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COLUMN - JAN ZIJLSTRA

JEZUS LEEFT
DAT BETEKENT DAN

De opstanding van Jezus Christus vormt het hart van
ons geloof, daar draait het geloof om. Dat Christus
geleefd heeft en gestorven is, daar kan niemand
omheen. Maar over het feit dat Hij is opgestaan uit de
dood, wordt door velen verworpen. Maar de cruciale
vraag is: Leeft Jezus?

‘Het is pure onzin en absoluut onmogelijk’
zeggen tegenstanders van de opstanding,
‘het is een mythe, een verhaal.’ Voorstanders
roepen uit, dat het de waarheid is: ‘Kijk naar
wat de levende Heer in onze levens en dat van
anderen doet. Een God die dat doet, kan niet
dood zijn.’
Als het Evangelie van Jezus Christus niet verder
zou gaan dan Zijn dood aan het kruis, dan wist
men er nog wel raad mee. Want Zijn sterven
was dan een prachtig voorbeeld van martelaarschap. De boodschap over de opstanding
van Jezus, stuit bij Paulus op de weerstand van
de geleerden van Athene, maar ook op die van
tegenwoordig.

Geloof in de opstanding
Zowel de denkers van toen, als die van nu roepen: ‘De opstanding uit de dood? Daar geloven wij niet in.’ Echter, met deze opstanding uit
de dood, valt of staat het geloof in het bestaan
van God. Waar geen geloof in God meer is, vervalt men al gauw in totaal ongeloof.
Waarom is het voor velen moeilijk om te geloven in de opstanding? Het antwoord moet
gezocht worden in de moderne mens, die al
redenerend, de opstanding eenvoudigweg
niet kan geloven, omdat het buiten de grenzen van iedere verstandelijke en wetenschappelijke verklaring valt. Alles daarbuiten valt
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immers onder de categorie ‘wonder’, iets waar
de wetenschap niet mee uit de voeten kan.
Een wonder hoort nu eenmaal in de wereld
van ‘geloof.’
Maar ondertussen blijkt toch dat men niet zo
zeker is van de eigen wijsheid, want ik bespeur
steeds vaker een grote twijfel dat er na de
dood geen opstanding is en geen God met
wie men rekening moet houden.

De cruciale vraag is: Leeft Jezus?
Het enige antwoord op de wonderbaarlijke
genezing van de verlamde Miryam Shantan is
dat Jezus leeft!
Het enige antwoord op de genezing van Henk
Nepveu die agressieve asbest longkanker had
en spoedig zou sterven, is dat Jezus leeft!
Het enige antwoord op de wonderbaarlijke
genezing van Cicela de Lima met zeer ernstige COPD is dat Jezus leeft en dat Hij nog altijd
Dezelfde is.

Een wonder is
buitennatuurlijk en
staat boven het natuurlijke.

Voor de wetenschap is het een grote vraag hoe
deze wonderen hebben kunnen plaatsvinden.
Door een wonder worden er plotseling grenzen gesteld aan het weten, en het vervelende is dat je een wonder ook niet zomaar kan
verwerpen. Een wonder is buitennatuurlijk en
staat boven het natuurlijke.
Dat is God, Die zonder menselijk ingrijpen Zijn
kracht toont, en door de mens heen laat stromen. En alleen door geloof kan deze kracht
- de opstandingskracht van Jezus - tot ons
komen en een wonder tot stand brengen.
Wonderen gebeuren door bovennatuurlijke
kracht die menselijk niet te bevatten is, en al
ons weten en kennen te boven gaat. Maar als
de wetenschap het wonder erkent, dan geeft
zij daarmee impliciet toe, dat Jezus uit de
dood is opgestaan en leeft!
Lees in deze editie de getuigenissen van wonderen van genezing waar geen enkele wetenschappelijke verklaring voor is, dan alleen:
JEZUS LEEFT! ■
Uw Evangelist Jan Zijlstra

Deze lijst van genezingswonderen kan nog
veel verder uitgebreid worden, en wat het ons
zegt is dat Jezus leeft!
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“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 - DE BOODSCHAP VOOR DEZE WERELD

De boodschap
VOOR DEZE WERELD

God zag de wereld: een wereld in nood. Een wereld waar geen hoop voor was, of toch wel?
Jazeker, er bleek hoop voor de wereld te zijn, want God had gesproken. Hij had vanaf het begin
over een reddingsplan gesproken, duidelijk en klaar. De boodschap was eenvoudig en krachtig
tegelijk. Het zou in Bethlehem beginnen, met een kind, een kind in een kribbe. En dit zou het
teken zijn, schrijft Lucas: “Gij zult een kind vinden, liggende in een kribbe.” De boodschap die
begon met Lucas 2:12, de boodschap van de oneindige liefde van God.
Bethlehem, de plaats waar hemel en aarde
zouden samenkomen en God en mens elkaar
ontmoetten. De plaats waar de mens aan God
vraagt, en waar God aan de mens geeft. Uit
liefde God gaf Zijn Zoon in Bethlehem, in de
kribbe .

