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COLUMN

Er zijn maar weinigen die niet op zoek zijn naar 
geluk. Maar waar moeten wij geluk zoeken? Is 
het zoals sommigen zeggen, dat geluk óf in je 
schoot geworpen wordt, óf van je afgenomen 
wordt. Weer anderen beweren dat de een voor 
het geluk geboren is, terwijl de ander voor het 
ongeluk bestemd lijkt te zijn.

Echt, of bedrieglijk geluk
De mens is een gelukszoeker, dat is geen een-
voudige zoektocht. Voor sommigen is het 
geluk heel ver weg te zoeken. Eigenlijk zijn wij 
het geluk allemaal kwijtgeraakt. 
Die zoektocht naar geluk, begon, naar mijn 
mening, heel lang geleden toen de mens in 
het paradijs leefde en God kwijt raakte. 
Maar zoeken naar geluk buiten God, eindigt in 
het vinden van surrogaten. 
Men zoekt het bijvoorbeeld in rijkdom en 
denkt: Als ik geluk heb met mijn lot en de 
hoofdprijs win, dan word ik gelukkig.

Nog erger wordt het als men geluk verwacht 
te vinden in gokpaleizen, en er vervolgens 
diep ongelukkig weer vandaan gaan. 
Of men zoekt het in de liefde, maar raakt keer 
op keer diep teleurgesteld. 
Verandering van partner maakte niet gelukkig 
en er wordt gezegd dat hij of zij niet gelukkig 
in de liefde is. 
Anderen zoeken het in drank, drugs of het uit-
gaansleven. Men probeert het ongeluk weg 
te drinken, en in die wereld geluk te vinden, 

maar men vergeet dat drank en drugs heel 
veel kapot maakt!

Op zoek naar de bron van geluk
Als wij spreken over echt geluk, dan bestaat 
er ook onecht geluk: bedrieglijk geluk. Als wij 
alle teleurstellingen van hen die ongelukkig 
zijn op een rij zouden zetten,  trekken we dan 
de conclusie dat we op verkeerde plaatsen 
zoeken naar geluk?
En dat wij daarmee ook nog eens ons geluk 
vergooien, en de unieke kans om gelukkig te 
worden, niet grijpen?
Het staat vast, dat geluk uit een bron moet 
komen. Een bron niet in ons, maar buiten ons. 
In onze zoektocht naar geluk, gaat het erom 
dat wij zoeken naar de juiste Bron!

Wat hoort bij geluk?
Iemand zei eens tegen mij: ‘Ik ben vergeten, 
wat geluk is, ik ben voor het ongeluk geboren.’ 
Maar dat is absoluut niet waar. Ik wil u juist het 
tegenovergestelde zeggen: ‘U bent voor het 
geluk geboren, voor het geluk bestemd!’

Misschien is het lang geleden, maar neem 
eens de Bijbel ter hand. Daarin kunt u de weg 
naar het geluk ontdekken. Daarin kunt u in 
Psalm 40:5 lezen: “Gelukkig is de mens die op 
de Heer vertrouwt”.
God zoeken en gelukkig worden, is bestemd 
voor de mens die een relatie heeft met God. 
Dan heeft hij geluk in alle omstandigheden. 

En dat niet alleen vandaag, maar ook morgen!
Dat geluk begint met het vinden van God, daar 
begint het herstel van uw leven. Dat geluk 
begint met vergeving, zegt Psalm 32:1. Het is 
door Jezus Christus, die ons geen surrogaten, 
maar het echte leven en daarmee echt geluk 
geeft. En dat is blijvend! Dit in tegenstelling 
tot de oplossingen en schijngeluk, die zomaar 
overal te halen zijn, maar duidelijk geen blij-
vend geluk geven. Het ware geluk kan u nooit 
ontnomen worden.

Ik wens u geluk toe!
Jezus zegt in Zijn beroemde Bergrede, dat die 
mensen gelukkig zullen zijn, die Zijn normen 
en waarden en principes zullen volgen. God 
heeft u op het oog om écht geluk te geven. 
Het is geluk dat blijvend is en alle stormen van 
het leven kan doorstaan! Gelukkig is de mens 
die dit zoekt, die hierop antwoordt en zegt: 
‘Dit is wat ik wil!’ Dan zal het u wel gaan, want 
u heeft de Bron van het geluk gevonden.
Vergeet het niet, want daartoe bent u wel 
degelijk voor geboren! 

Ik wens u van harte geluk toe! ■

Uw Evangelist Jan Zijlstra

Wij komen ze allemaal wel eens 
tegen, van die stralende mensen 
met een blijde lach. Als je met ze 
praat, dan roepen ze het uit: ‘Ik voel 
me zo gelukkig!’ 

Maar wij komen ook mensen tegen, 
die er juist doodongelukkig uitzien. 
Als je aan hen vraagt: ‘Hoe gaat het?’, 
krijg je als antwoord: ‘Ik voel mij zo 
doodongelukkig.’ Het verschil zit in 
hun levensomstandigheden en in 
wat ze allemaal meemaken.
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ARTIKEL -  HOE TE BIDDEN?

HOE TE  bidden?
Jezus leert ons overduidelijk dat wie bidt, ontvangt. 
Dan zal dit voor ons moeten betekenen dat, wanneer wij tot 
God komen in gebed, wij ook moeten geloven dat God ons 
verhoort! Bidden, zoeken en kloppen in gebed, zegt Jezus, 
zal als gevolg hebben: ontvangen, vinden en open gedaan 
worden.

‘Bidt en u zal gegeven worden’, zegt Jezus. Maar naar 
aanleiding van deze uitspraak zeggen velen: ‘Dan is God 
zeker veranderd, want ik ontvang niet.’ Maar zou het ook 
niet zo kunnen zijn dat wij verkeerd bidden? Dan is de 
vraag: Hoe moet ik dan bidden? Hoe zal ik weten dat God 
mij verhoort?

Op een dag kwamen de discipelen bij Jezus 
met het verzoek: ‘Here, leer ons bidden’ (Lucas 
11:1). Hadden de discipelen nooit geleerd hoe 
te bidden? Waarschijnlijk wel, want als kind 
kregen zij het van huis mee. In de synagoge 
leerden zij bidden van de rabbijnen, vaak 
waren dat lange en rituele gebeden. Zulke 
gebeden hebben geen kracht in zich, waar-
door de hemel meestal niet geopend wordt.
Later leerden zij van Johannes de Doper hoe 
zij moesten bidden: Met discipline en op vaste 
tijden. Maar die gebeden waren anders, dan 
de wijze waarop Jezus bad.
Het gebed van Jezus, en Zijn manier van bid-
den, maakte op de discipelen grote indruk. Als 
iemand zou kunnen leren hoe te bidden, dan 
was het Jezus wel.

Heer, leer ons bidden
De discipelen hadden in het bidden van Jezus 
een nieuwe vorm van bidden ontdekt. En dat 
was: bidden in een vertrouwelijke relatie tus-
sen God de Vader en ons, de bidders.
Jezus zei: ‘Als gij bidt zeg dan: Onze Vader die 
in de hemelen zijt.’ Daarin zien wij de diepe 
relatie die er moet zijn als wij bidden. Als wij 
dan tot de Vader bidden, dan zal Hij ons geven 
wat wij Hem vragen.
De discipelen zagen, hoe Jezus in gebed met 
de Vader verbonden was. Dat bidden was zijn 
krachtbron. Dat bidden gaf Hem een aanraking. 
Dat bidden gaf Hem een totale vernieuwing.
Daarom zeiden de discipelen tot Hem: ‘Here, 
leer ons bidden. Ook wij willen deze kracht 
in het bidden ervaren. Ook wij willen verho-
ring ontvangen als wij bidden.’ Dus leerde 
Jezus hen de principes van het bidden. Deze 
belangrijke principes kunt u in het Woord van 
God vinden.

Bidden naar Zijn wil
Wanneer wij bidden, is één van de eerste din-
gen die wij ons afvragen: bid ik wel naar Gods 
wil en hoe kan ik dit weten? Een belangrijk Bij-
belvers vinden wij in 1 Johannes 5:14-15.
Het is een belangrijke gebedssleutel: “En dit 
is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toe-
gaan tot God, dat Hij ons verhoord, telkens als 
wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat 
Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten 
wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem heb-
ben gebeden, ontvangen.” Deze woorden zul-
len diep in ons hart gegraveerd moeten zijn. 
Deze gebedsfeiten horen de pilaren onder 
ons gebed te zijn. Het spreekt over een zeker 
weten als wij bidden, een zeker weten als wij 
bidden naar Gods wil.

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Magazine%20september%202017


In gebed mogen wij de vinger neerleggen op  
de beloften die God ons heeft gegeven.

Jezus leerde Zijn discipelen, tijdens de storm, 
een belangrijke les over geloof en niet te vrezen.

Wanneer wij bidden tot God, laat het dan een 
geloofsgebed zijn op grond van Gods woord.
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Als wij dus willen weten of de Vader ons ver-
hoort, zullen wij moeten bidden naar Zijn wil. 
Hoe kunnen wij weten wat de wil van God is? 
Het antwoord op deze vraag kunnen wij vin-
den in het Woord van God. God heeft het vast-
gelegd in Zijn wilsbeschikking, het testament 
dat Hij ons heeft nagelaten. Dat testament is 
het Woord van God en laat overduidelijk de 
wil van God zien, zodat wij kunnen weten: dit 
vraag ik naar de wil van God.
Op grond van dit woord kunnen wij met vrij-
moedigheid tot God gaan in het gebed. Er 
staat: Wat wij ook bidden, of indien wij Hem 
iets vragen naar Zijn wil, naar het Woord van 
God.
In datzelfde Woord van God staat: “Immers, 
zovele beloften van God als er zijn, die zijn in 
Hem ja en in Hem amen.” (2 Korinthe 1:20). God 
staat achter Zijn beloftes. Hij waakt erover om 
ze na te komen. De wil van God staat onwan-
kelbaar vast, zoals het eeuwige Woord van 
God onwankelbaar is.
De Bijbelverzen die wij vinden over het gebed, 
bedoelen precies dat wat er staat en wat Jezus 
ons duidelijk wilde maken over het gebed. Wij 
mogen al deze Bijbelverzen geloven, omdat 
deze ook voor ons bestemd zijn.

