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COLUMN

levenshuis
BOUWEN AAN ONS

Toen ik een keer in mijn prediking had gezegd dat
wij maar één keer door dit leven heen gaan, kwam
iemand met de vraag: ‘Wat moet ik dan met mijn
leven?’ Ik antwoordde hem: ‘Bouw met je leven
aan de eeuwigheid, want elk tijdelijk bouwwerk
komt tot een einde en vergaat. Word je bewust,
dat je elke dag iets moet toevoegen aan het
bouwwerk van je leven.’

Niet alle bouwwerken zijn bestand geweest
tegen de verschillende natuurkrachten. Door
de eeuwen heen zijn veel gebouwen in elkaar
gestort, terwijl de bouwkundigen er toch
zeker van waren dat hun maaksel op dat fundament niet zou instorten.
Zelfs als minder woeste krachten te werk
gaan, zien wij gebouwen scheef zakken. De
puinhopen zijn het bewijs dat er niet op het
juiste fundament gebouwd is.
Toch staan er over de gehele wereld geweldige bouwwerken, vaak eeuwenoude monumenten, als een getuigenis hoe het wel moet:
ze zijn gebouwd op een betrouwbaar fundament. Daarom is het verstandig om te beginnen met een goed fundament, als wij ons
levenshuis bouwen.

Hoe bouwen wij?
Sommigen bouwen goed, anderen juist weer
heel slecht. Maar één ding is zeker: iedereen
bouwt aan zijn levenshuis.
In Zijn beroemde Bergrede heeft Jezus ons
geleerd dat wij kunnen bouwen op Zijn
Woord, door naar Zijn Woord te doen.
Hij leerde ons ook dat Zijn woorden het
belangrijkste deel van ons levenshuis vormen:
het fundament. Toch zijn er die bouwen zonder Zijn Woord te doen.
Jezus zei nadrukkelijk wat de grondslag van
het leggen van het fundament is: luisteren
naar Zijn woorden. Wij moeten niet alleen
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aandacht schenken aan Zijn woorden, maar
ook de tijd nemen om ze in praktijk te brengen.
Vervolgens zei Jezus: ‘Als het fundament sterk
en goed is, zal het levenshuis standhouden.
Maar als het fundament zwak, slecht en verkeerd is, zal het huis ineenstorten.’

De toets doorstaan
Jezus leerde ons dat het leven dat op de Rots,
Zijn Woord, gebouwd is, de toekomst met al
haar stormen kan doorstaan. Het leven dat op
zand gebouwd is, zonder Zijn Woord, zal in de
storm ineenstorten.
Wij hoeven maar om ons heen te kijken om te
ontdekken, dat de meest prachtige bouwwerken, in de vorm van mooie menselijke wijsheid, niet stormbestendig waren en in elkaar
stortten. Vergis u niet: Uw leven valt of staat
naar gelang de kracht van het fundament, en
niet hoe mooi het huis is.

Jezus Christus: Het fundament
Niet alleen de Bijbel, maar ook het hedendaagse leven laat ons duidelijk het meest
betrouwbare fundament zien, namelijk, Jezus
Christus.
Een verstandig mens zal zich bezighouden
met het leggen van een goed en sterk fundament voor zijn leven, alleen een onverstandig
mens verwaarloost het fundament.
Het fundament is dus een kwestie van leven
of dood. Als het fundament slecht is, zal het

gebouw instorten en jou, of op zijn minst jouw
bezittingen, bedelven.
Iedereen wil zijn bezittingen, materieel en
immaterieel, veilig stellen. De mens wil geluk,
vrede, vreugde, gezondheid en voorspoed.
Maar het hangt aan een zijden draad, als we
dit bezit veilig willen stellen in een huis zonder
fundament.
Hoe goed u het ook allemaal geregeld heeft,
hoe veilig u zich ook waant, u zult teleurgesteld worden als u geen goed fundament voor
uw leven bezit.
Daarom is het verstandig om de woorden en
de antwoorden van Jezus Christus te vergelijken met al de andere geluiden die in deze tijd
op ons afkomen, door wie dan ook uitgesproken. Steeds blijkt hoe uniek de boodschap van
Jezus is en dat Hij met niemand anders te vergelijken is. Niemand kan zelfs in Zijn schaduw
staan.
Is uw levenshuis stormbestendig, en bestendig voor de eeuwigheid? Het enige fundament
dat sterk genoeg is om ons leven overeind te
houden, is Jezus Christus, de gekruisigde.
Vertrouw Hem, dan blijft uw huis staan! ■
Uw Evangelist Jan Zijlstra
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HOE JEZUS ONS LEERT

niet bezorgd

Bezorgdheid is één van de
meest voorkomende gemoeds
toestanden waar mensen zich
in onze tijd in bevinden.
De gevolgen van bezorgdheid
in een mensenleven
worden ernstig onderschat.
Bezorgdheid is één van de
voornaamste oorzaken van
spanningen, neerslachtigheid
en depressies.
Het is de oorzaak van veel
lichamelijke klachten. Jezus
reikt ons in Zijn bekende
Bergrede, zeven belangrijke
sleutels aan om niet bezorgd
te zijn.
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Bezorgdheid ontwricht het leven van veel
mensen waardoor men in een complete
emotionele verwarring terecht komt. In een
gesprek verklaarde een arts: ‘Velen hebben
hart-, maag- of darmproblemen en er treden
allerlei stoornissen op in het lichaam. Velen
hebben te hoge bloeddruk, en dan spreken
wij nog niet eens over talloze mensen die aan
slapeloosheid lijden. Ze zijn uitgerangeerd
vanwege stress en kunnen er niet meer tegen
op. Bezorgdheid beheerst hun leven.’
De Bijbel leert ons, dat bezorgdheid de mens
van vreugde beroofd. Daarbij leerde Jezus ons
dat de zorgen van het leven ons geestelijk
leven verstikken. Bezorgdheid is dodelijk als
wij er niets tegen doen. Jezus leerde ons ook
om niet bezorgd te zijn en de Bijbel geeft als
advies: ‘Werp al uw zorgen op Hem’, 1 Petrus
5:7 en direct daarna staat er: ‘want Hij zorgt
voor u.’
Door heel de Bijbel heen lezen wij: Wees niet
bezorgd. Nergens lezen wij dat wij zelf onze
zorgen moeten dragen.
Toch doen wij dit, terwijl de zorgen te zwaar
zijn om te dragen. Natuurlijk is er een verschil
tussen zorgen voor, en bezorgd zijn over.
Zorgen voor, heeft met verantwoording te
maken. Maar overdreven bezorgdheid staat
een blij en gelukkig leven in de weg.

TE ZIJN

In de Bergrede, Mattheüs 6:25-34, geeft Jezus
ons het advies dat wij al onze zorgen aan Hem
moeten geven. De vraag is: Wanneer gaan
wij dat doen? Velen gaan dat pas doen als zij
geestelijk zijn ingestort en er bij neervallen
omdat hun leven is verwoest. ‘Ik kan niet meer
verder!’, schreeuwen zij uit.
God wil niet dat je in zo’n situatie terecht
komt. De Bijbel zegt: ‘Wees niet bezorgd.’ Het
zal je geen goed doen, als je het advies van
Jezus in de wind slaat. Je zult uiteindelijk door
jouw zorgen vastlopen.
Jezus, reikt je zeven sleutels aan, hoe je niet
bezorgd hoeft te zijn. Luister naar Zijn boodschap, het zal je genezing brengen voor je
bezorgde ziel. Luister aandachtig naar wat
Hij daarover zegt, want het zijn wetten van
het Koninkrijk van God, die Hij ons leert. Als
je daarnaar leeft, dan leef je naar Zijn principes, waardoor je uit jouw bezorgdheid kunt
komen.

De eerste sleutel: Laat God jouw
Vader zijn
In vers 26 spreekt Jezus over de vogels in de
lucht, die niet zaaien en niet maaien, die geen
voorraadschuren hebben. Hij zegt: ‘Uw hemelse Vader voedt ze, zorgt voor ze’, vervolgens
zegt Hij: ‘Gaat u ze niet ver te boven?’ Heel

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

ARTIKEL - HOE JEZUS ONS LEERT NIET BEZORGD TE ZIJN

Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet
en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die;
gaat gij ze niet verre te boven?
Mattheüs 6:25-34

nadrukkelijk leert Jezus dat onze hemelse
Vader voor ons wil zorgen.
Wanneer kan Hij voor jou zorgen? Het antwoord is, als hij jouw hemelse Vader mag zijn
in jouw leven. Het probleem is echter, dat
velen God niet als hun Vader kennen. Hij is
zo ver weg voor hen. Maar Jezus Christus is
voor jou gekomen en door Hem wil God jouw
Vader zijn. Alleen door Jezus Christus is de
relatie mogelijk tussen God en mens. Alleen
dan kunnen wij zeggen: ‘Ik ben een kind van
God.’ Als wij een kind van God zijn, dan is God
onze Vader.

