid verbaasde 
Hem. Het verbaasde Hem dat mensen steeds 
een leven leidden dat niet het werkelijke leven 
was. Dat gebeurt ook vandaag; kijk naar de 
megaproblemen van deze tijd.

Krijg een burn-in
Een advies kan nooit kwaad. Men kan het over-
wegen. Mijn advies is een aansporing voor u: 
Laat de kracht van God als uw grote Hulpbron 
branden in uw hart. Zo wordt u evenwichtig 
en komt er een einde aan de grote disharmo-
nie, die er vandaag bij zovelen is. Jezus biedt 
het ons aan: “Ik ben gekomen opdat u leven 
hebt en overvloed van dat leven zult bezitten.”

Ik weet dat mensen luidkeels roepen: “Maar ik 
ben vrij om te doen wat ik wil!” En dat is ook zo. 
We zijn vrij om te doen wat wij willen. 

Er is een keuze om het goede te doen, maar er 
is ook een keuze om het goede dat voor ons 
bestemd is, te verwerpen. ■

http://www.wingsofhealing.nl
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Bij de meeste mensen boezemt ‘slecht nieuws 
bericht’ angst in. Men vraagt zich af wat hen 
nog te wachten staat. Onzekerheid groeit uit 
tot vertwijfeling en het vertrouwen op gene-
zing verdwijnt. Het leidt tot wanhoop of een 
berustende gelatenheid en vaak zien wij dat 
depressiviteit de weg naar genezing blok-
keert. Toch kun je ook op zoek gaan naar de 
weg van Goddelijke genezing.

Het staat vast dat Jezus Dezelfde is
Vandaag wil Jezus doen wat Hij deed toen Hij 
op aarde wandelde en de zieken genas. Toen 
Jezus zijn werk op aarde begon, zette Hij aller-
eerst Zijn plan uiteen en verkondigde Hij het 
Evangelie. In de vier Evangeliën lezen wij het 
indrukwekkende verslag van de vele zieken 
die in hun nood naar Jezus gingen. Vervolgens 
lezen wij ook, hoe zij door de oneindige kracht 
van God werden aangeraakt. 
De Bijbel laat ons zien hoe de oneindige 
kracht van God in ons lichaam zal stromen als 
wij, zoals de zieken tweeduizend jaar geleden 
deden, de weg tot God zullen gaan. Zij zeiden: 
‘Ik zal Hem vragen of Hij mij zal aanraken en 
dan zal Zijn leven in mijn stromen.’

Wonderen van genezing
In dit magazine lees je over wonderen en op 
onze website www.wingsofhealing.nl zie je 
hoe er voor zieken gebeden wordt en hoor je 
de getuigenissen van mensen die genezing 
ontvingen. Zo iemand is bijvoorbeeld Jan-
neke Vlot. De artsen hadden haar verteld dat 
er geen genezing meer mogelijk was, maar 
zij werd door een wonder van God in één 
moment door Jezus Christus genezen tijdens 
een genezingsdienst.

Of Carly Alkema, zij leed vanaf haar geboor-
te aan een ongeneeslijke ziekte, de ziekte van 
Hirschsprung. Carly was ernstig ziek en leef-
de met verschrikkelijke pijnen. Zij had geen 
zenuwcellen om de darmen en niets functi-
oneerde meer normaal in haar lichaam. Maar 
Jezus Christus genas haar op een wonderbaar-
lijke wijze. Misschien heb je van andere gene-
zingen gehoord en vraag je je af: 

‘Is dit ook voor mij? Is er 
ook voor mij een wonder 

mogelijk?’

Met welke houding moeten wij 
komen?
Met Goddelijke genezing hebben wij aller-
eerst geloof nodig. Ook zullen wij de vooroor-
delen en bedenkingen opzij moeten zetten en 
heel eenvoudig zeggen: ‘O God, als het waar is 
dat U ook voor mij een wonder wilt doen, dan 
wil ik mijn hart voor U openen.‘
 
Krijg het geloof dat de kracht van God ook 
voor jou is en dat God een wonder voor jou 
kan doen. Want de beloften van God zijn ook 
voor jou. Als je een Bijbel hebt, lees dan eens 
het Evangelie van Marcus door en lees de 
inspirerende genezingen die Jezus Christus 
tweeduizend jaar geleden deed en ook van-
daag wil doen. De beloften van God zullen 
jouw geloof versterken.
Zo ging er een melaatse, een ongeneeslijk 
zieke, richting Jezus. Toen hij bij Jezus aan-
kwam zei hij niet anders dan: ‘Heer, als U het 
wilt, U kunt mij reinigen.’ Jezus, antwoordde 
hem: ‘Ik wil het, wordt rein.’ En onmiddel-

lijk was hij van zijn melaatsheid verlost. Op 
dezelfde wijze gingen vele anderen rich-
ting Jezus om genezen te worden en Jezus 
legde hen de handen op en genas hen. 

Zo ging ook Christi Rüger, die aan ernstige 
rugklachten leed, naar de genezingsdienst. 
Jarenlang leed zij ondraaglijke pijnen, er ont-
braken tussenwervels en er zaten scheurtjes 
in de bovenste rugwervels. Ook bleek dat haar 
bekken los zat. Haar toekomst zag er somber 
uit, maar door de kracht van Jezus Christus 
werd zij genezen. Na haar genezing zei haar 
arts: ‘Ik hoop je nooit meer terug te zien.’ Chris-
ti was genezen!

Wat zegt Spreuken 4: 20-22 ons?
‘Mijn zoon (dochter), sla acht op Mijn woor-
den, neig je oor tot wat Ik zeg. Laat ze niet wij-
ken van je ogen, bewaar ze in het binnenste 
van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze 
vinden, en genezing voor heel hun vlees.’ 
Wij worden hier aangespoord om goed te 
luisteren naar het Woord van God, want door 
te horen naar Gods Woord zal geloof zich ont-
wikkelen in ons hart. Houd het nu vast door 
deze woorden van genezing diep in je hart 
te bewaren. Want deze woorden zullen leven 
voor je zijn. Dat leven zal genezing betekenen 
voor het lichaam.

Eén ding is zeker, het was Gods oorspronkelij-
ke wil dat wij gezond zouden zijn. Ook is het 
zeker, dat er in de hemel, bij God, geen ziekte 
is. De Bijbel laat ons zien, dat toen de schep-
ping voltooid was, God zei: ‘Het is zeer goed.’ 
Er was in het paradijs geen ziekte. Ook is het 
zeker dat ziekte en dood voortkwamen uit de 

IK BEN ZIEK

‘Wij kunnen niets meer voor jou doen.’ Toen je dit hoorde, stortte jouw wereld in.  
‘Is er voor mij nog genezing mogelijk?’, vroeg je je af. Ons leven kan totaal op z’n kop gezet 
worden als wij een dergelijk bericht te horen krijgen: ‘Je zult er mee moeten leren leven, 
want wij kunnen niets meer voor jou doen.’ Nog erger is het als je te horen krijgt dat je nog 
maar enkele maanden te leven hebt.
Maar in het Woord van God horen wij een ander geluid: ‘Bij God zijn alle dingen mogelijk.’