De beloftes in deze Bijbelverzen zeggen ons, 
dat wat wij vragen, wij dat ook van God onze 
Vader zullen ontvangen. In deze Bijbelverzen 
verwacht Jezus van ons, dat wij zijn beloftes 
letterlijk nemen. Elke belofte is waar en het 
zijn juist deze beloftes, die ons tot bidden aan-
moedigen en ons gebed tot zekerheid maken.

Bidden in Zijn naam
Jezus onderwees, dat het gebed alleen werk-
zaam is, als men dat doet overeenstemmend 
met de principes van het gebed. De voor-
waarde om te bidden in Zijn naam, bracht een 
geheel nieuw element in het contact tussen 
God en de mens.
Jezus zegt in Johannes 16:23: “Alles wat u de 

Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.” 
Bidden in de naam van Jezus, opent de deur 
naar het Vaderhart van God. Jezus zei, als Hij 
sprak over de diepe relatie met de Vader: ‘Ik 
weet dat Hij Mij altijd verhoort.’ Als Jezus ons 
leert te bidden in Zijn naam, dan is het alsof Hij 
het aan de Vader vraagt.

Herinner u steeds wat Jezus heeft gezegd en 
dat het absoluut waar is, dat u in Zijn naam 
moet bidden. Hij zei: ‘Wat gij de Vader vragen 
zult in Mijn naam, zal Hij u geven.’ Dat is zon-
der enige beperking. Daar moeten wij niet 
over redeneren, niet over in discussie gaan, 
maar simpelweg, met kinderlijke onbevan-
genheid aanvaarden. Daar moet u eenvoudig 
naar handelen. Handelen naar Zijn woorden. 
Jezus heeft ons namelijk het recht gegeven 
Zijn naam te gebruiken. Dit recht is aan al de 
gelovigen, aan al Gods kinderen geschonken. 
U zegt: ‘Maar zijn er dan geen voorwaarden?’
Jezus stelde als voorwaarde in Johannes 
15:7: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u 
blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten 
deel vallen.” Hij zegt dus: ‘Geef je geheel over 
aan mij, vertrouw jezelf toe aan Mij en geloof 
Mijn woord en blijf in Mijn woord.’ Bewaar dat 
woord en vanuit deze verbondenheid, deze 
relatie komt gebedsverhoring.

Bidden in geloof
Terwijl de boodschap van Jezus over het bid-
den overduidelijk is, blijven velen toch in grote 
onzekerheid. Door hun twijfel is het ontvan-
gen een onmogelijkheid, of in ieder geval heel 
ver weg!
Maar Jezus leerde ons iets anders. Jezus leer-
de: Wie bidt ontvangt. Velen vinden dat maar 
moeilijk te geloven. Ze vinden het te simpel 
dat bidden ontvangen is van datgene, wat 
Jezus ons beloofd heeft.

Ook is er vaak twijfel, omdat men zo weinig 
kennis heeft aan Zijn beloftes. Men weet niet 
eens waar de beloftes staan en nog minder 

wat die belofte inhoudt. De oorzaak van de 
twijfel is vrijwel altijd het gebrek aan kennis 
van het Woord van God.

Wanneer wij geloof gaan krijgen in deze belof-
tes, dan verleggen wij onze geloofsgrenzen. 
Door twijfel brengen wij allerlei beperkingen 
aan en zeggen wij: ‘Maar dit is onmogelijk.’ En 
zo wordt ons gebed een gebed met allerlei 
uitspraken van ongeloof.
Maar Jezus zegt ons: ‘Alle dingen zijn mogelijk 
voor wie gelooft.’ En met deze houding moe-
ten wij tot God gaan. Als wij zo bidden, dan zal 
het een geloofsgebed zijn.

In Jacobus 1:6-8 staat heel duidelijk hoe de 
mens moet bidden: “Maar laat hij er in geloof 
om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie 
twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de 
wind voortgestuwd en op- en neergeworpen 
wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij 
iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dub-
belhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.”

Hier lezen wij een heel aantal belangrijke prin-
cipes over het gebed. Het moet allereerst een 
gelovig gebed zijn, er mag geen twijfel in dat 
gebed zijn, want twijfel verdeelt ons innerlijk 
en door twijfel ontvangen wij niet.
Hebreeën 11:6 zegt ons: “Zonder geloof is het 
echter onmogelijk God te behagen. Want wie 
tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij 
beloont wie Hem zoeken.”
Als wij tot God naderen, dan moeten wij dat 
doen in geloof en dan zal God een beloner 
zijn. Hij antwoordt ons!
Ook Jacobus 5:15 spreekt erover: “En het gelo-
vig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal 
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hem weer oprichten.”
Zou het niet goed zijn, om uzelf eens af te vra-
gen: Hoeveel geloof heb ik dat ik zal ontvan-
gen waarvoor ik bid?
Zegt Jezus niet tot ons in Marcus 11:24: “Daar-
om zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, 
geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u 
ten deel vallen.”
Wat horen wij toch dikwijls gebeden die zwak 
zijn door klein geloof. Men hoopt op iets, maar 
dan is het gebed in zo’n situatie een uiting van 
onzekerheid en men weet absoluut niet of het 
wel zal gebeuren. Terwijl Jezus heeft gezegd: 
‘Wie bidt ontvangt!’
Voor de bidders is de belofte: Zij zullen ont-
vangen. Voor de kloppers geldt: Zij zullen 
opengedaan worden. En voor de zoekers: Zij 
zullen vinden.

Gebed is erop gericht om God te ontmoeten. 
Gebed mag daarom niet een soort verplich-
ting zijn van: O ja, ik moet bidden. Want dan 
bidden wij verkeerd. En wij  moeten bidden in 
geloof, anders bidden wij verkeerd. Jacobus 
4:2-3 zegt: “U bidt wel, maar u ontvangt niet, 
omdat u verkeerd bidt.”
Maar laat ons gebed in volle overgave, in vol 
vertrouwen zijn. Dan zal het een krachtig 
gebed zijn, met de verwachting dat God het 
zal doen, naar Zijn woord, naar Zijn beloften.
Klein geloof verwacht maar weinig van God. 
Maar als wij veel verwachten, zullen wij ook 
veel ontvangen. Daar zijn tal van voorbeelden 
van. Steeds weer zei Jezus, dat het geschiedde 
op grond van het geloof. Laten wij de woor-
den van Jezus ernstig nemen als Hij spreekt 
over de weg naar gebedsverhoring.

Bidden in gemeenschap
Het is belangrijk om gezamenlijk, met ande-
ren te bidden. Daarom is het ook van het 
grootste belang om deel te nemen aan de 
gebedsdienst in de gemeente. Wij bidden 
samen, omdat samen bidden gemakkelijker 
gaat. Door samen te bidden leert u ook bid-
den. We bidden samen omdat het gezamenlij-
ke gebed sterker is. 

Jezus leert ons, dat als twee of drie een-
parig om iets bidden in Zijn naam, het 
hun ten deel zal vallen (Mattheüs 18:19). 

Gezamenlijk gebed vergroot  
de kracht en de macht van  

het gebed
 
De gemeente was voor Petrus aan het bid-
den toen hij in de gevangenis zat, en wacht-
te op zijn executie door Herodes (Handelin-
gen 12:5). Maar de gemeente was in gebed 
bijeen en zij baden hem de gevangenis uit. 
Eendracht maakt macht, dat is een belangrijk 
gebedsprincipe.
Ook Josafat was met het gehele volk aan 
het bidden, toen zij door de vijanden in de 
benauwdheid waren en verslagen zouden 
worden. Toen schonk God hen een grote over-
winning (2 Kronieken 20).
Op het moment dat er gezamenlijk wordt 
gebeden, wordt er een bijzondere macht in 
werking gesteld. Gezamenlijk gebed vergroot 
de kracht en de macht van het gebed.
Ik ben ervan overtuigd dat iedere gemeente 
totaal veranderd zou worden, als de doorde-
weekse gebedsdienst net zo druk bezocht zou 
worden als de zondagmorgendienst.
De geestelijke zwakheid van zovelen is, dat zij 
allerlei andere zaken belangrijker vinden dan 
de wekelijkse gebedsdienst. Misschien moe-
ten wij onze prioriteiten eens bijstellen en in 
onze agenda’s noteren: woensdagavond 20:00 
uur gebedsdienst!

Bidden is volharding
Soms is er volhardend gebed nodig. We zullen 
niet moeten opgeven. We zien het volhardend 
smeken en bidden bij de Kananese vrouw, die 
om genezing vroeg voor haar dochter (lees 
Mattheüs 15:21-28). De vrouw hield niet op 
bij Jezus voor haar ernstige zieke kind voor 
genezing te pleiten. Zij moest daarvoor wel 
veel hindernissen overwinnen. Maar door haar 
volhardend geloof en gebed, ontving zij gene-
zing voor haar kind. Wat een indrukwekkende 
en inspirerende geschiedenis. Wat een voor-
beeld om ook volhardend te bidden.
Ook de profeet Elia volhardde in zijn gebed 

om regen. God had regen beloofd. Zijn gebed 
is voor ons een duidelijk voorbeeld van volhar-
dend gebed (zie 1 Koningen 18). God had na 
drieënhalf jaar regen beloofd. Vervolgens zei 
Elia tot Achab wat God gezegd had: ‘Er komt 
regen, koning!’ Na dit gebed van geloof zei 
hij tegen zijn dienaar: ‘Ga kijken of de regen 
er al aankomt.’ Deze klom naar de top van de 
berg en riep terug: ‘Er is niets!’ Toch deed dat 
antwoord Elia niet stoppen met bidden. Elia 
bad opnieuw want voor hem stond het vast: 
Er komt regen. Maar de dienaar kwam weer 
melden: ‘Er is niets!’ Opnieuw bad Elia en weer 
was het antwoord: ‘Er is niets!’ Toch bleek Elia 
door teleurstelling niet tegen te houden. Hij 
bad wéér en zei tegen de dienaar: ‘Ga weer de 
berg op, want er zal regen komen.’ Hij volhard-
de net zolang totdat de regen kwam.