Wat een liefde
Door dit kind werd de liefde van God geopenbaard. Een liefde zo hoog verheven en overweldigend groot, dat het met geen andere
liefde te vergelijken is!
Het was liefde die een weg zocht naar de mens
om een oplossing te geven voor al zijn vraagstukken en problemen. Het was die liefde die
de weg naar die mens vond. Wat een liefde!

Wat een nederigheid
Uit deze liefde offerde Jezus zichzelf op, Hij
werd mens. De grote apostel Paulus schrijft,
dat Jezus Christus die de gestalte Gods bezat,
het niet als een roof heeft geacht om dit op
te geven. “Hij heeft zichzelf ontledigd en de
gestalte van een dienstknecht aangenomen,
en dat Hij aan de mens gelijk geworden is. En
in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft
Hij Zich vernederd en is in alles gehoorzaam
geweest.” - Filippenzen 2:6-8.
Omdat de mens niet tot God kon naderen,
daarin juist hopeloos gefaald had, daalde God
af tot de mens. Hij, Die het allerhoogste bezat,
was bereid te buigen en wel zo diep, dat zelfs
de diepst gezonken mens gered kon worden.
Hij kon niet dieper afdalen. Hij gaf alles, namelijk Zijn eigen leven: Jezus Christus.
Jezus wist waarover Hij sprak toen Hij zei:
“Leert van Mij dat Ik zachtmoedig en nederig
van hart ben” - Mattheüs 11:29. Toen Hij zijn
hart voor het gehele mensdom opende, deed
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Hij dat met een nederig hart. Het is een hartsgesteldheid, die wij ook moeten hebben. Hij
had een hart dat zo diep boog, dat Hij een
dienstknecht wilde zijn voor ons.
Wat een nederigheid!

Wat een bewogenheid
Jezus ging rond, goeddoende. Hij zag de
zwakken en maakte hen sterk. Hij zag de
hopeloze en gaf hem weer hoop. Hij gaf uitzicht aan hen die niets meer van het leven
verwachtten. Hij zag de mensen in hun nood
en richtte hen op. Voor hen die in duisternis
waren brak het licht door. Hij zag hun ziekten en zwakheden en Hij genas hen. Hij had
een hart vol bewogenheid. Dat bestond niet
alleen maar uit wat sympathie, door de mens
in nood een schouderklopje te geven. Maar
vanuit Zijn bewogenheid voelde Hij met hen
mee en hielp Hij de mens. Uit die passie zocht
en vond Hij de mens in nood.
Toen Jezus Zijn werk begon, ontvouwde Hij
Zijn plan en zei: 'Ik ben gekomen om het goede nieuws te brengen, om de gevangenisdeur
van je leven te openen, om vrijlating te prediken aan hen die in de gevangenis zijn. Dit is
Mijn boodschap.'
Drie jaar lang ging Hij rond, altijd was Hij
bezig om de mens in nood te zoeken en aan
te raken. Het motief achter al Zijn handelingen was intens medelijden, bewogen door
Zijn oneindige liefde. Dat was Zijn opdracht,
Zijn missie!
Er staat van Hem geschreven: “Hij zag de mensen. Hij zag hun nood, en werd met innerlijke
ontferming over hen bewogen en genas hen.”
- Mattheüs 14:14.
Wat een bewogenheid!

Wat een offer
Maar de boodschap die met Kerst begon, ging
nog verder. Het zou niet beperkt blijven tot de
jaren dat Jezus vol bewogenheid rondging. Er
zou iets gebeuren, wat het hart van het evangelie kenmerkt. Hij zou sterven aan het kruis:
“Hij is voor ons gestorven, voor onze schuld
en zonden, aan het kruis van Golgotha”, zie
Romeinen 5:8.
Op de achtergrond van de kribbe was het
kruis al zichtbaar. Het kruis was het meest
smadelijke wat denkbaar was. Degene die
daar aan hing was een vervloekte en stierf een
afschuwelijke dood.
Toch stierf Jezus geen martelaarsdood als
gevolg van een complot van de Joden en Pilatus. Nee, Hij stierf als Middelaar, om Zijn missie
te volbrengen. Met het grote doel de mens
eeuwig leven te geven, het leven van God.
Hij stierf voor ons, meer kon Hij niet geven. Hij
gaf Zijn leven, Zijn bloed, en daarmee redde
Hij ons. Hij offerde Zijn leven voor ons op, Hij
gaf alles wat Hij had.
Wat een liefde was het, om naar onze wereld
te komen. Wat een nederigheid was het om
dat te kunnen doen. Wat een bewogenheid
was het om ons in onze erbarmelijke nood op
te zoeken. Daarom kon Hij zulk een groot offer
brengen. Wat een offer!