Hij is de Vader die voor jou
zorgen zal en je mag als Zijn
kind, jouw zorg aan jouw
Vader bekend maken. Dat
betekent dat je jouw zorg aan
Hem mag toevertrouwen.
Dit is de eerste sleutel. Als je deze eerste
sleutel bezit, dan zullen de volgende sleutels
gemakkelijker te hanteren zijn.
Deze sleutel heeft met overgave te maken.
Overgave van jouw hart, is de sleutel tot een
relatie met God.

De tweede sleutel: Bezorgd zijn
voegt niets aan ons leven toe
Dit leert Jezus ons in vers 27: ‘Wie toch van u
kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte
toevoegen?’ Er wordt niets van enige positieve waarde aan ons leven toegevoegd door
bezorgd te zijn. Het moet voor jou vast staan:
bezorgd zijn zal jou niet helpen. Het zal geen
enkele verandering in jouw situatie of leven
brengen. Bezorgd zijn wordt niet beloond en
er komt niets goeds uit voort.
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Jezus, zei het zo: ‘Het maakt jouw leven niet
langer.’ Sommige mensen denken dat door
bezorgd te zijn, hun leven lichter wordt. Het
tegendeel is waar, bezorgdheid maakt het
leven zwaarder en brengt problemen met
zich mee. Het brengt geen vreugde, maar
eerder droefheid. Het maakt de mens uiteindelijk diep ongelukkig. Jezus leert hier, dat
bezorgd zijn niets positiefs brengt. Er zijn
talloze gevolgen op te noemen als resultaat
van een bezorgd leven: een leven van vrees,
angst voor de toekomst en neerslachtigheid.
Mensen worden somber en hebben slapeloze
nachten. Bij velen is dit van het gezicht af te
lezen. Sommigen zijn wanhopig onder hun
zorgen en doen dan ook niets anders dan er
voortdurend over te piekeren en te praten.

Het juiste beeld van de Vader in de hemel, die
voor ons zorgt, die bij machte is om voor ons
te zorgen? Hij is groter dan het probleem waar
je zo mee tobt! Met dat beeld van de Vader
horen wij te leven, en ook te spreken.
Je kunt jouw zorgen ook zelf dragen totdat je
erbij neervalt en het uitschreeuwt: ‘Help mij!’
Maar er is een andere weg als je je zorgen op
de Here God wentelt. Die weg begint met het
besef dat God jouw Vader is en dat bezorgdheid nooit de oplossing is. Je moet ook weten
dat God groot genoeg is om voor jou te zorgen, om vervolgens daarnaar te leven.

Nogmaals: bezorgd zijn levert niets positiefs
voor jou op. Als je je lasten bij de Machtige
God brengt dan word je beloond. Het eerste
waarmee je beloond wordt is: vrede. In Filippenzen 4:6 staat: ‘Wees in geen ding bezorgd.’
En dan zegt de tekst ons verder in vers 7, dat
als je je zorgen aan God overgeeft, de vrede
van God, die alle verstand te boven gaat, jouw
hart zal vervullen. Dus als je je zorgen bij God
brengt en ze daar laat, dan zal God je belonen
met vrede in jouw hart.

Er was jaren geleden een schip dat op de oceaan in een zeer zware storm terecht was gekomen. De passagiers waren angstig en maakten zich grote zorgen. Te midden van deze
angstige mensen was een klein meisje, dat het
hoogste lied zong. Op een gegeven moment
vroeg een van de passagiers haar: ‘Kind, hoe
kan jij zo zingen, ben je niet bang?’ ‘Bang?’
zei ze. ‘Nee hoor, mijn vader is de kapitein.’
Het stond voor haar vast, dat alles goed zou
komen. Staat dat ook voor jou vast? Dat alles
goed komt, omdat de hemelse Vader jouw
Kapitein is? Als dat zo is, zal jouw houding ten
opzichte van het probleem veranderen.

De derde sleutel: God is groot
genoeg om voor ons te zorgen

De vierde sleutel: Door bezorgd te
zijn wordt ons geloof kleiner

Jezus, spreekt in vers 28 over de lelies in het
veld, zij groeien. Hij spreekt over de bloemenpracht, waarmee het gras bekleedt wordt. Als
God dat doet, waarom dan bezorgd zijn? Eén
van de verordeningen van de Bijbel is, dat God
groter is dan jouw probleem en dat God groot
genoeg is om voor jou te zorgen.

In vers 30 zegt Jezus dat wij door bezorgd te
zijn, kleingelovigen zijn. Klein geloof is een
geloof dat altijd twijfelt. Het is een geloof van
‘als’ en ‘maar’ waar voortdurend vraagtekens
bij worden gezet. Maar God spoort ons aan om
met Zijn uitroeptekens te leven. Wees geen
kleingelovige, door te denken dat God niet
voor jou kan zorgen, maar laat jouw geloof
groeien! Hoe? Door het Woord van God. Vertrouw Hem jouw zorgen toe, weet dat Hij al de
middelen heeft om te voorzien. Er zijn talloze

Hebben wij wel het
juiste beeld van God?
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beloften in de Bijbel dat God voor jou zal zorgen. Hij zegt: ‘Werp je zorgen op Hem, want
Hij zorgt voor jou.’ Veel mensen houden hun
zorgen vast. Er is een wet in het Koninkrijk van
God die Jezus ons verklaard heeft en die wij
mogen volgen. Doen wij dat niet, dan zullen
wij de gevolgen moeten dragen. Die wet luidt
als volgt: Als je iets vasthoudt, dan zal datgene
jou vasthouden. Als je het in overgave loslaat,
dan zal het jou los laten.
Voordat God iets kan doen, zullen wij het eerst
aan Hem moeten geven. Als je je zorgen vasthoudt, raak je ontmoedigd en zal het uiteindelijk jouw leven verwoesten. Maar je mag alles
aan Hem toe vertrouwen, aan Hem, die bij
machte is om het te doen. Als je deze geloofshouding hebt, dan is God er om verandering
in jouw leven te brengen.
Je last overgeven en aan God toevertrouwen
en geloven dat er dan voorziening komt, gaat
voor veel van ons niet snel genoeg. Als God
niet ogenblikkelijk antwoordt, zegt men: ‘Zie
je wel, God antwoordt niet, Hij helpt niet’ en
vervolgens: ‘Dat geloof is ook niet veel waard.’
Maar dan kom ik terug bij de eerste sleutel: Is
God jouw Vader? Want als dat zo is, zal je ook
het vertrouwen hebben en kunnen zeggen:
‘mijn Vader zorgt voor mij. Zo lees je het in
Zijn Woord en dat aanvaard je in geloof met
je hart, om het vervolgens met jouw mond te
belijden, Romeinen 10:10.

De vijfde sleutel: Niet bezorgd zijn
betekent op de weg van God zijn
Jezus spreekt in vers 32 over de weg van de
heidenen of anders gezegd: de weg van een
ongelovige. Dat is de natuurlijke, verstandelijke weg, menselijke weg. Door bezorgd gedrag
te tonen, lijkt het alsof wij zonder God zijn en
het op een menselijk niveau willen oplossen.

Die oplossing kan mogelijk met wijze en verstandelijke adviezen gepaard gaan. Maar de
vraag is: wat leveren ze jou op en zijn ze in
overeenstemming met het Woord van God?
Brengt het jou naar de oplossing die je nodig
hebt?

lijkheid heel nadrukkelijk bij de mens. Als je
bezorgd bent over een zee van problemen,
neem dan de beslissing om het Koninkrijk van
God te zoeken. Als je die weg op gaat, brengt
het jou naar de beloften die God zal geven,
namelijk: het leven dat Jezus belooft!

Je kunt het ook doen op Gods manier die je
kunt ontdekken in het Woord van God. Zoals
je de menselijke manier kunt ontdekken in
woorden van mensen. Als de menselijke wijsheid zou werken, waarom zijn er dan zo velen
die overspannen en depressief zijn en het
leven niet meer aan kunnen vanwege de zorgen? Welke weg je kiest is een beslissing die
jij zelf moet maken, maar Gods weg is altijd:
‘Werp je bekommernis op Hem want Hij zorgt
voor jou.’ Als je dit doet dan brengt het je naar
de volgende sleutel.

De zevende sleutel: Leef één dag
tegelijk
Dit advies staat in vers 34. Wees dan niet
bezorgd over de dag van morgen, want de
dag van morgen zal voor zichzelf zorgen, elke
dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Veel
mensen tobben over de dag van morgen en
vragen zich af wat de dag hen zal brengen.
Maar Jezus heeft het over vandaag. Hij zegt:
‘Wandel vandaag met God. God is er vandaag
en Hij zal er morgen ook zijn.’