Is er voor mij nog genezing mogelijk?

http://www.wingsofhealing.nl
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opstandigheid van de mens. Door te zondigen 
bracht de mens ziekte en dood over het men-
selijke geslacht, lees Romeinen 5:12

Aanvaard dat genezing de wil van 
God is
Om tot genezing te kunnen komen zullen wij 
het feit moeten erkennen dat ziekte niet de 
wil van God is. Wij zullen het Woord gelovig 
moeten aanvaarden dat God genezing belooft 
zoals Hij dat zegt in Exodus 15:26: ‘Als u aan-
dachtig luistert naar de stem van de Heere, uw 
God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn 
geboden gehoorzaamt en al Zijn verordenin-
gen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van 
de ziekten over u brengen die Ik over Egypte 
gebracht heb, want Ik ben de Heere, uw Heel-
meester.’ 
Als wij de Bijbel kennen, dan weten wij dat 
Jesaja 53:5 zegt, dat Jezus Christus de Redder, 
maar ook de Genezer is. In Mattheüs 8:17 staat 
nadrukkelijk dat Jezus gekomen is om dit te 
vervullen en Hij genas de zieke mens. Ook 
nadat Hij opgenomen was in de hemel, was 
Hij, de levende Heer, Dezelfde. In de dagen 
van de eerste kerk was het heel normaal dat 
de zieken in de Naam van Jezus werden gene-
zen, precies zoals de opdracht was in Markus 
16:20. Dit is niet veranderd en ook vandaag 
zien wij de zieken genezen worden door de 
kracht van Jezus Christus. 

Maar wat is dan de barrière?
Geloof in een wonder wordt vaak teniet 
gedaan, omdat men meer geloof in tradities 
heeft. Steeds hoort men dat genezing op 
gebed niet meer voor vandaag is. We kunnen 
dit echter nergens in de Bijbel vinden. Wat er 

wel staat is, dat Jezus Christus altijd Dezelfde 
is. Door het vast houden aan overleveringen, 
en de tradities boven de Bijbel te plaatsen, 
krijgen we een totaal ander beeld van Jezus 
Christus waardoor het geloof in een wonder 
verloren gaat. Het gevolg is dat er een passie-
ve geloofsvorm ontstaat, terwijl het erom gaat 
dat we een actief geloof bezitten. Een actief 
geloof gaat richting Jezus, richting het won-
der. Als je van plan bent om net als de zieken 
in de Bijbel, richting Jezus te gaan, dan ga je 
richting het wonder. In de genezingsdiensten, 
zien wij dat velen richting Jezus gaan en dat 
de wonderbaarlijke kracht van Jezus tot de 
mensen komt. 

Zoals Cicely de Lima, die vijfenveertig jaar 
gekweld werd door extreem zware astma 
en van de artsen te horen kreeg dat er voor 
haar geen hoop op genezing was. Haar 
longen functioneerden nog maar voor 
vierendertig procent. Haar toestand was 
verschrikkelijk. Toch nam zij in geloof de 
stap om naar de genezingsdienst te gaan 
waar de genezende kracht van Jezus Chris-
tus tot haar kwam. In één moment werden 
haar kapotte longen wonderbaarlijk her-
steld. Zo kwamen en komen er duizenden 
naar de genezingsdiensten waarbij wij zien 
dat de kracht van God hen aanraakt.

Heb geloof in het Woord van God
De Bijbel laat ons zien hoe de houding van ons 
hart moet zijn. De houding van ons hart naar 
het Woord van God is bepalend voor onze 
genezing.

•  Wij zullen het Woord van God moeten 
aanvaarden. Zoals wij hebben gezien in 
Spreuken 4:21-22, betekent dit dat wij Zijn 
Woord nadrukkelijk moeten opbergen in 
ons hart. Dit zal genezing brengen. 

•  Wij zullen moeten leren leven met en naar 
het Woord van God. Psalm 1 laat ons heel 
duidelijk zien dat leven naar het Woord ons 
brengt op de weg die genezing brengt.

•  Wij zullen ons hart en gedachten moeten 
vullen met het Woord van God. Want zo 
bouwen wij ons geloof op. En er is geloof 
nodig om van God te ontvangen. Markus 
11:23 en 24 is daar overduidelijk in. Het 
geloof brengt ons tot God, die ons gene-
zing schenkt. 

•  Wij zullen onder het positieve Woord moe-
ten komen in de diensten. Onder negatie-
ve klanken verliezen wij de zegen en de 
zekerheid dat God wonderen zal doen. Er 
staat duidelijk in Psalm 107:20, ‘Hij zond 
Zijn Woord uit en genas hen.’ Het Woord 
brengt leven.

•  Door deze weg te bewandelen zal ons oog 
op Jezus gericht zijn, die de Genezer is. 

Het belangrijkste is dat genezing begint met 
een relatie, de relatie met God. Dan kunnen 
wij Hem aanroepen en mag je heel eenvoudig 
bidden: ‘Heer, raak ook mij aan.’ Hij wil jou aan-
raken. Het wonderbare leven van Jezus Chris-
tus zal ook tot jou stromen. ■

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
https://vimeo.com/93128638
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Zij gingen naar een GENEZINGSDIENST en 
ontvingen GODDELIJKE GENEZING

Jessica Jitan Rai-Manniesing
GENEZEN VAN ACUTE LEUKEMIE

De diagnose die de 28-jarige Jessica 
kreeg te horen was acute leukemie en 
een hart in zeer slechte conditie. Behan-
deling sloeg niet aan en haar overle-
vingskansen waren nihil; Jessica had nog 
maar enkele weken te leven. 

De artsen in het ziekenhuis adviseerden 
haar om afscheid te nemen. Maar Jessi-
ca ging met haar nood richting Jezus en 
geloofde in herstel. 

Tijdens die genezingsdienst kwam de 
kracht van God tot haar en ging Jessica 
gezond en herboren naar huis. Na onder-
zoek in het ziekenhuis was er geen spoor 
van leukemie meer te vinden.

Henk Hofman 
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. Gene-
zen door de kracht van Christus.

Miryam Shantan
VERLAMD, MAAR STOND OP UIT DE 
ROLSTOEL 

Miryam was met een enorme klap  
met haar hoofd achterover op de  
tafelrand gevallen. Bewegingsloos  
en buiten bewustzijn bleef zij plat  
op haar rug liggen. 

Na drie dagen kwam zij in het ziekenhuis uit 
haar coma: zij was verlamd. Miryam kreeg van 
de artsen te horen dat zij niets meer voor haar 
konden doen. Afgescheurde spieren en zenu-
wen hadden een ernstig blijvende beschadi-
ging veroorzaakt. 

In deze hopeloze situatie kwam er uit onbe-
kende hoek een uitnodiging voor de gene-
zingsdiensten. Miryam kreeg hoop in haar 
hart en besloot te gaan. Toen er voor haar 
gebeden werd golfde de kracht van Jezus 
Christus door haar lichaam. 
Ze hoorde de woorden: ‘Miryam, sta op in 
de Naam van Jezus en wandel’, waarop zij 
opstond en liep. In het ziekenhuis zeiden de 
artsen: ‘dat wat wij niet hebben kunnen doen, 
heeft jouw God voor jou gedaan’.

Bert Marinus
GENEZEN VAN VERGEVORDERDE ZIEKTE 
VAN LYME
Na een tekenbeet takelde het lichaam van de 
22 jarige Bert zienderogen af. Toen eenmaal 
de ziekte van Lyme werd vastgesteld, had de 
lyme-bacterie al onherstelbare schade aange-
richt. Het was in een te ver gevorderd stadium 
om behandeld te kunnen worden. Al gauw 
kon Bert niet meer normaal lopen. Hij kreeg 
ook ernstige concentratieproblemen. Zijn 
lichaam werd steeds zwakker. Een rolstoel was 
het vooruitzicht en hij zou niet lang te leven 
hebben. Toen hoorde Bert van de genezings-
diensten en daar werd Bert die avond in één 
moment door de kracht van Jezus genezen.

Een rolstoel was het  
vooruitzicht en hij zou niet  

lang te leven hebben. 

Ze hoorde de woorden:  
‘Miryam, sta op in de  

Naam van Jezus en wandel’, 
waarop zij opstond en liep. 

ARTIKEL

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
https://vimeo.com/84123662
https://vimeo.com/84116195
https://vimeo.com/84214288


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 augustus 19:30  Genezingsdienst
Za 12 augustus 13:30  Kindergenezingsdienst
Zo 13 augustus 10:00  Onderwijsdienst over genezing
Zo 13 augustus 19:00  Genezingsdienst

http://www.wingsofhealing.nl
https://www.google.nl/maps?client=safari&rls=en&q=Veerpolder+6a+-+2361+KV++WARMOND&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjl_o3nk-_SAhVFthQKHV7bCDgQ_AUICCgB
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We zijn in Oost-Souburg op 
Walcheren, Zeeland bij Agnes 
van de Bovenkamp. Buiten 
sneeuwt het en er is een storm 
op komst, maar binnen is het 
warm en gezellig.  