Jezus leerde de discipelen dat zij altijd moes-
ten bidden en niet de moed moesten verliezen 
(Lukas 18:1). En in de gelijkenis die volgde, liet 
Hij zien dat door volhardend geloof ons recht 
verschaft zal worden (vers 7 en 8). Deze vrouw 
zei: ‘Het is wel degelijk voor mij bestemd, het 
is mijn recht.’ Zo spoort Paulus ons aan (Romei-
nen 12:12), om in volharding te bidden.
Jezus leert ons, dat wij volhardend moeten 
blijven bidden en niet moeten opgeven als er 
nog niet direct verhoring is, maar Hij zegt ook 
dat ons recht gedaan zal worden, zoals het 
Woord het zegt.

Bidden met dankzegging
Ook mogen wij niet vergeten dat onze gebe-
den met dankzegging gedragen moeten wor-
den. Paulus zegt in Filippenzen 4:6: “Maar laat 
uw verlangens in alles, door bidden en smeken, 
met dankzegging bekend worden bij God.”

Laat nooit de dankzegging in het gebed ont-
breken. Leer te danken, dat God het zal doen. 
Vergeet niet, hoe God in het verleden steeds 
uw zorgzame Vader was. Als er dankzegging 
is, dan zal het geloof dat God zal antwoorden, 
alleen maar sterker worden, gaan groeien.
Daarbij zal de dankzegging, de lofprijzing, de 
barrières doorbreken en u het heil Gods doen 
zien, Psalm 50:23.
Dit alles maakt uw gebed krachtig en sterk! ■

Gebed in volharding zal ook altijd een gebed 
met dankzegging en lofprijzing zijn.

ARTIKEL -  HOE TE BIDDEN?
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Tijdens een genezingsdienst 
op 3 juli 2016, ontvingen 
Leon van Dijk en zijn vrouw 
Simone, beiden 53 jaar, 
genezing van God. Leon had 
bijna zijn hele leven last van 
zware hoofdpijnen en Simone 
kampte met een chronische 
blaasontsteking. 

We ontmoeten Leon en zijn 
vrouw Simone op een zonnig 
terras, waar zij hun verhaal 
enthousiast vertellen.

Een gebroken sleutelbeen 
Leon: ‘Ik was tweeëneenhalf jaar toen ik van 
de trap viel en op een granieten vloer terecht-
kwam. Zeer waarschijnlijk ligt dit ten grond-
slag aan een leven vol pijn. In mijn jonge jaren 
had ik regelmatig last van hoofdpijntjes. Als 
kleuter kreeg ik van mijn moeder al vaak een 
Sinasprilletje.
Van alles is er geprobeerd: heilgymnastiek, 
een correctiebrilletje, steunzooltjes, ik werd 
behandeld door de fysiotherapeut, de chiro-
practor, de osteopaat. Ik ging onder de MRI en 
de CT scan en werd behandeld met elektro-
stromen door mijn armen. Uit alles bleek dat 
er niets aan de hand was en ik eigenlijk kern-
gezond was. Niets hielp.’

Leon doorloopt zijn school en studiejaren en 
rondt het goed af, maar veel dagen gingen 
gepaard met pijn. ‘Ik maakte veel examens 
met zware hoofdpijn, ik moest wel. Zodra ik 
thuis kwam ging ik naar bed. Ik gaf alles en ik 
denk dat ik dat kon, omdat ik als kleine jongen 
al geleerd had om het te dragen, de pijn te 
negeren. Maar ik dacht wel eens: waarom? En, 
hoelang moet dit nog duren? Wanneer stopt 
het nou eens? Ik begreep er niets van en dat 
was echt wel een verdrietig aspect.’ 
Desondanks ontwikkelt Leon zich tot een suc-
cesvol ondernemer en runt hij samen met zijn 
broer een goed lopend bedrijf. 

IJ-splitsing
‘Toen ik zesendertig jaar was, kwam mijn leven 
op een IJ-splitsing terecht. Ik had veel relaties 
gehad, maar die hielden nooit stand. Op een 

LEON & SIMONE 
VAN DIJK

van chronische hoofdpijnen 
en ontstekingen

Genezen

INTERVIEW - LEON & SIMONE VAN DIJK
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zaterdagavond was ik er klaar mee. Ik wilde 
niet meer verliefd worden, want het deed te 
veel pijn en mijn hart ging eraan kapot. Toch 
wil ik de ware vinden, dacht ik. Ik had in geen 
twintig jaar gebeden, maar ik bad: Heer ik wil 
die weg zonder liefde niet in, ik wil de vrouw 
van mijn leven ontmoeten. Ik wil geen hart-
zeer meer, maar gelukkig zijn met een gezin.’
Leon die als kind een fijne tijd had in de katho-
lieke kerk, maar sinds zijn tienerjaren niet 
meer in de kerk is geweest, valt die avond op 
zijn knieën.

... ik bad: Heer ik wil die weg 
zonder liefde niet in, 

ik wil de vrouw van mijn 
leven ontmoeten.

‘Nóu heb ik je’
God zag en hoorde het gebed van Leon. ‘Het 
was net of Hij dacht: nóu heb Ik je!’, 
Diezelfde week nog ontmoet hij Simone.
Een week later is het Pasen en Simone, die naar 
een Baptistengemeente gaat, vraagt Leon om 
met haar mee te gaan naar de Paasdienst.
‘Het was wel even wennen, het ging er anders 
aan toe dan ik van vroeger gewend was. Als je 
op je knieën gaat en een vrouw aan God vraagt 
en je diezelfde week antwoord van Hem krijgt, 
dan kan je niet meer om God heen!’
Leon en Simone trouwen en krijgen twee 
zonen. Samen vormen zij een gelukkig gezin 
waarin God centraal staat. 

Aspirineverslaving 
In de jaren die volgen verminderen de hoofd-
pijnklachten van Leon niet.
‘Het was een jarenlange kwelling. Twee tot 
drie keer in de week had ik zeer zware hoofd-
pijn en sleepte ik mij door de dagen heen.’
Leon slikt zoveel aspirines, dat hij een versla-
ving ontwikkelt.
‘Als je zoveel aspirines slikt, krijg je daar ook 
weer hoofdpijn van en daar slikte ik dan ook 
weer aspirines voor. Ik nam drie aspirines per 
dag en dat jaren lang. Het nam uiteindelijk 10 
tot 15% van die hoofdpijn weg en na enkele 
uren liep dat weer op tot de volle 100% hoofd-
pijn. Alle soorten pijnstillers heb ik gepro-
beerd.’

Simone zoekt genezing voor haar 
klachten
Om het verhaal te vertellen wat God voor Leon 
heeft gedaan, moeten we eigenlijk beginnen 

bij wat Hij voor Simone heeft gedaan. Begin 
2016 ontstaat bij Simone een blaasontsteking 
die maar niet over wil gaan. 

Simone vertelt: ‘Eerst dachten de artsen aan 
een hernia want de pijnsymptomen straalden 
vanuit het bekken naar mijn rug en benen. 
Een MRI-scan wees echter niets uit. We had-
den een auto vakantie gepland, maar ik had 
zo’n pijn, dat langer dan tien minuten zitten, 
niet lukte. Ik dacht dat ik invalide aan het wor-
den was.
Inmiddels was ik aan de vijfde kuur begonnen 
tegen de ontsteking. Witte en rode bloed-
cellen in mijn urine, wijzen namelijk op een 
ontsteking en bacterie. In totaal onderging ik 
zeven kuren.’

‘Een vriendin maakte mij wel eens attent op 
de diensten bij Jan Zijlstra en op een zondag-
ochtend bekeek ik de website van de Wings of 
Healing. Toen ik zag dat daar gebeden werd in 
Jezus’ Naam, de mensen een Bijbel ontvingen 
en advies kregen om een kerk te bezoeken, 
dacht ik: prima! Zo denken wij er immers ook 
over! Ik vertelde Leon dat ik daar die avond 
naar toe wilde gaan. Tot mijn verbazing ant-
woordde hij: “Amen! Daar wilde ik allang eens 
naar toe.”
We hadden het eerder niet naar elkaar uitge-
sproken en wisten het niet van elkaar.’

Jij bent gered
Die avond gaan Leon en Simone samen naar 
de dienst in Warmond.
‘We gingen er allebei in volle overgave naar-
toe en zodra we binnen waren wisten we: dit 
is goed. We voelden de aanwezigheid van de 
Heilige Geest als een liefdevolle deken om ons 
heen.  Het was erg fijn om te horen, dat Jezus 
steeds alle eer kreeg.

Als er gevraagd wordt wie er voor de eerste 
keer is, gaan Leon en Simone allebei in de rij 
naar voren. 
Simone: ‘Ik was mijn hele leven al christen en 
toch was mijn worsteling jarenlang: ben ik wel 
gered? Mag ik wel mee als Jezus terugkomt? 
Het eerste wat Jan Zijlstra tegen mij zei, voor-
dat hij met mij bad was: “Al vallen  duizend aan 
jouw zijde en tienduizend aan je rechterhand; 
jij bent gered!” (Psalm 91:7). Ik bevestigde het 
met een “Amen”, maar het drong nog niet echt 
tot me door. Pas in de nazorg besefte ik dat dit 
Woord precies was, wat ik nodig had.
Tijdens het gebed, voelde ik niets, ik was die 
avond vol van de bemoediging van het Woord 

dat tot mij gesproken was. Maar ‘s nachts leek 
het of een stoffertje door mij heenging. Het 
was alsof mijn buik schoongeveegd werd.’ 
Als Simone de volgende ochtend naar de dok-
ter gaat, constateert hij dat de urine helemaal 
schoon is.

Een nek in een s-vorm en een hoofd 
als een glasbak 
Het echtpaar ging naar de genezingsdienst 
voor Simone, tegelijkertijd dacht Leon: dan 
laat ik voor mijn hoofdpijn bidden. 
Zijn hoofdpijnen waren onverminderd pijnlijk. 
‘Het was geen migraine, waarbij je geen licht 
verdraagt en misselijk wordt, maar het was 
alsof mijn hoofd een glasbak was; als je maar 
even bewoog, ging alles schuiven, ik kon vaak 
alleen maar doodstil blijven zitten of liggen.’