De zesde sleutel: Zoek eerst het
Koninkrijk van God

Leef één dag tegelijk en geef de
dag van morgen over aan Mij

In vers 33 leert Jezus ons: ‘Maar zoek eerst het
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en
al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’
Ondanks dat wij leven in een tijd waarin alles
in regels, wetten en overeenkomsten is vastgelegd, blijft het toch waar dat wanneer God
de nummer één in jouw leven is en je de principes van Zijn Koninkrijk zoekt, God voor jou
zal zorgen. God als de nummer één in jouw
leven is anders dan God als een sluitpost in je
leven. Zoiets als: ik heb alles geprobeerd, nu
‘God’ dan maar. God moet het begin zijn. Als
Hij het begin is dan zal Hij ook doen, wat Hij
gezegd heeft. Jezus, zegt in dezelfde Bergrede, als Hij spreekt over bidden en gebedsverhoring, dat de bidders ontvangen, de zoekers
vinden, en aan hen wordt opengedaan die
kloppen. Maar dan moeten zij wel bidden,
zoeken en kloppen. Mattheüs 7:7-8.
Bij deze zesde sleutel ligt de verantwoorde-

Haal de zorgen van de dag van morgen niet
naar de dag van vandaag. Geef de zorgen van
morgen over in de handen van je hemelse
Vader. De onzekere situatie van morgen zou
wel eens mee kunnen vallen. Misschien bekijk
je de dag van morgen met een vergrootglas.
Waarom zou je hoofdpijn hebben? Waarom
slapeloze nachten hebben over iets wat nog
maanden ver weg is? ‘Ik zag er zo tegen op,
maar het valt nu reuze mee’, hoor ik vaak, en
dat terwijl het er daarvoor zo hopeloos uitzag.
Je vergeet vandaag te leven. In plaats daarvan leef je al met de dag van morgen! Jezus,
zei heel nadrukkelijk: Leef één dag tegelijk en
geef de dag van morgen over aan Mij, door
heel eenvoudig te zeggen: ‘Ik vertrouw God
mijn zorgen toe en ik werp al mijn bekommernis op Hem, want Hij belooft om voor mij te
zorgen.’ ■

Gebed
Ik dank U God, dat U mijn hemelse Vader bent, door de
Here Jezus Christus, en dat ik al mijn zorg op U mag
wentelen en u mag vertrouwen, dat U in alles voor mij
wilt zorgen.
Ik dank U dat u getrouw bent aan Uw Woord en dat ik
mij vast mag houden aan Uw beloften. Ik weet dat U
groter bent dan mijn probleem.
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ik wil ook Partner worden van Stichting Wings of Healing en
meehelpen om de mens in nood te bereiken!
Doneer via: doneren.wingsofhealing.nl
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INTERVIEW - LILIAN DEIMVELD

Lilian Deimveld
HET WONDER VAN DE GEBOORTE VAN SAMÜEL

In 2007 kreeg Lilian Deimveld uit Amsterdam te horen dat er vier vlees
bomen in haar baarmoederwand groeiden. In het AMC Ziekenhuis
werd haar verteld dat dit alles in haar buik verstoorde. Het veroorzaakte
miskramen waardoor Lilian zich diep teleurgesteld afvroeg of een normale
zwangerschap wel mogelijk was.

Hoewel niet kwaadaardig, veroorzaakten de
vleesbomen de miskramen die Lilian in 2008
en 2009 kreeg en had zij last van hevige buikpijnen. Lilian en haar man Freddy riepen de
Heer aan, en maakten hun wens bekend: ‘Heer
ook al is het onmogelijk, het is mogelijk bij U.
Geef ons een zoon, geef ons een Samuël.’
Zo gingen zij samen richting Jezus met hun
nood, en daarmee gingen zij richting het wonder. Zij hielden vast aan het woord dat Jezus
sprak in Mattheüs 7:7-8, dat de bidders ontvangen.

Naar de genezingsdienst
Op 20 april 2009, hoorden zij van de reddingsen genezingsdienst van evangelist Jan Zijlstra,
die gehouden werd in de Apollohal in Amsterdam. Lilian had een wonder nodig en zij hoorden dat God een God van wonderen is.
Net als de bloedvloeiende vrouw uit Markus 5,
ging zij met haar nood naar de Heer. Ze zei: ‘Ik
zal Hem aanraken en ik zal behouden zijn.’ Lilian: ‘Wij zaten in de grote hal en voelden heel
sterk de tegenwoordigheid van God. Toen er
voor de zieken gebeden werd, hoorden wij
plotseling de evangelist zeggen: “Als hier een
vrouw is met een vleesboom, kom dan naar
het podium.” Ik stond op, gereed om naar mijn
wonder te gaan.’

Het wonder Gods
‘Ik stond daar op het podium en vertelde
aan Evangelist Zijlstra over de vleesbomen

en mijn miskramen. Vervolgens riep hij mijn
man erbij om voor ons samen te bidden. Hij
bad voor ons in de Naam van Jezus voor een
wonder, en in het bijzonder voor mij. Toen hij
bad dat de vleesbomen zouden wijken en dat
er een zwangerschap zou ontstaan, waren zijn
laatste woorden: “De Heer zegene je met een
Samuël.” Vol vreugde en vol verbazing gingen
wij naar huis.
In hetzelfde jaar werd ik zwanger. De foetus
ontstond tussen al de vleesbomen. De arts
in het ziekenhuis vond dit wonderbaarlijk, hij
zei: “Dit is uniek.” In de twintigste week van de
zwangerschap kreeg ik te horen dat er een
zoon op komst was, maar dat wist ik al.’

De geboorte van Samuël
Bij het maken van de volgende echo zagen de
artsen vol verbazing dat alle vier vleesbomen
verdwenen waren.
Op 3 augustus 2010 gebeurde het wonder:
de kleine Samuël werd geboren. Zijn naam
betekent: van de Here gebeden. Voor de artsen was deze zwangerschap, die voorspoedig
verliep, ongelooflijk en onvoorstelbaar.
Lilian zegt: ‘Hoe waar is het woord van Jeremia 29:11-12: Want Ik weet, welke gedachten
Ik over u koester, luidt het woord des Heren,
gedachten van vrede en niet van onheil, om u
een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij
Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden,
en Ik zal naar u horen’. ■

IN ALLE GENEZINGSDIENSTEN IS ER GEBED VOOR EEN KINDERWENS
OP 28 JANUARI IN WARMOND IS ER EEN SPECIALE KINDERWENSDIENST
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IEDERE 1E EN 2E ZONDAG
VAN ELKE MAAND, 19:00 UUR
TOEGANG VRIJ • GRATIS PARKEREN

GENEZINGSWEEKEND
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Za 10 maart
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Veerpolder 6a - 2361 KV WARMOND
Postbus 20 - 2350 AA Leiderdorp
Tel: 071-3031260
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Zo 11 maart

19:30 Genezingsdienst
13:30 Kindergenezingsdienst
10:00 	Onderwijsdienst over geloof
& Goddelijke genezing
19:00 Genezingsdienst

3e zondagavond van de maand

ONDERWIJSDIENST
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G E T U I G E N I S

V A N

Talar Qubian
GENEZEN VAN HYPERMOBILITEIT

‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet’ (Lucas 18:16)
Het hypermobiliteitssyndroom is een afwijking van het
bindweefsel van de gewrichtsbanden en pezen, waardoor de
steunende functie van de banden en pezen niet goed functioneren
zodat de gewrichten overbeweeglijk en instabiel zijn. Omdat de
spieren harder moeten werken om toch steun en stabiliteit te
compenseren, ontstaat er overbelasting met soms als gevolg: pijn.
Talar (opening van een bloem in het Armeens)
is een vrolijk meisje van tien jaar. Zij zit op een
leuke school, is creatief en houdt van tekenen
en taarten bakken met haar vriendin. In een
brief schreef zij ons hoe God haar genas van
hypermobiliteit, en op een woensdagmiddag zijn we bij haar thuis in Bleiswijk, waar
we samen met haar ouders, Anton en Silva,
en broertje Chris, aan de grote tafel zitten als
Talar haar verhaal vertelt.

diend. Na elke prik krijgt de peuter een dik
been, en pas na een half jaar blijkt dat er door
een menselijke fout geen 25, maar 100 milligram per prikje is gegeven!
Maar na een jaar zijn alle klachten over, en
wordt haar bloed nog zes maanden gecontroleerd. ‘Dat was eigenlijk het eerste wonder
door gebed’, zegt vader Anton, ‘we hebben
voor Talar gebeden, ook in de Arabische kerk
waar wij naar toe gingen.’

Jeugdreuma

Pijn

Als Talar nog maar twee jaar is krijgt zij over
haar hele lichaam plekjes en beginnen haar
gewrichten op te zetten. Daarbij heeft zij regelmatig koorts tot soms wel 41° graden Celsius.
Drie weken lang is moeder Silva met Talar in
het ziekenhuis, en als vader Anton alleen thuis
is krijgt hij een droom, waarin hij ziet dat alles
goed zal komen. Het geeft hem een beetje
rust, ondanks dat het een hele moeilijke periode is voor het jonge gezin. Ondertussen proberen de artsen er achter te komen wat er precies met Talar aan de hand is. Men denkt aan
leukemie, en ook wordt gedacht aan de oude
ziekte FMF, Familial Mediterranean Fever, een
vorm van koorts dat veel voorkomt in onder
andere het Midden Oosten, waar het gezin
vandaan komt. Uiteindelijk wijzen de opgezette gewrichten uit dat het om jeugdreuma
gaat. Er wordt direct met medicatie gestart.