Agnes is getrouwd met Tjeerd, 
een Noord-Hollander en samen 
hebben zij drie kinderen, Rafael, 
Carmen en Aquila. Tjeerd is 
aan het werk, de kinderen zijn 
op school en de hond is een 
ochtendje bij een dagopvang. 
Zo heeft Agnes even tijd voor 
zichzelf.  

Deze enthousiaste en 
opgewekte moeder heeft 
een druk bestaan met drie 
opgroeiende kinderen, een 
baan in de zorg en actief als 
‘vocal’ in het muziekteam van 
de baptistengemeente in 
Middelburg.

We zijn hier om het verhaal van Agnes te 
horen hoe God in 2008 op wonderlijke wijze 
haar ernstig verschoven nekwervel (C2) terug-
plaatste. Al vrij snel laat Agnes ons de foto’s 
van de scans zien die toen gemaakt zijn. Bij het 
zien van de foto’s is het verbazend hoe Agnes 
die situatie zonder ernstige gevolgen heeft 
kunnen overleven. 

“Ik heb in mijn leven de dood 
drie keer in de ogen gekeken”.

“Toen ik pas een jaar was lag ik in het zieken-
huis met een hersenvliesontsteking en was 
stervende. De artsen wilden nog een laatste 

INTERVIEWINTERVIEW AGNES VAN DE BOVENKAMP

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
https://vimeo.com/93128635
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Bijbelstudies van de Evangelische Baptisten-
gemeente. 
Het ging er daar heel anders aan toe, het ging 
er vrijer aan toe. Ik was pas dertien, maar ik 
vroeg me af waar in de Bijbel stond dat Jezus 
gestopt was met genezen. En als ik hoorde dat 
de Heilige Geest met Pinksteren gaven uit-
deelde, dan vroeg ik me af of dat alleen voor 
toen was. Ik kon nergens in de Bijbel vinden 
dat Hij gestopt was om gaven uit te delen. 
Welke gave zou Hij aan mij gegeven hebben?” 
Het zijn hele serieuze vragen voor een jonge 
tiener. “Ik groeide op met het geloof, maar de 
essentie wie God voor mij betekende, ont-
brak.”

Als Agnes ouder is, raakt zij van God los en 
gaat zij op in het uitgaansleven. 
“Ik was me er altijd van bewust dat God er was, 
maar ik ging op den duur in de leugen gelo-
ven dat het niet meer voor mij was omdat ik 
vaak de fout in ging.
Toen er een moment kwam dat de zoveelste 
relatie uitging, huilde en riep ik het uit naar 
God: ‘als U echt van mij houdt en mij terug 
wilt, dan mag U komen.’ Ik viel huilend in slaap 
maar werd de volgende morgen met een 
enorme rust wakker. Dit was God, dacht ik, en 
ik heb toen opnieuw voor Hem gekozen.

Wat er ook fout gaat in  
de relatie met God: je mag 

altijd terugkomen!”

Als we érgens moeten zijn, dan bij 
Hém!
Agnes leert haar man Tjeerd kennen en de 
eerste jaren van hun huwelijk wonen zij in Pur-
merend, waar Tjeerd vandaan komt. Er worden 
twee kinderen geboren, Rafael en Carmen. 

“Rafael huilde veel en vroeg veel aandacht, ik 
droeg hem op mijn buik en Tjeerd wandelde 
met hem op de dijk als de baby écht niet kon 
slapen in de nacht. Het was uitputtend. Rafael 
kon moeilijk omgaan met veranderingen, bij-
voorbeeld zoiets als de wisseling van de sei-
zoenen. Ik werk in de zorg en ging me afvra-
gen wat er precies aan de hand was. We zijn 
toen voor hem gaan bidden, hij was pas twee 
jaar. Dat verlangen kwam niet van een kerk, 

leerstelling of geloofsprincipe die we aanhin-
gen, het moet een ingeving van de Heilige 
Geest zijn geweest.

Als we ergens moeten zijn, 
dan bij Hem, dat wist ik.” 

In die periode krijgen zij een uitnodigingsfol-
der in handen voor een genezingsdienst bij 
Jan Zijlstra. En hoewel het voor hen een deur 
is die opengaat, hebben ze het er niet teveel 
over in hun omgeving. Agnes en Tjeerd gaan 
naar de genezingsdienst om te bidden. Het 
blijft niet bij die ene keer, zij gaan regelmatig 
naar een dienst voor gebed voor hun zoon 
en hoewel Rafael niet meteen stante pede 
geneest; zien zij geleidelijk aan dat hij rustiger 
wordt. 

Samen bouwen aan het 
geloofsleven
Het gezin verhuist terug naar Zeeland, waar 
hun derde kind, Aquila wordt geboren. Zij 
bezoeken de Evangelische Gemeente waar de 
ouders van Agnes inmiddels naar toe gaan. Als 
er een genezingsdienst in Middelburg gehou-
den wordt, gebeurt er iets bijzonders met hun 
zoontje Rafael, die dan vijf jaar is. 
“Rafael kwam naar me toe en zei: ‘Mama, de 
Here Jezus heeft mijn hart aangeraakt’. Toen ik 
hem vroeg wat er dan precies gebeurd was zei 
hij: ‘nou, ik ben nu wel héél vrolijk!’” 
Voor Agnes is dit heel andere taal van haar 
zoontje. Het antwoord is zo puur, duidelijk en 
goed verklaarbaar, dat Agnes weet dat er echt 
iets gebeurd is met haar zoontje. 

Agnes en Tjeerd groeien ieder op hun eigen 
wijze in hun geloofsleven.
Waar Tjeerd het heerlijk vindt om geloofsis-
sues op apologetisch hoog niveau door te 
halen, is Agnes een meer praktisch christen. 
“Als iets mij raakt, dan kan ik er wat mee. 
Begrijp ik iets niet, dan leg ik het naast me 
neer: God komt er dan wel weer op terug.” Het 
belangrijkste voor Agnes is, dat haar kinderen 
echt weten wie Jezus voor hen is.

Rugklachten
Het beroep dat Agnes later uitoefent als 
ziekenverzorgende, is belastend voor het 

GOD GENEEST DE VERSCHOVEN NEKWERVEL BIJ     

AGNES VAN DE BOVENKAMP
poging doen door een operatie waarbij mijn 
schedel gelicht zou worden. Mijn moeder, net 
bevallen van mijn jongste broer, was ten einde 
raad en ging om hulp naar de dominee van de 
gereformeerde kerk in Grijpskerke, waar zij om 
gebed vroeg. Er werd voor mij gebeden en op 
de dag van de operatie liep de arts mijn moe-
der tegemoet: er was een wonder gebeurd! Na 
zes weken zat ik koortsvrij in mijn bedje, ik was 
helemaal genezen!” 

Als Agnes als klein meisje op het ijs staat, 
gebeurt er weer iets ingrijpends. “Ik denk dat 
ik een jaar of 5 was toen ik met mijn vader en 2 
broers ging schaatsen op een kanaal. Nieuws-
gierig als altijd, wilde ik graag weten wat mijn 
broer uitspookte dichtbij de brug. Toen mijn 
broer en vader aangaven dat het ijs daar niet 
betrouwbaar was schaatste ik er vandaan. 
Maar het bleef trekken en toen ik dacht ande-
ren erover heen te zien gaan, schaatste ik er 
naar toe. Ik zou er ook wel op kunnen, maar 
niets was minder waar, want ik zakte door 
het ijs, en belandde onder het ijs. Ik probeer-
de het ijs vast te pakken, maar het lukte me 
nauwelijks. Na een aantal pogingen belandde 
ik weer onder water en onder het ijs. Totdat 
mijn vader de capuchon van mijn jas te pak-
ken kreeg en mij samen met de hulp van twee 
andere jongesn, naar boven wist te halen. Het 
is de tweede keer dat Agnes in levensgevaar is. 