‘In 2015 bezocht ik een osteopaat die mijn 
hele lichaam bekeek. Mijn rug was goed, 
mijn bekken een beetje scheef, het ene been 
was iets langer dan de andere. Er werd een 
voetsteuntje geadviseerd, maar dat traject 
had ik allang geprobeerd. “Je nek staat hele-
maal in een S-vorm, er is menselijk gezien 
niets aan te doen en met een operatie riskeer 
je een complete verlamming”, was zijn eind-
conclusie. Toen vroeg hij of ik als kind een bot-
breuk had gehad, waarop ik vertelde van mijn 
val als tweejarig jochie.

Thuis gekomen pakte ik er foto’s van vroeger 
bij en op al de foto’s was te zien dat, hoewel ik 
voor mijn gevoel zo rechtop mogelijk poseer-
de, ik een schrikbarend scheve nek stand had 
ontwikkeld. Dat was de oorzaak van mijn 
hoofdpijn en ik was blij met die conclusie, 
omdat alles op zijn plek viel. Ik had antwoor-
den, maar waarom had ik altijd zo moeten 
lijden?’

Twee vingers zetten de nek recht
‘Toen ik voor Jan Zijlstra stond, legde hij zijn 
hand op mijn hoofd. Er stonden twee broe-
ders die hun hand op mijn rug hielden. Maar 
er was nóg Iemand, want ik voelde twee vin-
gers in mijn nek die het in een keer rechtzette! 
Het leek op zo’n korte, snelle beweging waar-
mee de kapper je hoofd in de juiste stand zet. 
Maar er was helemaal geen vierde persoon 
zichtbaar die bij mij stond, maar Die was er wel.’

Als het echtpaar na de dienst in de auto stapt 
om naar huis te gaan, merkt Leon dat de bin-
nen en buitenspiegels versteld moeten wor-
den. 

INTERVIEW - LEON & SIMONE VAN DIJK
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‘Ik was verbaasd, want ik zat op precies dezelf-
de manier in de auto als altijd. 
De dinsdag daarop ging ik naar de bloedbank, 
waar eerst mijn bloeddruk werd gemeten. 
Door de scheve nek had ik altijd een te hoge 
bloeddruk, het was soms 90 over 140. “Uw 
bloeddruk is veel lager”, zei de arts na de con-
trole; het was nu 70 over 110, ik wist wel hoe 
dat kwam.’ Alle eer aan Jezus.

‘De volgende donderdag, bezocht ik mijn 
fysiotherapeut. Om de scheve nek stand te 
compenseren, was de linker schouder één 
bonk gespannen spieren die altijd hoger 
stond dan de andere schouder. Mijn fysiothe-
rapeut, Laurens, was er al vier jaar mee bezig 
geweest om er doorheen te komen. 
Zoals altijd ging ik op de behandelbank zitten. 
Ik zei nog niets en wachtte in spanning af wat 
er zou gebeuren. De fysiotherapeut begon de 
behandeling en vroeg verbaasd: 

“Wat is hier gebeurd?  
Alles is los en vrij!  
Wat heb je gedaan?”

“Wil je het echt weten?”, vroeg ik en ik vertelde 
het hele verhaal. Hij wist niet wat hij hoorde!’ 
Alle eer aan Jezus.

Wat God doet, doet hij goed
Als God geneest zorgt Hij ervoor dat alles in 
harmonie is. Dat heeft soms tijd nodig; zes 
weken lang heeft Leon nog een licht zere nek. 
‘Het was alsof mijn nek gestut werd. Het voel-
de als een hoefijzer eromheen, een krans van 

lichte pijn, maar… geen hoofdpijn meer.’
Het lijkt in tegenstrijd met de genezing, maar 
het is het proces waar het lichaam zich weer 
helemaal moet instellen op de veranderde 
situatie. Na zeker vijfenveertig jaar stond die 
scheve nek weer recht. ‘Dat is logisch’, beves-
tigde de fysiotherapeut, ‘want jouw nek heeft 
al zo lang (zeker vijfenveertig jaar) scheef 
gestaan. Al zou je alleen maar van de trap val-
len, dan moet het lichaam daar al van herstel-
len en wennen.’ 
Na zes weken was de pijn weg, het lichaam 
had de juiste stand van de nek geaccepteerd.

Na verloop van tijd vertelt Leon in zijn omge-
ving dat God Hem genezen heeft.
‘Op het werk was het al opgevallen dat ik nooit 
meer met hoofdpijn naar huis ging.’

Opnieuw een ontsteking en bacterie 
bij simone
Eind 2016 krijgt Simone last van darmklach-
ten. Haar buik is steeds opgeblazen en doet 
overal pijn. Na vier maanden tobben besluit 
zij weer naar de genezingsdienst te gaan om 
er voor te laten bidden. 

‘Toen er gebeden werd voor de mensen in de 
zaal, voelde ik mijn schouders naar achteren 
gaan, terwijl mijn hoofd opgeheven werd.  
Tegelijkertijd voelde ik dat er iets in mijn buik 
gebeurde. Op dat zelfde moment zei Jan Zijl-
stra dat er ontstekingen werden weggeno-
men en er iemand genezen werd van darm-
klachten. Vervolgens vroeg hij of er iemand in 
de zaal darmproblemen had. Ik stak mijn hand 
op en ging als enige naar voren, waarna er met 

mij gebeden werd dat de ontstekingen weg-
genomen zouden worden en mijn darmen en 
nieren herstellen zouden. Toen hij vroeg of er 
sprake was van een bacterie en ik dat beves-
tigde, beval Jan de bacterie om te sterven.’
Simone voelde zich meteen anders, haar buik 
was gevoelloos, een heerlijke ervaring na 
maanden van pijn.

‘Die nacht kreeg ik telkens de woorden “Mijn 
juk is zacht en mijn last is licht” in mijn hart, 
en: “God richt mij op”. Het sloot precies aan bij 
wat ik die avond ervaren had , toen mijn hoofd 
opgeheven werd. Prijs de Heer! God is goed.’

Hij is begaan met ons persoonlijk
Leon is vol van de goedheid en liefde van God.
‘Er is in korte tijd veel gebeurd. Mijn genezing 
heeft mijn leven totaal op zijn kop gezet en ik 
wil alles weten over Goddelijke genezing. 
Natuurlijk heb ik net als ieder ander nog wel 
eens een hoofdpijntje, werk ik soms te veel, 
slaap ik soms slecht en met een eigen bedrijf 
is er soms stress. Maar het is altijd van voorbij-
gaande aard, ik neem een aspirientje en weg 
is het!’

‘Het begon bij dat moment van bekering dat 
ik die avond op mijn knieën ging. “Zie ik sta 
aan de deur en ik klop”, staat er, Hij wilde een 
relatie met mij aangaan en klopte op mijn 
deur. Het leek wel alsof Hij met de deur en al 
naar binnen kwam vallen! Maar het mooiste is 
dat Hij begaan is met ieder mens persoonlijk. 
Alle haren op ons hoofd zijn geteld.
Ik ben niet meer van mezelf, ik ben van Hem! 
Dank U Heer! Amen!’ ■

INTERVIEW - LEON & SIMONE VAN DIJK
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Er zijn wonderen van genezing die ons sprakeloos maken. Vol ver-
bazing zien we ze keer op keer gebeuren. Maar groter dan alle won-
deren is, als mensen totaal vernieuwd worden. Hoe ze Jezus ont-
moeten als hun Redder, die hun zonden vergeeft, hun diepe vrede 
geeft en met waarachtig geluk vervult.
We zien vandaag hoe velen van alle vreugde, vrede en geluk zijn 
beroofd, totdat Jezus Christus in hun leven komt en de grote leeg-
te in hun leven wordt gevuld met de oneindige liefde van God. We 
horen de schreeuw van zo velen die eenzaam en rusteloos zijn. Met 
hun verstand zeggen ze  ‘nee’ tegen God en lopen bij Hem vandaan, 
maar in hun hart zeggen ze ‘ja’. Dán zeggen ze: ‘Ik heb God nodig.’

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

wijze wordt hersteld.

De mens heeft de mogelijkheid en de vrijheid om voor het grootste 
wonder te kiezen. Door jouw keuze kun je bij God vandaan lopen, 
maar ook naar Hem toegaan. Mensen dragen zelf de verantwoorde-
lijkheid voor hun keuzes. Als je je realiseert dat je een vrij mens bent, 
dan is het wel van het allergrootste belang dat je voor het beste, het 
hoogste kiest, namelijk: Christus!
Je kunt zelf vaststellen of er iets hogers is dan Christus. Laat eens alle 
denkbare mogelijkheden aan jouw geestelijk oog voorbij gaan en 
streep af wat niet in aanmerking komt. Dan zal steeds weer blijken 
dat Christus de meest verstandige keuze is!

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

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

Heer Jezus, ik kom tot U en ik wil U danken,  
dat U voor mij in de wereld gekomen bent om  

in mijn leven het grootste wonder te doen. 
Het wonder van vergeving. 

U was bereid al mijn zonden te dragen. 
Ik was en ben door mijn zonden veroordeeld. 
Ik vraag U daarvoor vergeving op grond van  
het feit dat U voor mij op Golgotha stierf.

Voor mij gaf U Uw leven, Uw bloed. 
En ik geloof dat Uw bloed mij reinigt  

van alle zonden.

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

Wilt U mij nu een nieuw hart geven en  
wilt U nu deel van mijn leven worden?

Vanuit het diepst van mijn hart dank ik U  
voor het grootste wonder dat U  

in mijn leven voltrekt.

Amen.

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

gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Johannes 3:16

ARTIKEL - HET GROOTSTE WONDER
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Regina van de Lee
Regina had zwakke darmen en had heel 
vaak diarree. Na een aantal jaren kreeg ze 
ernstige darmbloedingen en ze leed vre-
selijk veel pijn. Dit alles maakte haar zwak-
ker en zwakker. De diagnose was de ziekte 
van Crohn, een chronische darmontste-
king en dat ook nog in een extreme vorm. 
Het is ongeneeslijk en er bestaan geen 
doeltreffende medicijnen voor. 
Op vrijdag 7 maart 2008 was er een ingrij-
pende operatie gepland. Regina zou een 
stoma krijgen, men zou de dikke darm en 
de endeldarm verwijderen. Een week voor 
de operatie hoorde Regina van de Gene-
zingsdiensten, en ging daar enkele dagen 
later naar toe waar ze wonderbaarlijk door 
de kracht van Jezus werd genezen. De 
operatie is niet meer doorgegaan vanwe-
ge het wonder dat tot haar was gekomen.