Vorig jaar begon je last te krijgen van
hypermobiliteit. Wat was de oorzaak?
‘Ik ben er mee geboren. Ik ben extra lenig en
kan met mijn voeten mijn hoofd aanraken en
in een soort kleermakerszit zitten die eigenlijk
niet goed is voor me. Bij andere mensen zou
het echt pijn doen, maar ik kan zo blijven zitten zonder dat ik het doorheb.
Vorig jaar zomer begon ik last te krijgen. Ik
voelde alleen maar pijn in mijn benen en het
leek alsof ik elk moment om kon vallen. Ook al
zat ik de hele dag op de bank, dan nog deden
mijn benen zeer. Ik zat op badminton, maar
ging steeds minder naar les. Vanwege de pijn
ging ik er van af. Ook in de pauze op school
kon ik niet veel doen. De juf wist dat natuurlijk
wel.’

Tot haar derde jaar krijgt de kleine Talar, een
jaar lang elke dag een prikje met een hoeveelheid van 25 milligram aan medicijnen toege-
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Ging je naar de dokter in die tijd?
‘Ja, ik ging naar de dokter en naar de kinder
fysio en ik kreeg speciale zolen voor mijn voeten.’

Talar heeft pijn bij het bewegen, kan moeilijk
slapen en sporten gaat niet meer, maar een
medicijn voor de klachten is er niet. Een zalf
als pijnstiller is de enige remedie.
‘Het hielp niet echt, maar er was niets anders,
en het was het enige dat een beetje hielp.
Meestal had ik pijn in mijn knieën, voeten en
enkels, en in mijn gewrichten en armen. Soms
ook in mijn polsen en armen, maar niet vaak.
En omdat mijn knieën naar binnen stonden,
kreeg ik oefeningen voor kracht en steun om
rechtop te lopen.’
Hoe ging je naar school?
‘Meestal met de fiets, ik woon vlakbij het dorp,
en de school is in het dorp. Toen mijn fiets te
klein werd, had ik net zo’n grote fiets nodig
als die van mijn moeder, zodat ik niet te veel
kracht hoefde te zetten (dan alleen met de
voeten red.).
Lachend zegt Talar er achter aan: ‘Maar toen ik
die fiets kreeg, was ik al beter!’

Jezus zegt: ‘Kom naar Mij als je ziek
bent’
Het gezin bezoekt de Arabische kerk, waar
Talar naar de kinderdienst gaat.
Silva vertelt: ‘Toen Talar een keer door de pijn
te moe was om mee te gaan, zei de dochter
van de dominee, Maria, dat Talar rustig naar de
kinderdienst kon komen. Ze zou er gewoon bij
kunnen blijven, en hoefde niet mee te doen.
Talar had veel pijn in haar knie en we legden
uit wat er precies aan de hand was en dat er
niets aan gedaan kon worden.
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INTERVIEW - TALAR QUBIAN

Maria vertelde toen over de genezingsdienst
in een Nederlandse kerk waar ze wel eens
geweest was, en waar voor zieke mensen
gebeden werd. ‘Waarom ga je daar niet naar
toe? Waarom niet genezing ontvangen? Waarom wachten?’, vroeg zij mij. Ik dacht: Ja, waarom niet? En zij gaf ons het adres.

Complete genezing

We baden elke avond met Talar voor genezing
en vertelden haar hoe Jezus mensen genas en
zelfs mensen uit de dood opwekte.’
De ouders van Talar nemen de tijd om te
besluiten om te gaan naar de genezingsdienst, maar als de situatie steeds erger wordt
zegt Silva: ‘Waarom gaan we niet naar die kerk
als Jezus zegt: ‘Kom gewoon naar Mij als je ziek
bent en Ik zal je genezen.’ De volgende dag, op
zondagavond 2 juli, gaan zij met Talar naar de
genezingsdienst in Warmond.

‘Ik had speciale tape om mijn been, vanwege de pijn en eerst vroeg de fysio of het misschien niet door de tape kwam dat de pijn
weg was. Maar ik had ook geen platte voeten
meer, mijn knieën stonden niet meer naar binnen en het knikje dat altijd onder mijn knie te
horen was, omdat het bot schuin stond, was
ook verdwenen. Ik kon voor de genezing niet
goed balanceren, en lange afstanden lopen
lukte nooit, maar na de genezing had ik nergens last meer van.

Klein misverstand

Hoe werd erop gereageerd?
‘Men vond het een beetje raar en ongelofelijk,
omdat je zoiets niet vaak meemaakt. Maar
iedereen vond het fijn dat ik weer met alles
mee kon doen.’

Het blijkt die avond geen Kindergenezingsdienst te zijn, maar een dienst voor volwassenen. Als het moment gekomen is dat er voor
mensen gebeden gaat worden, vraagt Jan
Zijlstra of er mensen in de zaal zijn die een kinderwens hebben.
Anton: ‘Wij dachten dat er gevraagd werd of
er mensen in de zaal waren die een wens voor
hun kind hadden. Die hadden we! Eerst durfden we niet om naar voren te gaan, maar mensen om ons heen moedigden ons aan. Toen
gingen we met Talar naar het podium.’

Ongelofelijk!
‘Heb jij een kinderwens?’ werd aan Talar
gevraagd. Het was natuurlijk een beetje grappig, maar Talar gaf aan dat zij pijn had en wat
er precies aan de hand was.’
Talar, geloofde jij er ook in, en wilde je
meteen mee?
‘Ja, ik geloofde er wel in. Omdat ik vroeger
jeugdreuma had en toen ook beter werd, wist
ik dat het goed zou komen.’
‘Geloof je dat Jezus jou genezen kan?’, vroeg
Evangelist Zijlstra, waarop Talar ‘ja’ antwoordde. Toen werd er gebeden.
Wat voelde je?
‘Ik voelde mijn hele lichaam licht worden en
de pijn was helemaal weg. Ik kon het niet gelo-
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ven en ik zei ook: “Ongelofelijk!”
Het was in een keer gedaan!’

God had een wonder gedaan. Alle pijn was in
een keer verdwenen en als Talar later bij de
kinderfysio is, vertelt zij wat er gebeurd is.

Ben je nog wel flexibel?
‘Ja, ik ben nog steeds even flexibel als daarvoor. De fysio zegt dat als de pijn eenmaal
weg is, het ook niet meer terugkomt. Ik kan
het allemaal nog wel, maar ik moet het niet te
vaak doen, want dat is niet verstandig.

Dankbaar
Talar en haar ouders bedanken Jezus en God,
en ook ‘de dominee’.
‘Maar: de glorie is altijd voor de Here God!’
Je bent een vrolijk en gelukkig meisje,
vond je het nooit moeilijk?
‘Ik dacht wel eens: Waarom heb ík dit nou?
Maar ik wist wel dat Hij altijd doet wat je van
Hem vraagt, maar dat het soms een tijdje
duurt. Soms kan dat lang duren, soms kort.’
Denk je nog wel eens aan de pijn of is dat
nu helemaal vergeten?
‘Ik denk er niet elke dag aan, maar ik vergeet
de pijn niet. Elke dag bid ik ervoor. En nu het
weg is denk ik: wat fijn dat ik uitgekozen ben
voor een wonder van God! Als ik s’avonds bid,
dan sta ik er wel even bij stil, van: Ja, wat fijn!’ ■

Drie keer per jaar houdt
de Wings of Healing
kindergenezingsdiensten,
waar ouders met hun
kinderen naar toe kunnen
gaan voor gebed.

Kindergenezingsdienst
in Warmond
Zaterdag 10 maart 13:30
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ARTIKEL - GENEZINGSWEEKEND

ZIJ GINGEN NAAR EEN

Eskea Jonkman

GENEZINGSDIENST
EN ONTVINGEN

Drieëndertig jaar lang leed Eskea aan ernstige knieproblemen, haar linker knie was
“verrot”. Na enige tijd kreeg zij ook problemen in de rechter knie. De prothesen die
zij in de knieën kreeg hielpen niet, maar
veroorzaakten ondragelijke pijnen. Na
vierendertig 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 volkomen genas. Wat een Wonder!

Regina van de Lee

Henk Nepveu

Mathilda Fafiani

Regina had zwakke darmen en had heel
vaak diarree. Na een aantal jaren kreeg ze
ernstige darmbloedingen en ze leed vreselijk veel pijn. Dit alles maakte haar zwakker en zwakker. De diagnose was de ziekte
van Crohn, een chronische darmontsteking 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 ingrijpende 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 Genezingsdiensten, en ging daar enkele dagen
later naar toe waar ze wonderbaarlijk door
de kracht van Jezus werd genezen. De
operatie is niet meer doorgegaan vanwege het wonder dat tot haar was gekomen.