De derde keer dat Agnes de dood in de ogen 
kijkt, is in de situatie dat haar nekwervel ver-
schoven is en zal naarmate het verhaal zich 
hieronder ontvouwt, later beschreven worden.  

Van tomboy tot partygirl, maar God 
was er altijd
Als kind is Agnes een echte ‘tomboy’ en breke-
beentje. Zo wordt zij op de fiets geschept door 
een autobusje die haar meters meesleept. Een 
andere keer valt zij uit een boom en breekt 
een arm. Er gebeurt altijd wel wat. “We vroe-
gen ons af of het nou een vloek was, of dat het 
gewoon ongelukjes waren. 
Ik ging met mijn ouders mee naar de Verga-
dering van Gelovigen, maar voelde me er  niet 
echt thuis. Ik luisterde in de kerk naar wat er 
gezegd werd, maar zag veel van de dingen die 
verteld werden, niet in de praktijk gebeuren. 
Al heel jong ging ik ‘shoppen’ en bezocht de 

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
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bezoekt en waar zij door een woord van profe-
tie een bemoediging krijgt dat God een wonder 
voor haar zal doen en zij genezen zal worden.  
De eerstvolgende zondag, 8 juni, is er een 
genezingsdienst bij Jan Zijlstra en Agnes, 
gesterkt door de bemoediging die zij gekre-
gen heeft, besluit er naar toe te gaan met een 
groep uit de gemeente. 

Genezen in de naam van Jezus
“Toen ik daar zat was ik voortdurend rustig 
met de Heer in gesprek: ‘Heer, als ik genezen 
moet worden, dan doet U dat’. Ik was in de vol-
le overtuiging dat God geneest en uitkomst 
biedt in datgene wat voor ons niet mogelijk is.

Ik hoor het Jan Zijlstra nog zeggen: ‘We gaan 
het vandaag eens anders doen, ik wil dat 
iedereen die ziek is daar gaat staan.’ Ik stond 
achter een pilaar en werd als eerst aangespro-
ken. Toen mij gevraagd werd wat er aan de 
hand was, zei ik kort dat er is iets met mijn nek 
niet goed was en er een wervel niet op zijn 
plek zat. Er werd me gevraagd of ik een kind 
van God was en geloofde dat Hij genezen kon. 
‘Zeker weten!’, antwoordde ik uit de grond van 
mijn hart. Ik werd niet aangeraakt, maar er 
werd alleen over mij uitgesproken: ‘kind, wees 
genezen in de Naam van Jezus’.
Het was alsof er een laken over me heen 
kwam. Ik voelde een stroom van warmte die 
de wervel op zijn plek zette. Er stond niemand 
achter mij en ik kon mijn hoofd draaien!
Ik voelde me duizelig en warm en kreeg ont-
zettend zware benen! Maar die wervel werd 
op zijn plek gezet. Het was een onbeschrijflijk 
gevoel.” 
En ook al krijgt Agnes het in de nazorgruimte 
opeens ontzettend koud en begint zij hevig te 

trillen zegt zij: “het immense gevoel van rust, 
genezing en heiligheid in dat korte moment 
was er. Ik wist, ik was genezen!”

“Dit kán helemaal niet!”
Twee weken later, 19 juni, gaat Agnes terug 
naar haar chiropractor die in de tussentijd 
met vijf andere collega’s de situatie besproken 
heeft. Hij vraagt of de wervel niet aangeraakt 
is geweest en maakt opnieuw een scan. Agnes 
werkt mee, maar vertelt nog niets. Als de chiro-
practor het resultaat ziet zegt hij verbaasd: ‘Dit 
kán helemaal niet, alles staat weer recht!’. Als 
Agnes enthousiast reageert met een ‘Halleluja, 
Prijst de Heer!’, vraagt de chiropractor wat zij 
daarmee bedoeld. Agnes legt uit dat zij ervoor 
gebeden heeft en de Heer haar genezen heeft. 
“Maar dat kan helemaal niet!”, is de reactie en 
er wordt opnieuw een scan gemaakt. Tot vijf 
keer toe moeten er foto’s gemaakt worden op 
verschillenden afspraken. 

Dan vindt Agnes het genoeg, er is voldoende 
bewijs: dit kan maar Eén gedaan hebben, en 
dat is God. De arts kon niet anders conclude-
ren dan: “daar moeten wij het maar op hou-
den, dat die God van jou het gedaan heeft.”

Natuurlijk is iedereen in haar omgeving ver-
baasd en nog steeds is Agnes een blijde 
getuige van Jezus. Of het nu op haar werk, in 
de kerk of voor haar gezin is. Zoals Jezus zijn, 
is wat zij wil, met vallen en opstaan en altijd 
weer bij de Vader terugkomen. Haar enthou-
siasme is aanstekelijk, “Ik wil geen doorsnee 
christen zijn. We mogen allemaal ‘zijn’, geliefd 
door de Vader. Ik wil dat de liefde van Jezus 
door iedereen gezien en gehoord wordt!” ■ 

INTERVIEW

lichaam. Ischias, scoliose, acute spit, zijn veel 
voorkomende klachten. Maar Agnes weet er 
mee om te gaan. “Ik had mijn hele leven wel 
last van mijn rug, maar leerde er mee leven.
Als kind groeide ik snel, waardoor er door de 
uitschieters speling in de wervels ontstond. 
Ik kreeg dan meer last van mijn gewrichten. 
Daarnaast had ik zoveel ongelukjes gehad, er 
was altijd wel wat met me aan de hand. Het 
begon normaal te worden. Het was niet zo 
dat ik me jarenlang ziek heb gevoeld. Ik was 
een sportief kind en fietste veel, door weer en 
wind van Middelburg naar Oostkapelle. En om 
de rugklachten te verzachten kreeg ik fysio en 
cesartherapie.”

Een verschoven nekwervel
5 juni 2008 besluit Agnes toch eens een chiro-
practor te bezoeken voor de klachten die zij 
heeft. “Ik had goede berichten van deze arts 
gehoord en ik dacht: het is weer wat anders. 
Bij het eerste bezoek ga je eerst onder de iDXA 
scan zodat duidelijk is welk gebied behandeld 
moet worden en welke niet.”, vertelt Agnes.

Na wat onderzoek en lichte behandeling blijkt 
het om een Ischias te gaan, die makkelijk 
te verhelpen is. Maar zodra de chiropractor 
de resultaten van de scan in handen heeft, 
schrikt hij enorm. Op de foto is te zien dat de 
2e nekwervel, de C2, geheel van zijn plaats is 
verschoven en los staat van de wervelkolom. 
Zenuwen waren afgekneld. “Er klopt iets niet, 
heb jij geen zware hoofdpijn? Heb je een 
ongeluk gehad? Heb je geen verlammingsver-
schijnselen in je benen? Volgens deze foto’s 
moet je óf zwaar hoofdpijn hebben, óf een 
dwars laesie hebben, óf je moet dood zijn, dit 
kan helemaal niet!”

De dood versus Gods belofte
Agnes antwoordt dat zij op wat ongelukjes 
na, geen abnormale hoofdpijn klachten, ver-
lammingsverschijnselen en duidelijk geen 
dwarslaesie heeft. Het is een raadsel en het is 
duidelijk dat de chiropractor niet weet wat te 
doen en besluit eerst te rade te gaan bij ande-
re collega’s. Ondertussen mag Agnes gewoon 
naar huis met het dringende advies dat zij 
rustig aan moet doen en er niemand aan mag 
komen. Het is de derde keer in haar leven dat 
Agnes de dood in de ogen kijkt. 