Henk Nepveu
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 vertrouwen en 
hoort van de genezingsdienst. Als hij voor 
gebed komt en vertelt dat hij asbestkan-
ker heeft en niet lang meer te leven heeft, 
hoort hij de woorden die tot hem gespro-
ken 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 vinden was. Henk was wonder-
baarlijk door Jezus Christus genezen.

Mathilda Fafiani
Het stoten van haar grote teen zou het 
begin zijn van negentien jaar van vrese-
lijke pijn waardoor zij steeds slechter liep.
Mathilda leed hierdoor aan posttraumati-
sche spierdystrofie. 
Enige jaren daarna stootte zij ook haar 
andere teen waardoor opnieuw dystrofie 
ontstond. Haar situatie werd door de jaren 
heen erger. Zij liep op krukken en kreeg 
van de artsen te horen dat zij nooit meer 
goed zou kunnen lopen en uiteindelijk in 
een rolstoel terecht zou komen. 
Kennissen nodigden haar uit voor een 
genezingsdienst. Zij was niet gewend om 
naar een kerkdienst te gaan, maar opende 
haar hart voor Jezus.
Haar leven werd veranderd en haar ernstig 
zieke lichaam werd die avond door Jezus 
Christus genezen.

Eskea Jonkman
Drieëndertig jaar lang leed Eskea aan ern-
stige knieproblemen, haar linker knie was 
“verrot”. Na enige tijd kreeg zij ook proble-
men in de rechter knie. De prothesen die 
zij in de knieën kreeg hielpen niet, maar 
veroorzaakten ondragelijke pijnen. Na 
vier en dertig operaties was er nog steeds 
niets verbeterd, eerder was de situatie 
verergerd. “Je hebt verrotte knieën”, kreeg 
Eskea te horen. 
Totdat de kracht van Jezus Christus haar 
in één van de Genezingsdiensten volko-
men genas. Wat een Wonder!

           ZIJ GINGEN NAAR EEN 
 

EN ONTVINGEN  
GENEZINGSDIENST

K I J K  V O O R  D E  A G E N D A  O P  P A G I N A  2 1  O F  O P  W W W . W I N G S O F H E A L I N G . N L 
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https://vimeo.com/84208996
https://vimeo.com/84208992
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GENEZINGSWEEKEND
O . L . V .  E V A N G E L I S T  J A N  Z I J L S T R A

Genezingsdienst 
Vrijdag 3 november 19:30 

Kindergenezingsdienst 
Zaterdag 4 november 13:30 

Heilig Avondmaaldienst 
(Goddelijke genezing in het Avondmaal) 

Zondag 5 november 10:00 

Genezingsdienst 
Zondag 5 november 19:00 

Henk Hofman
Jarenlang ging Henk Hofman, uit Diever 
van het ene ziekenhuis naar het andere. 
Hij kreeg telkens te horen dat er geen 
behandeling mogelijk was voor Fibro-
myalgie, dystrofie en ME, hij moest er mee 
leren leven. 
Toen hoorde hij dat Jezus Christus Dezelf-
de 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.

Jessica Jitan Rai-Manniesing
De diagnose die de 28-jarige Jessica kreeg 
te horen was acute leukemie en een hart 
in zeer slechte conditie. 
De behandeling sloeg niet aan en haar 
overlevingskansen waren nihil, Jessica 
had nog maar enkele weken te leven. De 
artsen in het ziekenhuis adviseerden haar 
om afscheid te nemen. Maar Jessica 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.

Bert Marinus
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 aangericht. 
Voor behandeling was het in een te ver 
gevorderd stadium. Al gauw kon Bert niet 
meer normaal lopen. 
Hij kreeg ernstige concentratieproblemen 
en zijn lichaam werd steeds zwakker. Een 
rolstoel was het vooruitzicht en hij zou 
niet lang te leven hebben. 
Toen hoorde Bert van de Genezingsdien-
sten. Die avond werd Bert in één moment 
door de kracht van Jezus genezen.

Daniël Peulen
Het hart van Daniël zou het volgens de art-
sen niet lang meer volhouden. Na verschil-
lende operaties werd de conditie allen 
maar slechter. Hij kon vrijwel niets meer
en zijn hart zou het spoedig begeven.
Daniël hoorde van de Genezingsdiensten 
en besloot daarheen te gaan. Tijdens het 
gebed hoorde hij de evangelist zeggen: 
Krijg een nieuw hart in de Naam van Jezus 
Christus. Daniëls hart werd vernieuwd en 
de artsen verklaarden dat zijn hart geen 
afwijkingen meer had, hij was gezond. 
Dit wonder kwam tot hem, al meer dan 6 
jaar geleden, terwijl hij niet meer dan een 
half jaar te leven had.

https://vimeo.com/84123662
https://vimeo.com/84123659
https://vimeo.com/84116195
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Magazine%20september%202017
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achter mijn ogen, en pijnscheuten in mijn rug. 
Ik was ook heel vergeetachtig, dan vroeg ik 
bijvoorbeeld aan mijn moeder wat we die 
avond zouden gaan eten, en dan vroeg ik het 
een half uur later opnieuw. Of ik schreef op 
wanneer de treinen reden, als ik naar school 
ging, omdat ik het maar niet kon onthouden.’ 

Ziekte van Lyme 
Als Kim via via bij een andere arts terechtkomt, 
wordt eindelijk vastgesteld dat zij de ziekte 
van Lyme heeft. Deze ziekte is bijna niet te tra-
ceren in het bloed 
Maar aan de hand van een lijst met sympto-
men wordt de diagnose vastgesteld. 
Kim: ‘Ik had achttien van de twintig sympto-
men die op die lijst werden genoemd.’ 

Kim is dan zeventien jaar. Onder behande-
ling, slikt Kim vijftien pillen per dag, naast een 
hoop drankjes, waaronder zilverdrank om de 
ontstekingen tegen te gaan. 
Maar hoewel de symptomen worden onder-
drukt verdwijnen de klachten niet. 

‘Soms als alles tegen zat en ik me down voel-
de, dacht ik wel eens: het zou eigenlijk wel 
gemakkelijk zijn als ik nu onder een bus kom 
of tegen een auto aanloop. Dat ik oversteek, 
en ze niet stoppen; dan is dat ook wel goed.’ 

Benjamin
‘Ik sprak wel eens met een meisje van school, 
met wie ik goed kon praten over hoe ik me 

Jarenlang kampt de jonge Kim Tielemans met blessures, 
ontstekingen, concentratieverlies en vermoeidheid, totdat de 
diagnose chronische ziekte van Lyme wordt vastgesteld. 
 
Medicijnen en homeopathische behandelingen bestrijden de 
klachten, maar nemen de oorzaak niet weg. Als Kim samen met 
haar vriend en zijn ouders een genezingsdienst in Kalmthout 
(België), bezoekt, is het Jezus die haar geneest. 

KIM TIELEMANS

VAN DE ZIEKTE VAN LYME

Genezen

Na een autorit van twee uur, worden we ver-
welkomd met Belgische gastvrijheid door Dirk 
en Marie Rose Peeters. We zitten samen aan 
tafel, waar Kim Tielemans (20), de vriendin van 
hun zoon Benjamin, ons haar verhaal vertelt 
over hoe God in haar leven gekomen is en 
haar genezen heeft. Het is een gemoedelijke 
setting en terwijl we luisteren naar de getui-
genissen over wat God heeft gedaan voor dit 
gezin, zeggen we een paar keer tegen elkaar 
dat dit het is wat er staat in de Bijbel bedoeld 
met: “Want waar twee of drie in Mijn Naam bij-
eengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.”

Een tiener met veel lichamelijke 
klachten 
‘Ik denk dat ik tien jaar was, toen ik de eerste 
klachten begon te krijgen. Zo gauw ik ergens 
tegenop liep, of als iemand mij duwde, kreeg 
ik overal blauwe plekken. 
Ik had vaak een bloedneus die soms wel een 
half uur lang duurde. Een keer stopte het bloe-
den pas na anderhalf uur.’

‘Toen ik een jaar of twaalf was, had ik vaak last 
van blessures en ontstekingen op verschillen-
de plekken, twee keer heb ik een half jaar met 
een brace om mijn been gelopen vanwege 
een breuk die maar niet wilde genezen.’

‘Vanaf mijn veertiende begon ik last van ver-
moeidheid te krijgen. Eerst dacht ik dat het 
kwam doordat ik een nacht slecht geslapen 
had, maar dan heb ik een paar jaar slecht 

geslapen! Als ik ‘s morgens opstond en naar 
beneden ging, legde ik mijn hoofd op tafel, zo 
moe was ik. 
Maar dan moest ik toch gewoon naar school. 
Beetje bij beetje kreeg ik meer klachten.
Ik had last van mijn maag en darmen, had vaak 
diarree. Ik kon minder goed eten, waardoor ik 
veel gewicht verloor.’ 

Hoe functioneerde je, want je zat 
nog op school 
‘Ik was aanwezig daar was alles mee gezegd, 
uitgaan mocht ik niet meer doen van de arts 
dus als de klas een uitstapje had, bleef ik thuis. 
Er was altijd wel iets met me aan de hand en ik 
zag altijd bleek. 
De laatste twee jaren heb ik niet meer mee-
geturnd op school, vanwege blessures en ver-
moeidheid.

Je werd wel onderzocht door de 
artsen maar er werd geen oorzaak 
gevonden? 
‘Mijn huisarts zei altijd: ‘Kim, jij bent wel een 
speciaal geval… ik weet het niet.’ 
Ik kreeg elke keer andere medicijnen voorge-
schreven De symptomen verminderden wel, 
maar iets concreets werd niet ontdekt. 
Ik had last van mijn gewrichten, maar had 
geen reuma of artritis. En omdat ik vaak last 
had van maag -en darmontstekingen, werd 
dat onderzocht, maar alles was altijd in orde.’
‘Mijn klachten waren zeer uiteenlopend, ik 
had bijvoorbeeld last van vage zenuwpijnen 

INTERVIEW - KIM TIELEMANS

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Magazine%20september%202017


15    WINGS OF HEALING  September 2017 Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

mentaal voelde, en later natuurlijk ook met 
Benjamin.’ 