Als Henk Nepveu in het ziekenhuis in Alkmaar 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 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 vinden was. Henk was wonderbaarlijk door Jezus Christus genezen.

Het stoten van haar grote teen zou het
begin zijn van negentien jaar van vreselijke pijn waardoor zij steeds slechter liep.
Mathilda leed hierdoor aan posttraumatische 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.

K I J K V O O R D E A G E N D A O P PA 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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ARTIKEL - GENEZINGSWEEKEND

Naast de genezingsdiensten die iedere 1e en 2e zondagavond
van elke maand gehouden worden in Warmond, is er in maart
een speciale

GENEZINGSWEEKEND

O. L . V. E VA N G E L I S T J A N Z I J L S T R A

Vrijdag 9 maart 19:30
Genezingsdienst

Zaterdag 10 maart 13:30
Kindergenezingsdienst
Zondag 11 maart 10:00
Onderwijsdienst over geloof & Goddelijke genezing
Zondag 11 maart 19:00
Genezingsdienst 

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 Dezelfde is en nog altijd zieken geneest. Hij
kwam naar een dienst en wij legden hem
de handen op in Jezus Naam. Henk riep: ‘Ik
voel de kracht van God, ik voel de pijnen
wegvloeien.” Met zijn krukken omhoog
liep Henk juichend van het podium af.
Genezen door de kracht van Christus.

Jessica Jitan Rai-Manniesing

Daniël Peulen

Bert Marinus

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 onderzoek in het ziekenhuis was er geen spoor
van leukemie meer te vinden.

Het hart van Daniël zou het volgens de artsen niet lang meer volhouden. Na verschillende operaties werd de conditie alleen
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.

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 Genezingsdiensten. Die avond werd Bert in één moment
door de kracht van Jezus genezen.

W I N G S O F H E A L I N G | V E E R P O L D E R 6A | WA R M O N D | T E L: 071-3031260
13 WINGS OF HEALING Januari 2018

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

Regina van der Lee
H E T

G E T U I G E N I S

V A N

GENEZEN VAN DE ZIEKTE VAN CROHN

Regina van der Lee had de ziekte van Crohn. Na jaren van pijn, vermoeidheid, diarree en chronisch
bloedverlies zou zij een operatie ondergaan waarbij de dikke darm en endeldarm verwijderd, en
een stoma geplaatst zouden worden. Maar God had een ander plan; Regina kwam naar de genezings
dienst waar met haar gebeden werd in de Naam van Jezus. God genas haar in een moment.
Aan de lange lijdensweg was een einde
gekomen. Iedereen die wist hoe ziek zij was
geweest, was ontroerd en sprakeloos over het
wonder. De medische wereld kon er niet om
heen en stond voor een raadsel. Dat was in
maart 2008; hoe gaat het nu met Regina van
der Lee? We ontmoeten haar in haar sfeervolle
woning in Voorthuizen. Tegenover ons zit een
energieke, gezonde vrouw, vol leven.

Het bewijs dat Gods
genezing blijvend is.
Zwakke darmen
Bij Regina van der Lee begonnen de klachten
zich te ontwikkelen toen zij vijftien jaar was.
Door zwakke darmen reageerde haar lichaam
sterk op voedsel, waardoor zij vaak diarree
kreeg. Omdat er niet genoeg voedingsstoffen
werden opgenomen door haar lichaam, was
Regina vaak moe. Rond haar achttiende werd
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zij doorverwezen naar het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede voor een darmonderzoek. Een
spastische darm was de voorlopige diagnose,
maar de voorgeschreven medicijnen brachten
geen verbetering in haar situatie.
In 2000 treedt Regina in het huwelijk met Marcel, het is een gelukkig huwelijk, maar Regina’s
gezondheid gaat geleidelijk aan achteruit.
Als Regina in maart 2001 een ernstige darmbloeding krijgt, verwijst haar huisarts haar
direct naar het ziekenhuis.

De ziekte van Crohn
Na veel onderzoeken blijkt dat Regina de
ziekte van Crohn heeft. De ziekte van Crohn
is een chronische ontstekingsziekte van de
darm. Er is sprake van een sterke reactie van
het afweersysteem. Daarom wordt de ziekte
van Crohn ook wel een auto-immuunziekte
genoemd. Bij de meeste patiënten met de
ziekte van Crohn zijn de dunne darm, de dikke darm, en/of de endeldarm ontstoken, maar

er kan ook sprake zijn van ontstekingen in de
rest van het spijsverteringskanaal.
Het ziektebeeld bij Regina uit zich in chronische vermoeidheid door vitamine tekort,
met name vitamine B12, voortdurende gang
naar het toilet, en veel bloedverlies door de
ontstekingen in de darmen. Van de artsen
krijgt Regina te horen dat er geen genezing
mogelijk is en dat er geen doeltreffend middel tegen bestaat. Ze krijgt Prednison (ontstekingsremmer) en Lanvis (celdeling remmer)
voorgeschreven, Regina wordt steeds zwakker
en moet daardoor ook stoppen met haar werk.

Zeven jaar bloedingen
In de jaren die volgen verslechtert Regina’s
gezondheid. Haar lichaam wordt zieker en
zwakker. De bloedingen, veroorzaakt door
de ontstekingen in de darmen, heviger. Een
nieuw onderzoek in het St. Radboud Ziekenhuis in Nijmegen brengt geen verbetering in
haar situatie.
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INTERVIEW - REGINA VAN DER LEE

Regina: ‘Het ziektebeeld verergerde geleidelijk, ik had altijd last van mijn darmen. Mijn
darmen hebben zeven jaar gebloed, ik zat bijna elk kwartier op het toilet en op het laatst
woog ik nog maar vierenveertig kilo. Onze
kinderen waren twee en vier jaar en we kregen hulp in de huishouding. Op een gegeven
moment was ik zo zwak dat ik nergens energie
meer voor had.’
‘Er stond een operatie gepland in het Radboud, die weer uitgesteld werd omdat er eerst
een gesprek in het AMC zou plaatsvinden met
de darmspecialist. Ik zou een tijdelijke stoma
krijgen via een nieuwe techniek. Uiteindelijk werd de operatie op 7 maart gepland; de
dikke darm en endeldarm zouden verwijderd
worden en een stoma aangebracht worden.
Ik was op en kón niet meer. Ik was toe aan
deze operatie.’

Kan God mij genezen?
Regina en Marcel zijn lid van de Hervormde
Kerk in Voorthuizen waar elke zondagavond
voor Regina gebeden wordt voor kracht. En
op de Bijbelkring die op de zondagavonden
bij Marcel en Regina thuis worden gehouden
wordt ook voor genezing gebeden. Regina
gelooft dat God kan genezen, maar zou God
ook haar genezen? Was het voor haar, en wat
als het niet zou gebeuren? Het zijn vragen die
haar bezighouden en die zij met Marcel deelt.
‘Voor genezing bidden vond ik toch moeilijk,
maar het gebed gaf mij wel veel kracht waardoor ik niet tegen de operatie opzag.’

nen twee weken zijn en over een week zou er
een genezingsdienst gehouden worden. Ze
bespreekt het met Marcel en een pastoraal
medewerker en zij bidden er voor.

Kan God mij van deze ellende
genezen? Is het ook voor mij?
Wil ik wel genezen worden? Kan
ik mezelf overgeven aan God?
Een bijzondere week
Marcel wist het meteen heel zeker: Er wordt
gebeden in de Naam van Jezus, daar moeten
we naar toe!
Regina: ‘Ik vroeg me steeds af: Kan God mij
van deze ellende genezen? Is het ook voor
mij? Wil ik wel genezen worden? Kan ik mezelf
overgeven aan God? Ik was er inmiddels zo
klaar voor om een operatie te ondergaan en
nu kwam dit op mijn pad. Alles moest weer
gewogen worden. Ik wilde Gods wil hierin kennen. In die week las ik een geweldige
bemoediging in Vaders Liefdesbrief:
Met mijn hele hart verlang Ik ernaar om je te
bevestigen. En ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien.’
Die hele week brengt Regina biddend door,
heen en weer geslingerd door twijfel, en zeker
weten dat de Heer vlak bij haar is.
Regina: ’Op zondagmorgen ging Marcel
alleen naar de kerk. Ik zei hem dat God die

ochtend duidelijk zou maken of ik naar de
genezingsdienst moest gaan of niet. Maar
toen hij thuis kwam en ik hem vroeg of hij
iets gehoord had, antwoordde hij dat hij niets
gehoord had. Ik was best een beetje boos, en
ging moe en teleurgesteld naar bed.’