“Dat heb ik weer”, denkt Agnes en als zij thuis 
komt en het aan Tjeerd vertelt, besluiten zij 
om ervoor te bidden. 
De volgende avond, op vrijdag 6 juni, is er een 
speciale dienst in haar gemeente die Agnes 

Op de twee medische foto’s zien wij duidelijk het grote wonder dat bij Agnes van de 
Bovenkamp plaatsvond. Volgens de chiropractor was de C2-wervel ten opzichte van de 
wervelkolom verschoven.

U ziet hier de C2-wervel 
scheef staan. Dit was 
een levensgevaarlijke 
situatie voor Agnes.

Nadat Jezus Agnes had aan-
geraakt, voelde Agnes hoe 
de nekwervel op zijn plaats 
geschoven werd. U ziet hier 
hoe alles weer recht staat.

INTERVIEW AGNES VAN DE BOVENKAMP
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Jan Zijlstra schreef dit boek speciaal voor 
mensen die op zoek zijn naar antwoorden 
op vragen die zij hebben. Zeker als dat 
vragen zijn die ontstaan naar aanleiding van 
onbeantwoorde gebeden.
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Antwoorden zullen we moeten zoeken in het Woord van 
God, waar de Geest van God licht zal geven op de vragen in 
bepaalde situaties. Als wij vragen hebben over gebeden die 
onbeantwoord blijven, dan laat de Geest van God ons in het 
Woord de weg zien die wij moeten gaan om die hindernissen 
te overwinnen, die het antwoord op ons gebed tegenhouden. 
Jezus moedigt ons aan om te zoeken en belooft dat wie zoekt, 
zal vinden. 

De vragen die op ons af komen hoeven wij niet uit de weg 
gaan. Daarom is dit boek geschreven, zonder een beschul-
digende vinger naar iemand te wijzen en zonder iemand te 
veroordelen. Maar om te helpen om datgene te overwinnen, 
wat de zegen tegenhoudt.

ADVERTENTIE
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OVERWIN DE
HINDERNISSEN
DIE U VAN UW GENEZING 
AF KUNNEN HOUDEN

€14
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Er klinkt blijde Eritrese muziek in de huiskamer waar we hartelijk 
ontvangen worden bij Nigisti Mabrahtu thuis in Rotterdam. 
Deze moeder van vijf kinderen vertelt ons haar verhaal over 
de wonderlijke genezingen die zij en twee van haar kinderen 
ontvingen in de zomer van 2009. Het is het verhaal van een vrouw 
die in de diepste dalen van haar leven, zich vastgehouden heeft 
aan Gods belofte van herstel. 
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lang bad zij tot God geknield in de keuken met 
haar handen omhoog. Maar na een half jaar 
eist de slapeloosheid zijn tol. Nigisti heeft last 
van depressies en krijgt zware medicijnen van 
de huisarts voorgeschreven. De medicijnen 
bieden geen vooruitgang, eerder verslechtert 
haar situatie. Nigisti wordt opgejaagd door 
angsten en is een gevaar voor zichzelf en haar 
omgeving als zij in een psychose verkeert.

Crisisopname
Er volgt een crisisopname en Nigisti wordt van 
huis overgebracht naar de Rotterdamse psy-
chiatrische zorginstelling BAVO.

Zij kan zich dat moment nog goed herinneren.
“Breng mij naar Jezus!”, riep zij toen zij het huis 
moest verlaten. Als Nigisti er op terugkijkt 
beseft zij dat het bijzonder is dat die wens op 
dat moment zo sterk in haar opkwam.
“Ik moest mijn drie jonge kinderen achterlaten 
en heb met hen eerst nog een Eritrees kinder-
liedje gezongen. Het was een liedje over het 
licht: door U, Here Jezus hebben wij het licht, 
door U komt het licht.
Toen ik bij hen weg was, was ik bang dat ik hen 
kwijt zou raken”.

In de eenzaamheid groeien in geloof
Er volgt een periode van vallen en opstaan 
waarin Nigisti herhaaldelijk wordt opgeno-
men en dan weer naar huis mag. 
Nigisti krijgt regelmatig bezoek van een vrouw 
die zij vanuit Eritrea nog kent. De vrouw is als 
een zus voor haar en leest Nigisti elke keer 
voor uit de Bijbel. Nigisti’s geloof en gebeds-
leven groeien en op haar kamer creëert zij een 
plek om te kunnen bidden. Ook als zij een jaar 
op een gesloten afdeling wordt opgenomen, 
blijft haar hart bij God. In haar kamertje bidt 
zij elke dag tot God. Als andere bewoners 
haar vragen wat zij aan het doen is, antwoordt 
Nigisti dat zij aan het bidden is.

In de eenzaamheid begon zij het 
uit te roepen naar God en had 
zij een onverzettelijk geloof 

dat God haar zou antwoorden 
en haar zou genezen.

EEN WONDER VAN 
GENEZING VOOR  
NIGISTI MABRAHTU & 
HAAR TWEE KINDEREN

De van oorsprong Eritrese Nigisti vertelt: “ik 
kreeg dromen voordat ik ziek werd en ik werd 
er bang voor. Ik kende Jezus toen nog niet 
persoonlijk. Maar ik droomde ook dat ik beter 
zou worden. Bij elkaar ben ik vijftien jaar ziek 
geweest, het was een moeilijk leven.”

In 1997 kreeg Nigisti last van slapeloosheid. 
Soms lag zij vierentwintig uur aaneen wakker. 
Nigisti, opgegroeid in de orthodoxe kerk, wist 
dat zij God moest aanroepen. “In die tijd ken-
de ik Jezus nog niet persoonlijk en wist ik niet 
goed hoe ik moest bidden”, vertelt Nigisti.
Toch is gebed belangrijk voor haar. Nachten-

INTERVIEW NIGISTI MAGRAHTU

“God gaat mij genezen!”, 
bleef Nigisti tegen de artsen 

zeggen.

http://www.wingsofhealing.nl
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Je zal nooit meer beter worden
Het was een moeilijke en onrustige tijd voor 
Nigisti. Op de afdeling waren veel mensen die 
ernstig in de war waren en veel van hen waren 
drugsverslaafd. 
“Na een jaar mocht ik weer naar een open 
afdeling”, vertelt Nigisti, “maar ik bleef nog 
erg in de war in die tijd door het vele medi-
cijngebruik.” Nigisti slikt dan elf medicijnen op 
een dag. Elke dag bidt zij dat haar lichaam de 
medicijnen goed zal verdragen, Zij vertelt ons 
dat er nooit complicaties waren met de maag. 

“Je zal nooit meer  
beter worden”, zeiden 

de artsen

“Je zal nooit meer beter worden”, zeiden de 
artsen, en “je zal nooit meer zonder medicij-
nen kunnen leven”, maar Nigisti gaf nooit de 
hoop op. “God gaat mij genezen!”, bleef Nigisti 
tegen de artsen zeggen.

De onrustige sfeer op de afdeling die erg 
stressvol is voor Nigisti en het vele medicijn-
gebruik, resulteren in ernstige hartritmestoor-
nissen waardoor zij met spoed wordt over-
geplaatst naar het Dijkzichtziekenhuis. Daar 
blijft zij onder controle, terwijl de medicatie 
wordt verminderd. Nigisti verblijft in het Dijk-
zicht Ziekenhuis, waar de sfeer veel rustiger is. 
Daar komt zij langzaam tot rust en knapt zij, 
ondanks de diabetes, op.

Weer naar huis
Op advies en met begeleiding van het RIAGG 
breekt de tijd aan dat Nigisti weer bij haar 
gezin kan wonen. Haar man zorgt met behulp 
van thuiszorg voor de kinderen.
De jaren die volgen, blijven moeilijk en soms 
heeft Nigisti een terugval. Het zijn, zoals zij zelf 
zegt, aanvallen van de duivel.