Kim studeert Biomedische Laboratorium 
Techniek en als zij achttien is, ontmoet zij Ben-
jamin, die voor Industriële Ingenieur studeert 
in hetzelfde gebouw. 
Benjamin is wel opgegroeid met het geloof 
in Jezus en vertelt: ‘Mijn ouders zijn christen, 
maar ik maakte geen keuze voor de Heer. Ik 
geloofde dat God bestond, maar meer deed ik 
er eigenlijk niet aan.’
Hoe meer Benjamin over God begint te vertel-
len, hoe meer hij erover na gaat denken hoe 
het nu eigenlijk zit met hemzelf en het geloof.
Benjamin: ‘Ik had een keuze gemaakt, om 
niet te kiezen voor God, want ik wist wat dat 
inhield. Het zou betekenen dat ik bepaalde 
dingen niet meer zou kunnen doen en afstand 
moest nemen van wat ik had. 
Het was een moeilijke strijd. Thuis had ik 
geleerd over berouw en bekering en ik sprak 
er met mijn ouders over.’ Als Benjamin het 
advies van zijn ouders krijgt om alles met God 
te doen, en los te laten wat hem vasthoudt en 
het dan aan de Heer over te laten, neemt hij 
zijn besluit om te kiezen voor de Heer.

Wat vond je ervan toen Benjamin 
over Jezus vertelde, en een keuze 
voor Hem maakte? 
‘We waren toen een maand samen, ik stond 
er wel voor open, maar dacht: ik weet het 
niet. Maar naarmate we er meer over spraken, 
dacht ik: wow! 
Ik ben katholiek opgevoed, gedoopt als baby 
en heb communie gedaan, maar daar bleef 
het bij.’ 
Kim maakt het proces waar Benjamin door-
heen gaat, van dichtbij mee en ziet wat beke-
ring betekent. Het is een hele strijd, ook voor 
Kim en zij zegt hierover: ‘Ik heb altijd gedacht: 
ik wil niet kiezen omwille van onze relatie. Als 
ik kies doe ik dat voor mezelf en voor de Heer. 
Hij ziet immers of je een oprecht hart hebt, en 
of je keuze puur is.’ 

Interesse voor Jezus Christus
‘Ik ben altijd al heel nieuwsgierig geweest 
naar de persoon Jezus Christus. Toen ik klein 
was vroeg ik wel eens aan mijn broer: ‘Jezus; 
heeft hij écht geleefd en heeft hij ook allemaal 
gedaan waar ze over vertellen in de kerk?’
“Nee”, zei hij dan, “dat moet je met een korrel 
zout nemen. Hij zal wel geleefd hebben, maar 
daar stopt het ook.” Dan vertrouw je daar maar 
op. Dat zal dan wel als mijn broer dat zegt, 

dacht ik. Maar ik heb me altijd in Jezus geïn-
teresseerd, waarom precies kan ik niet benoe-
men, ik voelde mij altijd aangetrokken tot het 
Evangelie.
Ik dacht wel eens: zal God wel bestaan en wat 
gebeurt er dan met me als ik dood ben?’

Mee naar de genezingsdienst
Het bekeringsproces van Benjamin heeft tot 
gevolg dat hij schoon schip maakt met zaken. 
Ook volgt er een korte periode waarop Kim en 
Benjamin elkaar de ruimte gunnen om aan de 
nieuwe situatie te wennen en om te zien hoe 
verder met elkaar om te gaan. Het is een moei-
lijke en emotionele tijd. Kim beseft dat een 
bekering veel verandering teweeg zal bren-
gen, maar intussen blijven zij elkaar wel zien. 

Als de ouders van Benjamin hen uitnodigen 
om een keer mee te gaan naar een kerkdienst 
in Kalmthout, lijkt het Kim en Benjamin een 
goed idee om samen eens een kerk te bezoe-
ken. 11 december 2016 is het zover. 
Benjamin: ‘We wisten eigenlijk niet dat we 
naar een genezingsdienst zouden gaan, ik 
kende Jan Zijlstra nog wel van vroeger, dus 
toen we binnen kwamen, was ik (positief ) ver-
rast.’  Kim: ‘Ik was toen al zo lang ziek geweest. 
Toen die avond gevraagd werd wie zijn leven 
aan de Heer wilde geven, ging ik naar voren 

en heb Jezus als mijn persoonlijke Redder en 
Verlosser aangenomen’

Kim ervaart God’s genezing 
‘Daarna werd er voor genezing gebeden. 
Ik had de hele avond al een zere schouder, ik 
voelde me ziek en ik was koud.
Toen Jan Zijlstra met me bad kreeg ik het heel 
erg warm van binnen. Het was een onbe-
schrijflijke ervaring. De pijn in mijn schouder 
was in een moment verdwenen. Terug op mijn 
stoel, liet ik Benjamin mijn handen voelen, die 
normaal gesproken altijd koud, maar nu warm 
waren! Toen we ‘s avonds weer terugreden 
kreeg ik opeens een ontzettende honger, ter-
wijl ik, door de ziekte van Lyme, al jarenlang 
geen honger had ervaren!’ 

In de daaropvolgende maanden knapt Kim 
zienderogen op. Sommige klachten houden 
nog aan, maar nemen beetje bij beetje af. 

Totaal genezen
Op 20 februari van dit jaar, laten Kim en Benja-
min zich samen dopen. 
‘Na mijn doop heeft God me totaal genezen 
en stopte elke klacht die ik nog had. Toen ik 
in maart mijn arts bezocht, werd ook gecon-
stateerd dat alles goed was en medicatie niet 
meer nodig was. Vanaf dat moment ben ik 
gestopt met het nemen van medicijnen’, ver-
telt een stralende Kim. 

God heeft haar volkomen genezen.
De achterstand die zij door de Ziekte van Lyme, 
had opgelopen tijdens haar studie loopt Kim 
nu succesvol in. God heeft twee jonge mensen 
bij elkaar gebracht, naar Zich toegetrokken en 
een hoopvolle toekomst gegeven! 
Samen met hun (schoon)ouders, willen zij het 
Evangelie van Jezus bekend maken; om ieder-
een te laten weten dat God verlangt een rela-
tie met de mens aan te gaan. 

Het getuigenis van Kim en Benjamin, en het 
getuigenis van de radicale bekering van Dirk 
en Marie Rose Peeters, zijn ook te vinden op 
www.bijbelinternet.be. Deze website heeft tot 
doel om mensen te helpen het karakter van 
God te begrijpen. ■

http://www.wingsofhealing.nl
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GODDELIJKE GENEZING IN 
HET HEILIG AVONDMAAL

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 aller-
eerst 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 - BOEKEN

DE GOD VAN WONDEREN

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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Een boek voor jezelf
en om kado te geven!

€6,5€15

http://www.wingsofhealing.nl
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ADVERTENTIE - BOEKEN

V E R K R I J G B A A R  B I J  D E  B O E K E N T A F E L  O F  V I A  W W W . W I N G S O F H E A L I N G . N L

€ 8

€14

17    WINGS OF HEALING  September 2017 Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

GEHAZI 
HOE HIJ ZIJN BEDIENING MISTE

Gehazi is geen succesverhaal tot navolging, 
maar wel een verhaal dat belangrijk voor 
ons is. Het is ons tot waarschuwing en laat 
ons zien waar Gehazi faalde en hoe hij zijn 
bediening en bestemming miste. 

Wat misschien het meest tot ons spreekt is zijn dramatisch 
einde; hij werd melaats. Op die dag stopte het dienaarschap 
van Gehazi en ging zijn bediening verloren. Daar ging ech-
ter een aaneenschakeling van falen aan vooraf. Dit boek 
gaat over de karaktereigenschappen die nodig zijn om een 
dienaar van de man Gods te zijn.

In het leven van Gehazi zien wij dat die eigen schappen zich 
niet ontwikkelen en dus niet toenemen. Eerder nemen zij 
af. Het karakter van Gehazi, het vleselijk leven, wordt steeds 
duidelijker en het brengt hem uiteindelijk melaatsheid. 
Gehazi’s falen wordt belicht vanuit 2 Koningen 4 en 5 vanaf 
het moment dat hij binnenkomt in het huis van de Sunami-
tische totdat hij melaats wordt. Een belangrijk boek dat ons 
tot waarschuwing zal zijn.

OVERWIN DE HINDERNISSEN 
DIE U VAN UW GENEZING AF 
KUNNEN HOUDEN

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. 

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 hin-
dernissen 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 beschuldigende vinger naar iemand te wijzen 
en zonder iemand te veroordelen. Maar om te helpen om 
datgene te overwinnen, wat de zegen tegenhoudt.

http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
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De mens in nood had maar één gedachte; ik 
moet naar Jezus toe. Men ging Hem zoeken 
en soms was de weg naar Jezus niet altijd een-
voudig; vaak moest men hindernissen over-
winnen. Maar zij die geloofden gaven niet op, 
zij richtten hun hart op de woorden die Jezus 
tot de schare sprak en zij aanvaardden Zijn 
woord.
Op dezelfde wijze mogen wij tot Jezus gaan, 
want de woorden die Hij sprak, zijn ook tot ons 
gericht en de handelingen die Hij van de men-
sen vroeg, kunnen wij ook verrichten. Zoals de 
Genezer, Jezus Christus niet is veranderd, zo is 
ook de weg naar genezing toe niet veranderd.

In geloof raakte de vrouw Jezus aan
In Markus 5:25-34 lezen wij over de wonder-
baarlijke genezing van een vrouw met levens-
bedreigende bloedvloeiingen. Al twaalf jaar 
leed zij hieraan, geen enkele arts kon haar 
meer helpen, het ging steeds slechter met 
haar. Toen hoorde zij wat er van Jezus verteld 
werd. We lezen hoe vastberaden zij op weg 
naar Jezus ging. Zodra zij bij Jezus aangeko-
men was, zei de vrouw:

“Als ik Zijn kleed aanraak  
zal ik gezond zijn.” 