We gaan!
Maar God schakelt iedereen in om Zijn doel
te bereiken: de bijbelkringleidster belt ‘s middags en vertelt dat zij in de auto luisterde naar
een interview van twee mensen die getuigden
van hun genezing van de ziekte van Crohn
door handoplegging!
‘Dat is het! We gaan!‘, is Marcel’s reactie.
En voor Regina is het ook duidelijk: dit is het
moment van bevestiging voor haar.
Lieve familie biedt aan om op de twee kinderen te passen. Regina is dan al heel zwak maar
samen met Marcel gaat zij op weg naar de
genezingsdienst.
Regina: ‘Toen ik de zaal binnenkwam was
het overweldigend: het grote podium, camera’s, felle lampen. Ik kende dat niet en was
dat niet gewend vanuit mijn eigen kerk. Het
liefst wilde ik meteen terug, maar Marcel stelde me gerust en we gingen zitten. Hij stond
die avond al helemaal in geloof. Hij wist het
gewoon, het was voor hem een zeker weten.
Dat had ik nodig, Marcel was mijn buddy op
dat moment. Achteraf zien we dat alle puzzelstukjes, alle kleine dingen die je dan nog niet
begrijpt, daar in elkaar pasten. Als God wil dat

Een uitnodiging
In dezelfde tijd krijgt Regina een uitnodiging
voor een genezingsdienst bij Jan Zijlstra.
Annette, een vrouw die zij kent van school en
de kerk, had uit interesse een genezingsdienst
in Ede bijgewoond waar zij getuige was van
Gods geweldige kracht van genezing. Het had
grote indruk op haar gemaakt en het liet haar
niet los. Als zij de moeder van Regina spreekt
op het schoolplein en hoort over de aanstaande operatie, is het eerste wat er door Annette
heengaat: dat hoeft niet, Jezus kan haar genezen!
Regina: ‘Annette belde me op een avond
om te vragen of zij langs mocht komen met
een blad waarin getuigenissen stonden van
mensen die genezen waren. Ik antwoordde
dat zij wel langs kon komen. Dat was al heel
bijzonder, want ik liet bijna niemand meer toe
omdat het zo slecht met mij ging.’
Als Regina in het blad over de wonderen leest,
laat het haar niet los. Haar operatie zou bin-
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je iets gaat doen, dan kun je denken dat het
niet gaat gebeuren, maar dan zal Hij er voor
je zijn.’

Het allerbelangrijkste: de genezing
van het hart
Het is een emotionele avond voor Regina. Wat
stond haar te wachten? ‘Ik ervaar dat er mensen zijn die in een wanhopige situatie verkeren’, zegt de evangelist tot een paar keer toe
en als hij vraagt of er zijn die hun leven in de
handen van God willen leggen en hun hart
aan Hem willen geven om vergeving te ontvangen, geven Regina en Marcel gehoor aan
de oproep en gaan naar voren.
Regina: ‘Toen ik hardop meebad, gebeurde er
iets diep in mij. Ik voelde de aanwezigheid van
de Heer. Ik hief mijn vermoeide, zware handen
naar de hemel en er stroomde een golf van
warmte door mijn lichaam. Gods Heilige Geest
stroomde in mijn hart en dat was het moment
dat ik me volledig kon overgeven.

Dat moment was eigenlijk
waar de genezing begon; de
genezing van mijn hart’
‘Toen ik daar stond, moest ik opeens denken
aan iedereen die ik kende: familie, vrienden,
mensen uit de kerk. Het ging in een flits aan
me voorbij. Ik geloof dat als je voor God staat,
er niets tussen jou en God mag staan, geen
wrok, jaloezie of hebzucht. Dat nam God in
dat ogenblik van mij weg. Toen had ik rust. Ik
was nog wel lichamelijk moe, maar ik had rust.’
In dat moment van overgave laat Regina alles
los zodat God volledig aan het werk kan gaan.

Het wonder van genezing
Als de evangelist Regina nog even aanspreekt,
verwelkomt hij haar in de familie van God: ‘Hij
is jouw Vader, jij bent Zijn kind en God zal je
zegenen.’ Bijbels worden uitgereikt aan mensen die geen Bijbel hebben, daarna wordt er
met mensen gebeden die voor genezing zijn
gekomen.
Regina: ‘De evangelist sprak me aan om klaar
te zijn voor mijn wonder want Gods hand rustte op mij. Terwijl ik om me heen zag dat mensen genezen werden, was mijn hart verlangend en toen ik eenmaal vooraan stond voor
gebed, wachtte ik op wat God zou gaan doen.’
Op het podium vertelt Regina dat zij ernstig
ziek is en wat haar klachten zijn. Dat haar dikke
darm al zeven jaar bloedde, en dat het binnen
een week operatief verwijderd zou worden en
zij een tijdelijke stoma zou krijgen.
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Regina: ‘Ik vertelde dat ik op was, en moe. Dat
ik deze week gehoord had over de genezingsdienst en vandaag pas besloten had om te
komen. En ik zei dat ik nog steeds niet wist of
God mij wel wilde genezen.’
‘Hij kan het en Hij wil het nog steeds Regina’,
antwoordt de evangelist. Regina heeft die
hele dag al een knallende hoofdpijn. Als de
evangelist zijn handen op haar legt bidt hij:
In Jezus’ Naam wordt genezen Regina. Hoofdpijn, verdwijn in Jezus’ Naam en ook alle vermoeidheid verdwijn in Jezus’ Naam.’
Regina: ‘Toen voelde ik de warmte van Gods
genezende kracht over mijn hoofd komen. De
pijn verdween onmiddellijk.’ Vervolgens bidt
de evangelist dat ook haar darmen gezond
worden in Jezus’ Naam. Regina ervaart hoe de
warmte van Gods kracht door haar lichaam
stroomt en hoe de pijn haar lichaam verlaat.

maar wel in het wonder, anderen geloven wel
in Jezus maar niet in het wonder, weer anderen geloven in geen van beide en er waren er
die het fijn voor me vonden. Zij vonden dat
ik er van genieten moest voor zolang het zou
duren, want het zou binnen twee weken wel
eens voorbij kunnen zijn. Het antwoord van
de arts was dat hij noch in Jezus, noch in het
wonder geloofde. Maar tijdens het onderzoek
zagen we dat de darmen helemaal schoon
waren, er was geen enkele ontsteking te vinden. “Het kan niet”, was de reactie van de arts.’

Wég, de pijn is weg!

‘Het gaat niet om mij’

‘Waar is de pijn?’ vroeg de evangelist.
‘Wég! De pijn is weg!’, kan Regina alleen nog
maar uitbrengen.
Regina: ‘God is zo groot! Hij is zo goed! Ik voelde mij herboren. Als een totaal nieuw mens
verliet ik het podium. Ik kreeg nazorg van
iemand die precies hetzelfde als ik had meegemaakt. Zij was jaren daarvoor genezen en nog
steeds gezond. Eenmaal in de auto naar huis,
bad ik de Heer of ik alsjeblieft mocht slapen,
want ik was zo moe. Ik viel meteen in slaap.
Toen ik thuisgekomen weer wakker werd
voelde ik de verandering. Ik voelde me sterk
en had geen pijn. Later bleek dat het bloeden
was gestopt en sinds jaren had ik vaste ontlasting. Ik was genezen! Het was ondenkbaar,
maar ik was echt genezen!’

Het nieuws gaat als een lopend vuurtje door
het dorp. Iedereen die ervan hoort en Regina
ziet, is vol verbazing en verwondering over
haar genezing. Ze is een levend bewijs van
Gods liefde en genezende kracht.
En dat is zij nu, negen jaar later, nog steeds!
Regina is een gezonde, energieke en enthousiaste vrouw die midden in het leven staat. In
het dorp is zij misschien nog wel ‘het meisje
van de genezing’.
‘Maar’, zegt Regina er bij, ‘het gaat niet om mij,
het gaat om wat God heeft gedaan,’

Verbazing alom
De volgende dag, op maandag, belt Regina het AMC om de operatie af te zeggen. De
opname in het ziekenhuis stond gepland op
woensdag, de operatie zou vrijdag plaatsvinden. Dat was niet zomaar mogelijk. Maar
Regina houdt vast dat zij genezen is en niet in
zich zou laten snijden als het niet nodig was.
Tijdens de afspraak die volgt, vertelt Regina
dat zij geen bloedverlies meer heeft en de
ontlasting weer normaal verloopt. Omdat
het medisch onmogelijk is, verwijst de arts
haar naar het Radboud in Nijmegen voor een
nieuw darmonderzoek.

Het kán niet: zo groot is God!
Regina: ‘Ik vroeg de dienstdoende arts in
Nijmegen hoe hij er tegenover stond. Ik had
inmiddels al zoveel verschillende reacties
gehoord. Sommigen geloven niet in Jezus

‘Mijn eigen professor, de darmspecialist, kon
het medisch niet onderbouwen, maar kon er
ook niet omheen. En het is ook niet te verklaren, het was een wonder dat van de een op het
andere moment gebeurde. Zo groot is God,
we kunnen er niet bij!’