Maar er gebeuren ook mooie dingen. God 
zegent haar met een dochter, Fana, en een 
zoon, Nahom, die in 2001 en 2003 geboren 
worden. De artsen geven de kinderen aan-
vankelijk geen kans van leven vanwege het 
medicijngebruik en de lichamelijke conditie 
van Nigisti. Maar ook dan getuigt Nigisti dat 
zij weet dat God haar genezen zal.

“In een droom gaf God mij een naam voor 
mijn zoon: Salam. Het betekent ‘vrede’. We 
hebben deze naam als doopnaam gegeven”, 
vertelt Nigisti.

Bij de bevalling raakt het armpje en de schou-
der van Nahom bekneld. Hij wordt met een 
gebroken arm en ontzette schouder geboren. 
Het ene armpje is lam terwijl het andere arm-
pje niet in het schoudergewricht zit en scheef 
staat. Volgens de artsen komt het niet meer 
goed en Nahom zal er de rest van zijn leven 
mee moeten leren leven. 

Met Fana naar de genezingsdienst
Ook Fana kampt met ziekte. Zij heeft astma, 
een schimmelinfectie en is doof aan één oor. 
Nigisti: “In juli 2009 hoorde ik van de gene-
zingsdiensten bij Jan Zijlstra. Ik kon niet meer 
aanzien dat mijn dochter zoveel pijn had en 
een paar weken later ging ik op 2 augustus 
samen met Fana naar een genezingsdienst.”

Voor Nigisti is het een grote stap om in een 
drukke menigte van mensen te zijn, maar zij 
weet dat dit Gods weg is. Die avond horen 
moeder en dochter van de grote kracht van 
God, die mensen gezond maakt. Zij worden 
bemoedigd door wat er die avond gebeurt en 
openen hun hart om te ontvangen van God. 
Als er een oproep gedaan wordt voor kinde-
ren die genezing willen ontvangen gaan moe-
der en dochter samen in de gebedsrij staan. 

Eerst wordt er voor Fana gebeden. De kracht 
van God geneest haar in één moment van ast-
ma en een schimmelinfectie. Zodra de evan-
gelist de handen op haar dove oor legt en 
zegt: In Jezus Naam, oor, word geopend!, kan 
Fana meteen horen. “Mijn dochter heeft nooit 
meer astmaklachten gehad”, vertelt Nigisti, 
“als God het doet, doet Hij het goed!” 

Maar ook Nigisti worden de handen opgelegd. 
Als zij vertelt wat haar klachten zijn, zegt de 
evangelist heel kort: “Nigisti, in Jezus’ naam: 
krijg een krachtig, sterk lichaam.” Nigisti voelt 
op dat moment de kracht van God door haar 
lichaam stromen:

 “ik werd meteen aangeraakt  
en ik wist: ik ben genezen,  
ik ben gezond! Er kwam een 

rust in mij en de druk van 
depressie voelde ik niet meer”

God geneest ook Nahom
Nigisti gaat vanaf die tijd vaker naar de dien-
sten en na een maand neemt zij haar zoontje 
Nahom mee naar de genezingsdienst. Wat 
God voor Nigisti en Fana deed, doet Hij ook 

voor deze kleine jongen. “God van wonderen, 
laat Uw kracht door dit kind stromen in Jezus’ 
Naam”, werd over Nahom uitgesproken. De 
kracht van God zette het scheve armpje pre-
cies op de juiste plaats en het lamme armpje 
was onmiddellijk gezond! De artsen hadden 
gezegd dat het nooit meer goed zou komen, 
maar Jezus ontfermde zich over dit kind.

Wandelen met de Heer
Tijdens een dienst in februari 2012 werd ook 
de knie van Nigisti genezen. Zij had al negen-
tien jaar last van haar kniegewricht, en moest 
eraan geopereerd worden.

Nigisti: “Al deze wonderen heeft Jezus voor 
ons gedaan. Ik vertel mensen over mijn gene-
zing en vind het fijn om de goedheid van God 
te delen met anderen.”

Nigisti is nu een gezonde en blije getuige van 
de goedheid en grootheid van God. Zij wan-
delt met de Heer en is een biddende moeder 
in haar gezin en gemeente in Rotterdam.
Wat heeft God Zijn trouw en goedheid aan 
Nigisti en haar gezin laten zien!  ■

INTERVIEW NIGISTI MAGRAHTU
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Zij gingen naar een GENEZINGSDIENST en 
ontvingen GODDELIJKE GENEZING

ARTIKEL (vervolg pagina 8)
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Mirjam Blom
GENEZING VAN ZWARE CHROMOSOOMAFWIJKING
Als Mirjam twintig weken zwanger is van haar derde kindje, wordt er een zware chromosomen-
afwijking geconstateerd dat een breed spectrum beslaat. Algehele spierzwakte, onvoldoende 
groei, afwijkingen aan de vitale organen, handen, voeten, gezichtje, hersenen, niet kunnen drin-
ken en een laag IQ, behoren tot de vooruitzichten. In vier weken tijd moet besloten worden het 
kindje wel of niet te laten komen. Haar eerste reactie is dat het niet Gods wil is om een leven dat 
Hij geschapen heeft, af te breken. Mirjam en haar man Patrick houden al van hun ongeboren 
kind en er is een diep verlangen om het te houden. 

Als Jan Zijlstra bidt dat alles naar de scheppingsorde hersteld zal worden, doet God Zijn werk. 
Tijdens controles blijkt alles goed te zijn en tot de verbazing van de artsen wordt er een kernge-
zonde dochter geboren. Er is geen afwijkend celmateriaal te vinden in het bloed en foto’s wijzen 
uit dat alle vitale organen gezond zijn. 

Henk Nepveu 
GENEZEN VAN LONGKANKER
Als Henk Nepveu in het ziekenhuis in Alk-
maar te horen krijgt dat hij longkanker heeft, 
veroorzaakt door asbest, komt het hard aan. 
Genezing is niet meer mogelijk en Henk heeft 
niet lang meer te leven. Maar Henk laat het 
daar niet bij zitten, hij wil leven en roept het 
uit: God help me alstublieft! Hij blijft God ver-
trouwen en hoort van de genezingsdienst. 
Als hij voor gebed komt en vertelt dat hij 
asbestkanker heeft en niet lang meer te 
leven heeft, hoort hij de woorden die tot hem 
gesproken worden: ‘Christus is het leven en 
Zijn Woord is Leven. Ontvang het leven van 
God door Jezus Christus’. Na onderzoek in het 
ziekenhuis kreeg hij te horen dat zijn longen 
schoon waren en er geen kanker meer te vin-
den was. Henk was wonderbaarlijk door Jezus 
Christus genezen.

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 die-
pe rust en vrede in mij. Tegelijk werd ik die 
avond van chronische blaasontsteking gene-
zen.’ Maar Tamara 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. 

Regelmatig ontvangen wij geboortekaartjes 
van baby’s die eigenlijk niet geboren hadden 

kunnen worden. ‘Er werd voor ons gebeden 
dat onze kinderwens vervuld zou worden’ of 
‘God hoorde en onze baby werd geboren’, 
wordt er vaak bijgeschreven. Wat onmogelijk 
was bij mensen was mogelijk bij God.

Jacolien Bakker
GENEZEN VAN EEN BLIND OOG EN EEN 
DOOF OOR 
Jacolien kreeg van de specialisten te horen 
dat de ernstige afwijkingen in haar oog en 
oor niet meer te verhelpen waren. Zij zou 
niet meer kunnen zien met haar linkeroog en 
niet meer kunnen horen met haar linkeroor. 
Jacolien moest er mee leren leven. Maar zij 
hoorde van de genezingsdiensten en dat God 
nog altijd de God van Wonderen is. Die avond 
vond zij diepe vrede bij God, toen zij Jezus in 
haar hart sloot. De diepe wrok die zij al jaren 
in haar leven meedroeg, verdween. Toen er 
voor de zieken werd gebeden werd Jacolien 
gevraagd om naar het podium voor gebed 
te komen. Die avond genas God haar oog en 
oor en ging zij perfect zien en horen. Dit was 
medisch gezien onmogelijk. Ook haar moeder 
Diana werd die avond wonderbaarlijk gene-
zen van fibromyalgie en bekken instabiliteit. 
Beiden gingen richting Jezus en ontvingen 
het Wonder.