Deze vrouw zou op de juiste wijze Jezus aan-
raken. Toen zij Jezus aanraakte merkte zij 
meteen aan haar lichaam dat zij genezen was. 
Jezus bemerkte op datzelfde moment dat er 

kracht van Hem was uitgegaan. Hij keerde 
Zich naar de mensen en vroeg: “Wie heeft Mij 
aangeraakt?”
De Bijbel laat ons duidelijk zien hoe er een 
stroom van Goddelijk leven en kracht tot 
genezing tot ons zal komen, als wij Jezus 
op de juiste wijze zullen aanraken, zoals dat 
gebeurde bij deze ernstig zieke vrouw.

Drie groepen mensen rondom Jezus
Er waren drie groepen die naar Jezus waren 
gegaan, maar niet allemaal ontvingen zij 
genezing. Lag dat aan Jezus? Wilde Hij niet 
meer mensen genezen? Of lag het aan de 
mensen en was hun houding niet de juiste 
houding?

De eerste groep deed niets.
Toen Jezus vroeg: “wie heeft Mij aangeraakt?”, 
ontkenden zij het allen, zegt Lukas 8:45. Er was 
buiten deze vrouw niet één die Hem had aan-
geraakt. Zij zeiden allemaal: “nee, ik heb het 
niet gedaan.” Niemand reageerde op de vraag 
van Jezus, terwijl er ongetwijfeld veel zieken 
waren, maar niet één had een geloofshou-
ding. Jezus moet hen allemaal aangekeken 
hebben, toen Hij de vraag stelde, maar ieder-
een ontkende het. Zij waren het niet geweest; 
zij waren passief.

Vandaag aan de dag zijn er ook veel mensen 
die niets doen en zeggen: “Jezus moet het 
doen, dus doe ik niets”. Omdat zij niets doen, 
verschrompelt hun geloof en sterft het lang-

zaam af. Meelopen en toekijken is het enige 
wat zij doen. 
Maar geloof is actief. Het gaat over tot hande-
len en tot belijden, zoals de vrouw deed. Het 
geloof groeit alleen als het overgaat tot han-
delen en belijden. De Genezer, Die genezende 
kracht tot u wil laten stromen, kan zo dichtbij 
zijn! Toch blijven veel mensen passief, wat is 
dat verschrikkelijk triest! Niet iedereen die in 
een genezingsdienst komt, strekt de hand van 
geloof uit, zij doen niets en wachten af.

In een genezingsdienst zat een man met een 
ernstig ziek en zwak hart, hij was samen met 
een vrouw die hem had meegenomen. Op een 
gegeven moment richtte ik mij tot de hoek 
waar de zieke man zat en zei: “Daar is iemand 
met een ernstig ziek hart, kom naar voren, 
God wil u genezen.” De man reageerde niet, hij 
bleef passief en onbewogen zitten, tot stom-
me verbazing van de vrouw die hem had mee-
genomen. Later op de avond kwam de vrouw 
naar mij toe en vertelde mij: “De man die naast 
mij zat was een ernstig hartpatiënt, maar hij 
wilde niet naar voren gaan. Hij was predikant.” 
Wat bedroevend de genezing zo dichtbij is en 
je laat het aan je voorbijgaan.

De tweede groep mensen zijn 
dringers en duwers
Jezus zei: “Iemand heeft Mij aangeraakt.” Petrus 
was verbaasd en zei: “Meester, de menigte 
duwt tegen U aan en verdringt U, en U zegt: 
Wie is het die Mij aangeraakt heeft?”
Hier zien wij mensen met paniekerig geloof: 
“als ik Hem maar kan aanraken, misschien 
ontvang ik dan genezing.” Maar Hem aanra-
ken, zonder dat er geloof bij is, zal geen zegen 
brengen. Wat het wel brengt, is teleurstelling.
Jezus zei: “Nee, Petrus, zij hebben Mij niet 
aangeraakt.” “Maar, zij raken U toch aan?”, zei 
Petrus. Jezus antwoordde nadrukkelijk: “Nee, 
door zo’n aanraking vloeit er geen enkele 
kracht uit Mij, want kracht vloeit alleen door 
een geloofsaanraking.” Er wordt vaak gedacht: 
dat kleed heeft kracht, en die hand van de 

In de dagen dat Jezus rondliep op aarde, probeerden de mensen 
Hem aan te raken, om maar genezing van Hem te ontvangen, zoals 
wij lezen in Markus 6:56. 
“En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar 
legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem of zij Hem 
mochten aanraken, al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed. 
En allen die Hem aanraakten, werden gezond”. Hem aanraken 
bracht dus genezing, de vraag volgt dan: hoe raken wij Hem aan?
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Evangelist moet ik voelen.
Vaak is er angst om vergeten te worden in 
de genezingsdienst. Maar het geloof weet: ik 
word door God niet vergeten. Ik herken het als 
mensen in geloof rustig wachten en zeggen: 
“God vergeet mij niet.” Maar ik herken ook de 
dringers en de duwers. Zij zijn het die naar 
voren komen als er nog niet om gevraagd 
wordt, ook al worden de instructies tijdens 
de dienst nog zo duidelijk gegeven. Er werd 
tegen Jezus opgelopen, geduwd en gedron-
gen, maar door een dergelijke aanraking ging 
er geen enkele kracht van Jezus uit.
De meest extreme vorm van dringers en 
duwers maakte ik mee in een grote gene-
zingscampagne in Indonesië, toen ik een 
vrouw aanwees die op het balkon zat. Ik sprak 
haar aan: “U mevrouw in die gele jurk, kom 
naar beneden, God wil u genezen.” Op dat 
moment stond ik in de zaal, enkele meters 
voor het podium. De vrouw stond op, maar 
met haar honderden anderen zodat ik in enke-
le momenten was ik omringd door een menig-
te van duwers en dringers. De chaos was com-
pleet. Door hun actie was er geen kracht van 
God die werd vrijgezet!

De derde groep zijn mensen die 
door Jezus het geloof aanraken 
Zoals de eerste twee groepen in iedere dienst 
aanwezig zijn, zo is er ook een derde groep 
altijd in iedere genezingsdienst vertegen-
woordigd. Mensen vol geloof, vol overgave, 
zoals de vrouw die zei: “Ik zal Hem aanraken 
en Ik zal gezond zijn.”
Iemand had haar verteld van Jezus en de won-
deren van genezing die door Hem verricht 
werden. Zodra zij van Jezus hoorde zei zij: “Ik 
moet naar Jezus toe, ik zal Zijn klederen aanra-
ken en dan zal Zijn levendmakende kracht tot 
mij komen en zal ik gezond zijn”.

Ook nu bereikt die boodschap u, wat God doet 
en hoe de zieken genezen worden. Op dat 
moment zult u de hindernissen moeten over-
winnen, als u op weg gaat naar uw genezing. 
Want niet alleen hoort u het bericht dat Jezus 
geneest, maar er zijn ook allerlei geluiden van 
bedenkingen, redeneringen en vooroordelen. 
Mensen die zeggen: “de tijd van wonderen is 
toch voorbij?” Maar de boodschap blijft duide-
lijk: ontdek het Woord en ontmoet de Genezer 
in Zijn Woord. Zeg: “Heer, hetgeen ik gehoord 
heb, wil ik geloven, het is ook voor mij en dat 
wat ik in Uw Woord gelezen heb, geloof ik en 
ik open mijn hart voor U!”
Dat de vrouw het Woord geloofde, bleek uit 
haar handelingen en haar spreken. Vanaf het 

moment dat zij geloofde, was zij niet meer te 
stoppen en zij sprak: “Ik zal naar Jezus gaan, ik 
zal Hem aanraken en ik zal gezond zijn.”
Dit is de weg van geloof, en niets kan dit 
geloof vervangen. Tradities en overleverin-
gen hebben van Jezus een totaal ander beeld 
gegeven. Veel mensen zijn daardoor het 
geloof in een wonder kwijtgeraakt en hebben 
een passieve geloofsvorm gekregen.
Het gaat er juist om dat u een actief geloof 
heeft dat zich op God richt en van God ont-
vangt.
Ook ù kunt naar Jezus toe gaan en ook ù 
kunt handelen zoals deze vrouw. Hetgeen zij 
geloofde, beleed zij met haar mond: “Ik ga! Ik 
zal Hem aanraken!” en zij ging, en raakte Hem 
aan. Dat onverzettelijk geloof bracht haar bij 
Jezus. Iedereen kan handelen, ook u kunt deze 
stap doen en vergeet niet dat dit geloof door 
het Woord komt, zoals Romeinen 10:17 zegt. 
Geloof brengt u op de geloofsweg die naar 
Jezus leidt. De Woorden van geloof die de 
vrouw sprak, opende de deur naar het won-
der.

De kracht van Jezus kwam tot de 
vrouw
Toen de vrouw Jezus op de juiste manier aan-
raakte, stroomde de kracht van Jezus haar 
lichaam binnen en was zij gezond. Jezus zei: 
“Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb 
kracht van Mij voelen uitgaan” – Lukas 8:46.
Hier lezen wij iets belangrijks. Wij zullen Hem 
zò moeten aanraken, dat Hij het bemerkt. Dan 
zullen wij bemerken dat Hij óns aanraakt. Met 
de juiste houding, de geloofshouding, ging 
zij naar Jezus. Met de juiste geloofswoorden 
op haar lippen, verrichtte zij de juiste hande-
ling en zei: “Als ik Hem aanraak, zal ik gezond 
zijn.” Door deze houding was zij de enige die 
Hem werkelijk aanraakte. Door deze houding, 
kwam het wonder van genezing tot haar en 
zei Jezus tot haar: “Vrouw, uw geloof heeft u 
behouden.”