Dankbaar en ‘zijn’
Regina deelt haar getuigenis graag en heeft
spreekbeurten op scholen en kerken waar zij
uitgenodigd wordt. Daarnaast maakt zij deel
uit van Connect, de gebedsgroep in haar kerk
waar met mensen samen gebeden wordt. En
daarnaast stellen Regina en Marcel hun huis
open waar mensen regelmatig aanschuiven
aan tafel voor een goed gesprek of maaltijd.
‘Ik vind het heerlijk om te koken en gewoon
“te zijn” met anderen’ zegt Regina met een
stralende glimlach. Het is mooi om te horen,
hoe God voeding, dat eerst moeite en pijn
veroorzaakte in Regina’s leven, veranderde in
zegen om van te genieten en uit te delen.

‘Ik dank God iedere dag voor
mijn leven. Niet dat ik elke dag
met mijn genezing bezig ben,
maar ik word er regelmatig aan
herinnerd. Ik dank God voor
wat Hij geeft en wat Hij nog
gaat geven.’ ■
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ARTIKEL - IS ER VOOR MIJ EEN WONDER VAN GENEZING MOGELIJK?

IS ER VOOR MIJ EEN
VAN

MOGELIJK?

Misschien vraag je je dit af. In dit artikel wil ik je uitleggen dat God nog altijd wonderen doet en
dat ook voor jou wil doen. Want vandaag wil Jezus nog steeds doen wat Hij deed toen Hij op aarde
wandelde en de zieken genas. Toen Jezus Zijn werk op aarde begon, zette Hij allereerst Zijn plan
uiteen, en verkondigde het evangelie. In de vier evangeliën lezen wij het indrukwekkende verslag van
de vele zieken die in hun nood naar Jezus gingen, en vervolgens lezen wij hoe zij door de oneindige
kracht van God worden aangeraakt.
De Bijbel laat ons zien hoe de oneindige
kracht van God in ons lichaam zal komen als
wij, net als de zieken tweeduizend jaar geleden, de weg tot God zullen gaan. Zij zeiden: ‘Ik
zal Hem vragen of Hij mij aanraakt, en dan zal
Zijn leven in mij stromen.’

Getuigenissen
Ook in dit nummer lees je de verhalen van
genezingen. Je leest hoe mensen hoorden
van de genezingsdiensten en hoe er in Jezus’
Naam voor de zieken gebeden werd. Daarna lees je over de wonderen die gebeurden.
We hebben een greep van indrukwekkende
gebeurtenissen uit de stroom van brieven en
e-mails genomen.
Je hebt misschien gelezen over de genezing
van Janneke Vlot. De artsen hadden haar verteld dat er geen genezing mogelijk was. Ze
leed achttien jaar aan ondraaglijke pijnen van
dystrofie. Door een wonder van God werd zij
tijdens een Genezingsdienst in één moment
genezen. ‘Is er voor mij ook een wonder van
genezing mogelijk?’, gaat er dan door je heen,
‘want ik heb ook pijnen en ben al jaren lang
ziek.

Hoe moet ik tot God komen?
Voor goddelijke genezing hebben wij allereerst geloof nodig. Wij moeten onze vooroordelen en bedenkingen opzij zetten door eenvoudig te zeggen: ‘O God, als het waar is wat ik
heb gehoord en wat ik nu lees dat U ook voor
mij een wonder kunt doen, dan open ik mijn
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hart voor u.’ Je mag geloven dat de beloften
van God, zoals in de Bijbel beschreven, ook
voor jou zijn. Jezus Christus is niet veranderd
en wil voor jou doen wat Hij tweeduizend jaar
geleden ook deed.
Wij lezen in het evangelie van Markus hoofdstuk 1:40-41, over een melaatse die ongeneeslijk ziek was. Hij ging naar Jezus en vroeg:
‘Heer, als U wilt, kunt U mij reinigen.’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik wil het, word rein.’ En onmiddellijk was hij van zijn melaatsheid verlost! Op
dezelfde wijze gingen veel anderen richting
Jezus voor genezing, en Jezus legde hen de
handen op en genas hen.
Ook Marinus Dijksman ging naar een van onze
genezingsdiensten. Hij had een groot kankergezwel in de maag met uitzaaiingen in de
lever. Zijn toekomst zag er somber uit. Toen
hoorde hij dat Jezus nog steeds de zieken
genas. We legden hem de handen op in Jezus
naam, en de wonderbare kracht van Jezus
Christus doorstroomde zijn lichaam. Hij werd
direct genezen van zijn ziekte.

Wat is dan de barrière?
Er wordt vaak afbreuk gedaan aan het geloof
in een wonder, omdat men meer geloof
heeft in tradities. Het geloof wordt dan teniet
gedaan doordat men zegt dat genezing door
gebed, niet meer nodig is voor vandaag. Dit
is nergens in de Bijbel te lezen. Er staat wel
geschreven dat Jezus Christus Dezelfde is en
nog steeds geneest! Door het vasthouden

aan overleveringen en tradities krijgt men
een totaal ander beeld van Jezus Christus
en hierdoor is het geloof in een wonder verloren gegaan. Het gevolg is dat mensen een
passief geloof hebben, terwijl de Bijbel ons
aanspoort om een actief geloof te hebben.
Een actief geloof gaat richting Jezus, richting
het wonder. Zo hebben wij door de jaren heen
een grote schare van mensen zien komen en
zagen wij hoe de wonderbaarlijke kracht van
Jezus tot hen kwam.
Cicely de Lima werd al vijfenveertig jaar
gekweld werd door vreselijke astma.
De artsen hadden haar verteld dat er voor
haar geen hoop op genezing was. Haar longen functioneerden nog maar voor vierendertig procent. Maar tijdens de genezingsdienst
kwam de genezende kracht van Jezus Christus
in haar longen en werd zij direct gezond.

Jezus is Dezelfde!
Als er nu een andere visie op Christus is dan de
Bijbel ons laat zien, dan heeft men Hem veranderd. Maar naar aanleiding van al de genezingen, mogen wij vaststellen dat het waar is wat
de Bijbel zegt: Jezus is Dezelfde! Op de vraag:
‘Is er ook genezing voor mij mogelijk?’ mogen
wij zeggen: ‘Ja, want Hij is niet veranderd.’
Ook jij mag richting Jezus gaan net zoals anderen deden. Zij zochten de relatie met Hem en
heel eenvoudig riepen zij Hem aan: ‘Heer raak
ook mij aan, help mij, wees mij genadig.’ Zijn
kracht die nog altijd Dezelfde is zal ook tot jou
komen. ■
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ADVERTENTIE

€15

€6,5

Een boek voor jezelf
en om kado te geven!

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

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 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:
• D
 e kracht van de hemelse spijs en drank
• De verbondsmaaltijd
• J ezus verlangde het Pascha met Zijn discipelen te eten
• D
 rie belangrijke dingen om te doen tijdens het Heilig
Avondmaal
• Denk aan de dag van uw verlossing
• Verlost om rechtop te gaan

V E R K R I J G B A A R B I J D E B O E K E N TA 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
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€14
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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 echter 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 eigenschappen 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 Sunamitische 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 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 beschuldigende vinger naar iemand te wijzen
en zonder iemand te veroordelen. Maar om te helpen om
datgene te overwinnen, wat de zegen tegenhoudt.

O F B E S T E L V I A W E B S H O P. W I N G S O F H E A L I N G . N L
19 WINGS OF HEALING Januari 2018

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

PROGRAMMA JANUARI - JUNI 2018

Wings of Healing
Gemeentediensten

Programma

WINGS OF HEALING IN WARMOND

Eredienst en Kinderdienst
Iedere zondagmorgen om 10:00

Gebedsdienst
Iedere woensdagavond om 20:00

Jeugdwerk

AGENDA BIJZONDERE DIENSTEN

Vind ons via www.jeugdbar.nl

Kerst en nieuwjaarsprogramma

Doop in de Heilige Geest avond

Zie pagina 22

Zondag 25 maart 19:00

Genezingsdiensten
Elke 1e en 2e zondagavond van
iedere maand om 19:00.
Zie agenda op onze website

Voorbedevernieuwingsdienst

Onderwijsdiensten

Start discipelschapstraining

Iedere 3e zondagavond van
iedere maand om 19:00 uur,
Onderwijsdienst over geloof en
Goddelijke Genezing

Maandag 8 januari 19:30 - 15 maandagavonden
Aanmelden via wingsofhealing.nl/training

Route
Route vanuit Den Haag
A44 richting Wassenaar- 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.

Woensdag 3 januari 20:00
Kom met uw voorbede!

PAASWEEKEND
Vr 30 maart 20:00 Goede Vrijdag - Heilig
Avondmaal
Zo 1 april 10:00 Paasoverwinningsfeest
Zo 1 april 19:00 Genezingsdienst in de
kracht van de opstanding

Zalvingsdienst voor de zieken
Zondag 21 januari 19:00

Onderwijsdienst

Doopdienst door Onderdompeling

Zondag 15 april 19:00
Onderwerp: En God zeide: “Er zij ...”