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
https://vimeo.com/84123664
https://vimeo.com/84204381


Mei 2017  WINGS OF HEALING    17

DE GOD VAN 
WONDEREN

Het getuigenis dat 
Jezus Christus Dezelfde is

ADVERTENTIE

Een boek voor

jezelf en om 

kado te geven!

€15

Het boek geeft inspiratie uit het Woord 
van God, wat je zal brengen op de weg 
naar een wonder van genezing. En zal je 
inspireren door de talrijke getuigenissen 
van genezing, wat je ook zal brengen op 
jouw weg naar een wonder. 

Uit de inhoud o.a.:
•    Genezing in Gods Tegenwoordigheid
•    Wat leerde Jezus over genezing?
•   Ontmoet de Genezer
•    Het wonder van Regina van der Lee
•    Eskea genezen van haar verrotte knieën
•    Jacolien, ze was links blind en doof
•    Henk Hofman: Ik liep! Ik was genezen!
•   Izak en Rebekka’s wonderbaby’s
•    Henk Nepveu genezen van kanker
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Het Avondmaal is één van de grootste 
zegeningen, die tot ons zal komen, als wij het 
op de juiste wijze tot ons nemen.

Als wij die volle zegen willen ervaren, dan zullen wij allereerst de 
betekenis van het Avondmaal moeten weten. Weten wij dit niet, 
dan zal de zegen van het Avondmaal maar zeer beperkt tot ons 
komen of geheel door ons gemist worden.

Uit de inhoud:
•   De kracht van de hemelse spijs en drank
•   De verbondsmaaltijd
•   Jezus verlangde het Pascha met Zijn discipelen te eten
•    Drie belangrijke dingen om te doen tijdens het  

Heilig Avondmaal
•   Denk aan de dag van uw verlossing
•   Verlost om rechtop te gaan

ADVERTENTIE

€6,5
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Daarna gaf u de mensen die vooraan stonden een hand 
en heette u hen welkom in de familie van God. U gaf mij 
een hand en zei: Dochter van God, welkom in de familie 
van God.”

Voor het grootste wonder moet u zelf kiezen
Iedereen heeft de mogelijkheid en de vrijheid om te kiezen. Onze keuze biedt ons twee mogelijk-
heden: Of wij lopen bij God vandaan, of het brengt ons naar Hem toe. Wij dragen zelf de verant-
woordelijkheid voor onze keuze.

Zijn liefde was zo groot, dat Hij Zich liet kruisigen voor onze zonden. Het grootste probleem in 
deze wereld is zonde. Het antwoord op de zonde is het kruis. Hij boette daar voor al onze zonden 
en schuld en heeft alles voor ons volbracht. Als we dat aanvaarden, zal het grootste wonder zich 
in ons leven voltrekken.

Misschien heb je het al op veel manieren geprobeerd en heb je verstandige adviezen opge-
volgd, zonder dat het verandering of vernieuwing in je leven teweeg bracht. Maar doe het op 
Gods manier, aanvaard Zijn liefde; aanvaard wat Hij voor je deed aan het kruis. Als je dat doet, zal 
het grootste wonder zich in je leven voltrekken. Het wonder van vergeving. Een groter wonder 
bestaat niet. Want Zijn genade is groter dan onze zonde. ■

Een aantal jaren geleden deed ik in 
een dienst de oproep om een keuze 
te maken voor Jezus en het hart 
voor Hem te openen. Een stroom 
van mensen kwam in de grote hal 
naar het podium. Onder hen was een 
jonge vrouw. Zij stond vooraan tegen 
de rand van het podium en huilde 
onbedaarlijk.

Ik vroeg haar: “Waarom huil je zo?”, waarop 
zij antwoordde: “Meneer, is er voor mij nog 
hoop? Ik voel mij zo ellendig.” 
De vrouw vertelde dat zij een dochter van een 
prostituee was en haar moeder vaak gevraagd 
had wie haar vader was. ‘Kind, zeur niet, dat 
kunnen er velen geweest zijn’, was het ant-
woord dat zij elke keer kreeg.  
“Ik groeide op in de kroegen, tussen de pros-
tituees en pooiers. Ik leefde in de chaos van 
de wereld van drugs en alcohol, waar altijd 
gevochten werd. Ik ben dat leven beu. Ik kan 
niet langer tegen alle innerlijke pijn. Ik wil 
hiervan verlost worden. Ik kreeg vandaag een 
uitnodigingsfoldertje in mijn handen gedrukt 
met de woorden: ‘God houdt van je’, en nu sta 
ik hier. Is er voor mij nog hoop?” 

Ik zei tegen haar: “Zo’n leven had Jefta, maar 
hij bleef niet in de chaos. Hij werd zelfs de lei-
der van Israël! God verhoogt mensen.”
De vrouw ging verder: “Toen u het gebed 
voorbad en ik met heel mijn hart meebad, 
sprak u mij aan en zei:

‘Zijn genade is groter dan 
onze zonden en pijn’.  

Toen vervulde de vrede en  
rust van Jezus mijn hart.

Het wonder van 
vergeving. Een groter 
wonder bestaat niet. 
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PRESENTATIE NIEUW BOEK 
“Overwin de hindernissen die u van 
uw genezing af kunnen houden”
Zondag 7 mei 19:00

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 17 mei 20:00

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 21 mei 19:00
De 5 waarheden over goddelijke genezing

Vuur van God avond
Woensdag 24 mei 20:00
God geeft het vuur, wat doen wij ermee?

Speciale avond voor de Doop in 
de Heilige Geest
Zondag 28 mei 19:00

Pinksterfeest
Zondag 4 juni 10:00

Genezingsdienst door de kracht  
van de Geest
Zondag 4 juni 19:00
Door de kracht van de Geest: Goddelijk Leven!

Slot Training Het Goddelijk leven
Zaterdag 17 juni 10:30

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 18 juni 19:00
Door de kennis van Hem: Goddelijk leven!

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 12 juli 20:00

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

Genezingsweekend Warmond
Vrijdag 11 augustus 19:30 Genezingsdienst
Za 12 augustus 13:30 Kindergenezingsdienst
Zondag 13 augustus 10:00 Onderwijsdienst 
over geloof en Goddelijke genezing
Onderwerp: De kracht van het Woord 
Zondag 13 augustus 19:00 Genezingsdienst
 
Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 20 augustus 19:00

Bevrijdingsdienst 
Zondag 27 augustus 19:00

Eredienst met gebed voor  
scholieren/studenten
Zondag 3 september 10:00

Start nieuwe Discipelschapstraining
Maandag 4 september 19:30

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

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 15 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- 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 MEI - OKTOBER 2017

AGENDA BIJZONDERE DIENSTEN

OVERWIN DE HINDERNISSEN 
DIE U VAN GENEZING AF KUNNEN HOUDEN

PRESENTATIE NIEUW BOEK

Dit boek is speciaal voor mensen die op zoek zijn naar antwoorden op vragen die zij hebben. 
Zeker als dat vragen zijn die ontstaan naar aanleiding van onbeantwoorde gebeden.