Zo ontving ook Mirjam genezing
Zoals de vrouw in Markus 5, ging ook Mirjam 
Voordewind uit Dwingeloo met datzelfde 
geloof naar haar wonder van genezing. Zij 
had al jaren ernstige pijnen in haar rug en 
heup, die uitstraalden naar haar knie en voet. 
De oorzaak was een “slipping hip” die door 
de aanhechting van de spieren in haar linker 
heup, niet sterk genoeg was.
Mirjam kreeg te horen dat het niet te ope-
reren was. Als zij haar been bewoog, was er 
een knak in haar heup hoorbaar, dat alleen 
maar erger werd. Toen Mirjam hoorde over de 

genezingsdiensten, begon zij het Woord te 
onderzoeken waardoor haar geloof groeide. 
Doordat het Woord van God haar sterk had 
bemoedigd, wist ze in haar hart dat zij aan-
geraakt zou worden en genezing van Jezus 
Christus zou ontvangen.
Tijdens de genezingsdienst, kwam Mirjam de 
zaal binnen. Zij werd bemoedigd bij het zien 
van de drie grote banieren die de genezing 
van de bloedvloeiende vrouw weergaven.
“Ik zal richting Jezus gaan”, stond op de eer-
ste banier. Dat had Mirjam nu gedaan. Op de 
tweede banier stond: “ik zal Jezus aanraken.” 
Dat wilde Mirjam die avond gaan doen.
Toen Mirjam de woorden op de derde banier 
las: “en de vrouw zei: en ik zal genezen zijn”, 
wist Mirjam dat het die avond ook met haar 
zou gebeuren.
Zij zei: “Ik ga hetzelfde doen als die vrouw en ik 
zal genezen worden.”

“Omdat Jezus Christus niet veranderd is, kan 
Hij uw leven veranderen.”
 Die avond hoorde Mirjam, dat wij God mogen 
aanroepen en dat Hij zal antwoorden. Het 
stond voor haar vast dat zij de Genezer; Jezus 
Christus zou ontmoeten.
Mirjam vertelt: “Die avond stond ik op het 
podium. De Evangelist vroeg wat ik had en 
had nog nooit gehoord van een ‘slipping hip’. 
Hij zei wel tegen mij: ‘Je hebt problemen in je 
rug en je hebt heel veel pijn.’ Met verbazing 
bevestigde ik dit. Toen hoorde ik de Evangelist 
zeggen: ‘Wees genezen Mirjam, in de Naam 
van Jezus Christus, de Zoon van de levende 
God.’ Op datzelfde moment golfde er een 
warme stroom van de kracht van God door 
mijn lichaam. Ik voelde hoe mijn heup, mijn 
rug, mijn knie en mijn voet werden aange-
raakt. Ik voelde dat alle pijn uit mijn lichaam 
wegstroomde en hoe ik weer recht werd. Mijn 
moeder die in de zaal zat, zag het gebeuren. 
Toen ik het podium afliep, voelde en hoorde ik 
ook niet meer het gekraak in mijn heup.”

De volgende dag toen Mirjam wakker werd, 
voelde zij voor het eerst in jaren geen pijn en 
het voortdurende knakkend geluid in haar 
heup was verdwenen. Mirjam had gesproken 
en gehandeld zoals de vrouw in dit hoofdstuk. 
Zij ging richting Jezus, raakte Jezus aan en 
werd in één moment volledig genezen. ■

En u? Raak ook Jezus aan  
op de juiste wijze en handel  
in geloof, zodat de kracht  

van Jezus tot u komt.

ARTIKEL - OVERWIN DE HINDERNIS
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Kerst 2017 ‘Vreugde op aarde’
Zondag 24 december 10:00 

Kerstavond ‘De vrede vinden’
Zondag 24 december 19:00 

Familie Kerstmaaltijd
Maandag 25 december 14:00

Oudjaardienst met uitreiking van nieuwjaar-tekst
Zondag 31 december 10:00 
(Zondagavond géén dienst!)
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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 SEPTEMBER 2017 - FEBRUARI 2018

AGENDA BIJZONDERE DIENSTEN
Eredienst met gebed voor alle scholieren en 
studenten voor het nieuwe schooljaar
Zondag 3 september 10:00

Start nieuwe Discipelschapstraining
Maandag 4 september 19:30

Doopdienst door Onderdompeling
Woensdag 13 september 20:00

Onderwijsdienst over geloof en goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 17 september 19:00
Onderwerp: Jezus Christus is Dezelfde

Vuur van God avond
Woensdag 27 september 20:00

Vrouwenmiddag
Zaterdag 14 oktober 13:30

Onderwijsdienst over geloof en goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 15 oktober 19:00
Onderwerp: De grondwet van het Koninkrijk

Mannenmiddag
Zaterdag 21 oktober 13:30

Speciaal Seminar
Dinsdag 31 oktober 19:30
Onderwerp: Het gelovig gebed ontvangt

Genezingsweekend Warmond
Vr  3 november 19:30 Genezingsdienst
Za 4 november 13:30 Kindergenezingsdienst
Zo 5 november 10:00 Heilig Avondmaaldienst. 
‘Goddelijke genezing in het Heilig Avondmaal’
Zo 5 november 19:00 Genezingsdienst

Doopdienst door Onderdompeling
Woensdag 15 november 20:00

Onderwijsdienst over geloof en goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 19 november 19:00
Onderwerp: Het brood van genezing

Partnerdag
Zaterdag 25 november 10:00 Ontmoeting - 
10:30 Heilig Avondmaaldienst
Onderwerp: Wat gebeurde er op Golgotha?
14:00 Zalvingsdienst voor toerusting
Onderwerp: Waarvoor dient de zalving?

Vuur van God avond
Woensdag 29 november 20:00

Adventsdienst
Zondag 17 december 10:00

Onderwijsdienst over geloof en goddelijke 
genezing met gebed voor zieken
Zondag 17 december 19:00
Onderwerp: God wandelde onder ons

       

Voorbedevernieuwingsdienst
Woensdag 3 januari 19:00
Kom met uw voorbede!

Genezingsdienst
Zondag 7 januari 19:00

Onderwijs- en zalvingsdienst voor de zieken
Zondag 21 januari 19:00
Onderwerp: Ons lichaam is voor de Heer!

Kinderwensdienst
Zondag 28 januari 19:00

Bevrijdingsdienst
Zondag 25 februari 19:00

https://www.google.nl/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1876105,4.4962982,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b!8m2!3d52.1876072!4d4.4984869
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Magazine%20september%202017


Evangelist Jan Zijlstra geeft 
trainingen, onderwijsdiensten 
en genezingsdiensten 
in Nederland en België. 

Wil je ook een training, 
onderwijsdienst en/of 
genezingsdienst in jouw 
plaats hebben?

Neem contact met ons op!
info@wingsofhealing.nl

W I L  J E  O O K  D I E N S T E N  I N  J O U W  P L A AT S ?
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AGENDA

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

Rotterdam – Genezingsdienst
Vrijdag 22 september 19:30
House of Worship Hulanda  |  Groenezoom 256  |  
3075 GM  Rotterdam  |  06-13195498  |  www.howhulanda.org

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
Woensdag 18 oktober t/m Zondag 22 oktober
Genezingsdiensten en Trainingen
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

Tilburg - Genezingsdienst
Vrijdag 10 november 19:30
Pinkstergemeente Praise  |  Buurtcentrum  “ De Symfonie”  |   
Eilenbergstraat 250  |  5011 EC  Tilburg  |  06-40287031  |  
www.pgpraise.nl

Kalmthout (B) – Genezingsdienst
Vrijdag 17 november 19:30
Evangelische Gemeente Kalmthout  |  Zonnedauw – 
Kapellensteenweg 170  |  2920 Kalmthout  |  +32(0)32925309  |  
www.EGKalmthout.be

Kalmthout (B) – Onderwijsdienst over geloof en genezing 
met gebed voor zieken
Zondag 19 november 10:00
Evangelische Gemeente Kalmthout  |  Zonnedauw – 
Kapellensteenweg 170  |  2920 Kalmthout  |  +32(0)32925309  |  
www.EGKalmthout.be

GENEZINGSDIENSTEN 
IN HET LAND ME T EVANGELIST JAN ZIJLSTRA

PROGRAMMA GENEZINGSDIENSTEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2017

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:

Regelmatig worden er in alle provincies van Nederland maar ook in België Genezingsdiensten gehouden. 

mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=
http://www.winnersharvest.com
http://www.howhulanda.org
http://www.yeshuagemeente.nl
http://www.deriviergemeente.nl
http://how-online.org
http://www.koningskerk.org
http://www.pgpraise.nl
http://www.EGKalmthout.be
http://www.EGKalmthout.be
http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
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Adventsdienst
Zondag 17 december 10:00

Onderwijsdienst
Zondag 17 december 19:00
Onderwerp: God wandelde onder ons

Kerst 2017
Zondag 24 december 10:00
Onderwerp: Vreugde op aarde

Kerstavond
Zondag 24 december 19:00
Onderwerp: De vrede vinden

Familie Kerstmaaltijd
Maandag 25 december 14:00

Oudjaardienst met uitreiking van tekst voor 2018
Zondag 31 december 10:00

Zondagavond 31 december
Géén dienst!

Voorbedevernieuwingsdienst
Woensdag 3 januari 19:00
Kom met uw voorbede!

Genezingsdienst
Zondag 7 januari 19:00
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KERST EN OUD & NIEUW 2017 / SPECIALE SEMINAR / DISCIPELSCHAPSTRAINING

Discipelschapstraining 
De basis voor iedere christen

KERST EN OUD & NIEUW
Programma

SPECIALE SEMINAR
HET GELOVIG GEBED ONTVANGT

DInsdag 31 oktober 19:30 
in Warmond 

Het geheim van 
het beloofde te 
ontvangen

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 funda-
mentele waarheden die de Bijbel als richtlij-
nen geeft om een discipel van Jezus te zijn. 

Aanmelden?
Aanmelden kan in de diensten van de Wings 
of Healing of via www.wingsofhealing.nl/
training/discipelschaps-training

http://www.wingsofhealing.nl/training/discipelschaps-training
http://www.wingsofhealing.nl/training/discipelschaps-training
http://www.wingsofhealing.nl
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HOUDT U VRIJ!

PARTNER - VRIENDEN  
EN RELATIE DAG 

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

Onderwerp: Wat gebeurde er op Golgotha?

14:00 - Zalvingsdienst voor toerusting
Onderwerp: Waarvoor dient de zalving?

WINGS OF HEALING

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

Zaterdag 25 November aanvang 10:30 uur in Warmond
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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

PARTNER - VRIENDEN EN RELATIE DAG  &  HELP MEE

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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Welkom in de diensten van de

  WINGS OF HEALING  
in Warmond - Holland

Veerpolder 6a  |  071-3031260 

De getuigenissen
van de wonderen 
van God

Hoe de oneindige 
kracht van Jezus 
wordt geopenbaard

De zegen die tijdens 
de dienst stroomt
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