Woensdag 24 januari 20:00
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

GROOT VOORJAARS SEMINAR
Kinderwensdienst
Zondag 28 januari 19:00

Dinsdag 17 april 19:30
Onderwerp: Voor de strijd geboren!

Onderwijsdienst
Zondag 18 februari 19:00
Onderwerp: Ons lichaam is voor de Heer

Vuur van God avond
Woensdag 25 april 20:00
God geeft vuur, maar wat doen wij ermee?

Vuur van God avond
Route vanuit Utrecht /
Amsterdam
Via Schiphol, A44 richting Sassenheim, Den Haag centrum, Leiden
West. Afslag Warmond- VoorhoutOosthout. 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 Wassenaar Amsterdam,
afslag
VoorhoutNoordwijk- 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.
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Woensdag 21 februari 20:00
God geeft vuur, maar wat doen wij ermee?

Extra genezingsdienst
Zondag 29 april 19:00

Bevrijdingsdienst
Zondag 25 februari 19:00

GENEZINGSWEEKEND
Vr 9 maart 19:30 Genezingsdienst
Za 10 maart 13:30 Kindergenezingsdienst
Zo 11 maart 10:00 Onderwijsdienst over
geloof en Goddelijke genezing
Zo 11 maart 19:00 Genezingsdienst

PINKSTERFEEST
Zondag 20 mei 10:00
Zondag 20 mei 19:00 Onderwijsdienst
Onderwerp: Pinksteren is Kracht

Doop in de Heilige Geest avond
Zondag 27 mei 19:00

Doopdienst door Onderdompeling
Onderwijsdienst

Woensdag 30 mei 20:00
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

Zondag 18 maart 19:00
Onderwerp: Wat u spreekt is uw geloof

Onderwijsdienst

Doopdienst door Onderdompeling

Zondag 17 juni 19:00
Onderwerp: Gods Koninkrijk is vrede

Woensdag 21 maart 20:00
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl
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PROGRAMMA GENEZINGSDIENSTEN JANUARI - JULI 2018

Genezingsdiensten
IN HET LAND

ME T E VANGELIST JAN ZIJLSTR A

AGENDA
Regelmatig worden er in alle provincies van Nederland maar ook in België Genezingsdiensten gehouden.
Deventer - Genezingsdienst
Vrijdag 12 januari 19:30
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis | Titus Brandsma
plein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 | www.facebook.com/
zoeprayhealing

Tilburg - Onderwijsdienst over ‘geloof en genezing’ met gebed
voor zieken
Zondag 25 maart 11:00
Pinkstergemeente Praise | Gebouw Koningshoeven |
Kruisvaardersstraat 32 | 5021 BE Tilburg | 06-40287031 |
www.pgpraise.nl

Deventer - Onderwijsdienst over ‘geloof en genezing’ met
gebed voor zieken

Tilburg - Onderwijsdienst met gebed

Woensdag 17 januari 20:00
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis | Titus Brandsma
plein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 | www.facebook.com/
zoeprayhealing

Zondag 15 april 11:00
Pinkstergemeente Praise | Gebouw Koningshoeven |
Kruisvaardersstraat 32 | 5021 BE Tilburg | 06-40287031 |
www.pgpraise.nl

Zaandam - Genezingsdienst

IJlst - Genezingsdienst

Vrijdag 19 januari 19:30
JerehSalem | Galjoenstraat 1 | 1503 AN Zaandam | 075-202 6373 |
www.jerehsalem.nl

Vrijdag 20 april 19:30
Welcome Home Church | Stadslaankerk | Stadslaan 10 |
8651 AD IJlst | 06-41427666 | www.welcomehomechurch.nl

Almere - Genezingsdienst

IJlst - Onderwijsdienst over ‘geloof en genezing’ met gebed
voor zieken

Vrijdag 26 januari 19:30
House of Worship Almere | Parkwijklaan 44 | 1326 AS Almere |
06-22961832 | www.houseofworshipalmere.nl

Zondag 22 april 10:00
Welcome Home Church | Stadslaankerk | Stadslaan 10 |
8651 AD IJlst | 06-41427666 | www.welcomehomechurch.nl

Almere - Onderwijsdienst over ‘geloof en genezing’ met gebed
voor zieken

Wijk bij Duurstede - Genezingsdienst

Zondag 28 januari 10:00
House of Worship Almere | Markerkant 1206-01 | 1314 AK Almere |
06-22961832 | www.houseofworshipalmere.nl

Vrijdag 25 mei 19:30
De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 |
3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

IJlst - Onderwijsdienst met gebed

Wijk bij Duurstede - Onderwijsdienst over ‘geloof en
genezing’ met gebed voor zieken

Zondag 18 februari 10:00
Welcome Home Church | Stadslaankerk | Stadslaan 10 |
8651 AD IJlst | 06-41427666 | www.welcomehomechurch.nl

Zondag 27 mei 10:00
De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 |
3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

Tilburg - Genezingsdienst
Vrijdag 23 maart 19:30
Pinkstergemeente Praise | Buurtcentrum “De Symfonie” |
Eilenbergstraat 250 | 5011 EC Tilburg | 06-40287031 |
www.pgpraise.nl

Deventer, onderwijsdienst met gebed
Woensdag 4 juli 20:00
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis | Titus Brandsma
plein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 | www.facebook.com/
zoeprayhealing

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:
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KERST EN OUD & NIEUW 2017 / JEUGDBAR / SPECIALE SEMINAR

JeugdBAR is het vernieuwde jeugdwerk
van Wings of Healing!
Met ‘BAR’ bieden we een positieve hangplek voor christelijke en nieuwsgierige
jongeren uit omgeving Leiden. Tegelijkertijd is het de afkorting voor onze slogan:
‘Be Around & Restore’.
Regelmatig zien we elkaar bij de BAR op
zaterdagavond, maar sinds september
is op zondagochtend ook de LOUNGE
regelmatig open speciaal voor tieners.
Een lounge is net als een bar een ontmoetingsplek, maar ook dit is weer een
afkorting waarmee we het doel van onze

activiteit willen aangeven: ‘Let Our Unique
Next Generation Explore’. Waar de zaterdagavonden in het teken staan van ‘elkaar
ontmoeten’ (Be Around), staan de zondagochtenden meer in het teken van ‘samen
ontdekken’ (Let’s Explore!).
Kom jij uit de omgeving Leiden of ben
je nieuwsgierig naar ons?
Kijk op www.jeugdbar.nl voor de volledige
agenda, de visie waar we samen naartoe
werken en een paar foto’s van eerdere
avonden.

DInsdag 17 april 19:30 in Warmond

SPECIALE SEMINAR

VOOR DE STRIJD GEBOREN!
‘Het geheim van het beloofde
te ontvangen’

PROGRAMMA

KERST EN OUD & NIEUW
Adventsdienst
Zondag 17 december 10:00

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

Kerstwijdingsdienst
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

Oudejaarsdienst met uitreiking van
tekst voor 2018
Zondag 31 december 10:00
Zondagavond 31 december - Géén
dienst!

Voorbedevernieuwingsdienst
Woensdag 3 januari 20:00
Kom met uw voorbede!

Genezingsdienst
Zondag 7 januari 19:00
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PROGRAMMA PASEN, DISCIPELSCHAPSTRAINING & HELP MEE

HOUDT U VRIJ!

DISCIPELSCHAPSTRAINING
De basis voor iedere christen
De start is op maandag
8 januari 2018 om 19:30 in
Warmond. In totaal zijn dit
15 maandagavonden.

PROGRAMMA PASEN
Goede Vrijdag - Heilig Avondmaal

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

Vrijdag 30 maart 20:00

Paasoverwinningsfeest
Zondag 1 april 10:00

Genezingsdienst

Zondag 1 april 19:00
‘In de kracht van de opstanding’
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

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

DIT BOEK IS TEVENS VERKRIJGBAAR
I N O N Z E W E B S H O P ! W E B S H O P. W I N G S O F H E A L I N G . N L

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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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 krijgen. Als je gezegend bent door de boodschap
en je wilt ons helpen, dan kan je dit doen door
gebed en door financiële steun.

Wij stellen je hulp zeer op prijs.

Help mee en steun ons met een
eenmalige gift, of word Partner met
een maandelijkse gift, zodat we de
mens in nood kunnen bereiken.

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

Kijk voor alle info op:
www.wingsofhealing.nl/partners
Bank relatie: ABN AMRO
IBAN nummer: NL91ABNA0551690399
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Welkom in de diensten van de

WINGS OF HEALING
in Warmond - Holland

De getuigenissen
van de wonderen
van God

Hoe de oneindige
kracht van Jezus
wordt geopenbaard

De zegen die tijdens
de dienst stroomt

Veerpolder 6a | 071-3031260