Zondag 7 mei om 19:00

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

Blankenberge (B) – Genezingsdienst 
Vrijdag 12 mei 19:30
De Smalle Weg Ministries | Floreal – Koning Albertlaan 59 | 8370 Blan-
kenberge | +32(0)485160214 | www.desmalleweg.be 

Almere – Genezingsdienst 
Vrijdag 19 mei 19:30
House of Worship Almere | Levend Water Kerk – Parkwijklaan 44 |  
1326 AS  Almere | 06-22961832 | www.houseofworshipalmere.nl

Almere – Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke  
genezing met gebed voor zieken
Zondag 21 mei 10:00
House of Worship Almere | Markerkant 1206-01 | 1314 AK  Almere | 
06-22961832 | www.houseofworshipalmere.nl
Onderwerp: Hoe genezing te ontvangen en te behouden

Kalmthout (B) – Onderwijsdienst over geloof en  
Goddelijke genezing met gebed voor zieken
Woensdag 31 mei 19:30
Evangelische Gemeente Kalmthout | GITOK - Vogelenzangstraat 10 | 
2920 Kalmthout | +32(0)32925309 | www.EGKalmthout.be

Helmond – Genezingsdienst
Vrijdag 7 juli 19:30 
Faith Center Ministries | Annatheater Helmond; Floreffestraat 21/a | 
5705 AR Helmond | 06-39112560 / 06-41634005 | 
faithcenterministries.jouwweb.nl

IJlst – Genezingsdienst
Vrijdag 14 juli 19:30
Welcome Home Church | Stadslaankerk -  Stadslaan 10 | 8651 AD  IJlst | 
06-41427666 | www.welcomehomechurch.nl

IJlst – Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke  
genezing met gebed voor zieken
Zondag 16 juli 10:00
Welcome Home Church | Stadslaankerk -  Stadslaan 10 | 8651 AD  IJlst | 
06-41427666 | www.welcomehomechurch.nl

Amsterdam – Genezingsdienst
Vrijdag 8 september 19:30 
Winners Harvest Worship Center | Hunzestraat 85 | 1079 VW   
Amsterdam | 06-37332197 | www.winnersharvest.com

České Budějovice – Tsjechië – Genezingscampagne
Donderdag 14 september 19:30 - Genezingsdienst
Vrijdag 15 september 19:30 - Genezingsdienst
Zaterdag 16 september 19:00 - Genezingsdienst
Zondag 17 september 10:00 - Onderwijsdienst
Hope České Budějovice | Clarion Congress Hotel České Budějovice - 
Pražská třída 2306/14 - CZ-370 04 Budweis - Czech Republic

Wijk en Aalburg – Genezingsdienst
Vrijdag 29 september 19:30
Yeshua Gemeente | ‘d Alburcht - Perzikstraat 14a | 4261 KD  Wijk en 
Aalburg | 0416-693204 | www.yeshuagemeente.nl

Wijk bij Duurstede – Genezingsdienst
Vrijdag 6 oktober 19:30
De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 | 3961 MZ  
Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

Curaçao - Genezingscampagne
Dinsdag 17 oktober 19:30 – Training ‘De Genezende Kerk’
Donderdag 19 oktober 19:30 – Training ‘De Genezende Kerk’
Vrijdag 20 oktober 19:30 – Training ‘De Genezende Kerk’
Zaterdag 21 oktober 19:00 – Genezingsdienst
Zondag 22 oktober 10:00 – Onderwijsdienst
House of Worship | Erosweg 52 | Curaçao | +(599-9) 738-4344 | 
how-online.org

Rotterdam – Genezingsdienst 
Zondag 29 oktober 19:00
Koningskerk | Stieltjesstraat 30 | 3071 JX  Rotterdam | 010 – 4866348 | 
www.koningskerk.org

Kalmthout (B) – Genezingsdienst
Vrijdag 17 november 19:30
Evangelische Gemeente Kalmthout | GITOK - Vogelenzangstraat 10 | 
2920 Kalmthout | +32(0)32925309 | www.EGKalmthout.be

Kalmthout (B) – Onderwijsdienst over geloof en  
Goddelijke genezing met gebed voor zieken
Zondag 19 november 10:00
Evangelische Gemeente Kalmthout | GITOK - Vogelenzangstraat 10 | 
2920 Kalmthout | +32(0)32925309 | www.EGKalmthout.be

GENEZINGSDIENSTEN 
IN HET LAND ME T EVANGELIST JAN ZIJLSTRA

PROGRAMMA GENEZINGSDIENSTEN MEI - NOVEMBER 2017

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:

Regelmatig worden er in alle provincies in Nederland 

maar ook in België Genezingsdiensten gehouden. 

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
http://www.wingsofhealing.nl
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Discipelschapstraining 
De basis voor iedere christen.

De start is op maandag 4 september 
2017 om 19:30 in Warmond. In totaal 
zijn dit 15 maandagavonden.

Deze training gaat over de belangrijke 
fundamentele waarheden die de Bijbel als 
richtlijnen geeft om een discipel van Jezus 
te zijn. 

Opgave in de diensten van de Wings of 
Healing of via www.wingsofhealing.nl/trai-
ning/discipelschaps-training

PINKSTEREN 2017 / DISCIPELSCHAPSTRAINING / CD’S

PINKSTEREN 2017
Vuur van God avond 
Woensdag 24 mei 20:00 uur
God geeft ons het vuur – 
wat doen wij ermee?

Speciale avond voor de doop in 
de Heilige Geest
Zondag 28 mei 19:00 uur
En zij werden allen vervuld met de Geest

Pinksterfeest
Zondag 4 juni 10:00 uur
Thema: Vader geef mij de waterbronnen

Genezingsdienst
Zondag 4 juni 19:00 uur
Door de kracht van de Geest:
 Goddelijk Leven

Hoe genezing te behouden
God zegent ons niet om vervolgens die zegen weer 
van ons af te nemen. Het is de dief, satan die dat 
doet. Daarom is het belangrijk dat wij weten hoe wij 
de duivel kunnen weerstaan.

ONDERWIJS VAN EVANGELIST JAN ZIJLSTRA
BESTEL DEZE OPBOUWENDE ONDERWIJS CD’S

De 4 geloofsstappen van de bloedvloeiende 
vrouw
Wij kunnen deze geloofsstappen ook zetten, omdat 
de principes van de Bijbel nog steeds dezelfde zijn.

Het genezingsverbond
Het verbond is de verbintenis die God met ons gemaakt 
heeft. In dit verbond zien wij duidelijk, dat genezing tot 
ons komt.

Ontmoet je God
Als je God ontmoet dan komt Gods genezende 
kracht tot jou. Waar kunnen wij God ontmoeten?

7 redenen waarom Jezus nog steeds geneest
Geloof is weten, gelooft de beloften en zegt: God 
liegt niet, Jezus geneest! Dat zien wij nadrukkelijk 
in het Woord van God.

Het volhardende geloof van de Kananese vrouw
Voor de Kananese vrouw die een Griekse was, was 
er maar één die haar kon helpen. Zij ging richting 
Jezus en Jezus kwam binnen haar grensgebied.

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


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

• Vrijdag 11 augustus  19:30  Genezingsdienst
• Zaterdag 12 augustus  13:30  Kindergenezingsdienst
• Zondag 13 augustus  10:00  Onderwijsdienst over genezing
• Zondag 13 augustus  19:00  Genezingsdienst 

HOUDT U VRIJ!

G E N E Z I N G S W E E K E N D  A U G U S T U S  2 0 1 7

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

PARTNER - VRIENDEN EN RELATIE DAG
Zaterdag 25 November aanvang 10:30 uur in Warmond

10:00 - Ontmoeting
10:30 - Heilig Avondmaal Dienst 

14:00 - Zalvingsdienst voor toerusting 

E E N  D AG  VA N  D E  O P E N B A R I N G  VA N  D E  K R AC H T  VA N  G O D

WINGS OF HEALING
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Je hebt in deze editie de boodschap kunnen 
lezen hoe mensen veranderd en innerlijk 
geheeld zijn, hoe wonderen gebeuren en hoe 
mensen weer hoop en een nieuwe kans krij-
gen. 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)

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


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?client=safari&rls=en&q=Veerpolder+6a+-+2361+KV++WARMOND&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjl_o3nk-_SAhVFthQKHV7bCDgQ_AUICCgB
http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
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