Wat een leven
De mensen dachten dat het kruis het einde
was. Zelfs de discipelen, zij die de volgelingen
van Jezus waren geweest, dachten het. Drie
jaar lang hadden zij met Jezus opgetrokken
naar de dorpen en steden in Judea en Galilea.
En terwijl zij Zijn geweldige wonderen meemaakten, droomden zij over dat geweldige
Koninkrijk dat ongetwijfeld zou beginnen te
komen.
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Maar het kruis maakte een wrede einde aan
die prachtige droom. 'Het is over, het is voorbij, Hij is dood', zeiden ze met diepe smart, en
in tranen tegen elkaar. ‘Eindelijk is het voorbij,
Hij is dood en ligt in het graf’, zeiden anderen
die vijandig waren geweest.
Maar er waren er ook die twijfels hadden. Zij
zeiden: 'Het graf moet verzegeld worden, en
een grote steen moet ervoor geplaatst worden. Romeinse schildwachten moeten het
bewaken; Hij mag niet meer uit dit graf komen.’
Maar toen gebeurde het geweldige wonder.
Want Jezus had een leven in Zich dat zo groot,
zo machtig, zo sterk was! Er staat van Hem
geschreven: “Hij had een onvernietigbaar
leven” - Hebreeën 7:16.
Zijn kracht was zo oneindig groot dat Hij
opstond uit de dood. Ondanks de zware steen,
die wel twee ton woog en voor de ingang van
het graf lag, verrees Hij uit het graf. De dood
en het graf konden Hem niet vasthouden.
Niets kon Hem tegenhouden. Wat een geweldig leven! Paasfeest hoort ook bij de kerstboodschap. De boodschap dat Hij Zijn leven in
ons wil openbaren. Want wij zijn zonder Christus in de greep van de dood. Maar er staat
geschreven: “In Christus worden wij levend
gemaakt” - Efeze 2:6.
De opstanding van Jezus is een feit. Jezus verrees: Hij leeft! Maar de opstanding spreekt ook
over het feit dat Jezus in ons leeft. Dat leven
wil Hij in alle overvloed met de mens delen.
Daarom is christendom: LEVEN en vol zijn met
het leven van God. Wat een leven!

Wat een redding
Kerst begon met de openbaring van Gods
liefde, dat op Goede Vrijdag in alle grootsheid
aan de wereld werd getoond - Zijn opofferende liefde – barstte op Paasmorgen ten volle
uit. Een nieuwe dag was aangebroken: Jezus
was opgestaan!
Wij zijn talloze malen getuige geweest hoe
Zijn Leven vervolgens in ontelbare levens is
gaan werken. Mensen veranderden totaal en
niets bleef zoals het was. En als u wilt weten
wat het nieuwe leven inhoudt, zult u dat
alleen weten als u Christus leert kennen.
Nooit zal ik dat echtpaar vergeten dat de
beslissende stap tot Jezus Christus deed. Ze
waren zonder God en de Bijbel opgegroeid.
Er was nooit sprake van geweest om God
een plaats in hun leven te geven. Totdat ze 's
avonds een wandeling maakten. Tijdens een
dienst stonden de deuren van de zaal open.
Op het moment dat zij de zaal passeerden,
hoorden zij mij zeggen: 'Wat heb je om je aan
vast te houden in je leven?' Ze keken elkaar
aan, draaiden om en liepen naar binnen.
Die avond hoorden ze voor het eerst hoe Jezus
Christus hun levens kon veranderen en wat Hij
er allemaal voor gedaan had. Toen maakten
zij de keuze: dit is wat wij willen. Ik bad met
hen. Nooit zal ik de stralende gezichten van
dit echtpaar vergeten. Jezus Christus maakt
levens nieuw.

Janine Lemans had een hopeloos leven. Ze
wilde een eind aan haar leven maken, want
het leven had geen enkele zin meer voor haar.
Ze verminkte zichzelf, ze voelde zich veracht.
Als ze in de spiegel keek, spuugde ze op zichzelf. Ze had een verwrongen beeld van God.
Ze wist niet waar ze zich nog aan vast kon
houden. Totdat ze met haar leven bij de levende God kwam en Hij haar totaal vernieuwde.
Ze heeft nu een stralend leven.
Wat een redding!

Wat een boodschap
“Het evangelie van Jezus Christus is een kracht
Gods tot behoud voor een ieder die gelooft”
- Romeinen 1:16. Dit is de boodschap die wij
doorgeven. Het is een alles vernieuwende
boodschap. Niets anders is belangrijker, om
te horen en te laten horen, tussen hemel en
aarde. Zijn leven is niet te evenaren. Niets
kan met Hem vergeleken worden. Er kan zelfs
niets in Zijn schaduw staan. Dát is de Christus
die wij prediken. ■

Wat een geweldige boodschap!
Wat een liefde!
Wat een nederigheid!
Wat een bewogenheid!
Wat een offer!
Wat een leven!
Wat een redding!
Wat een boodschap!

Golgotha was de openbaring van de liefde van God,
en het lege graf de openbaring van de kracht van God.
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WARMOND
IEDERE 1e EN 2e ZONDAG
VAN ELKE MAAND, 19:00 UUR
TOEGANG VRIJ • GRATIS PARKEREN

WINGS OF HEALING

Veerpolder 6a - 2361 KV WARMOND
Postbus 20 - 2350 AA Leiderdorp
Tel: 071-3031260

3e zondagavond van de maand

GENEZINGSWEEKEND
Vr 3 augustus
Za 4 augustus
Zo 5 augustus
Zo 5 augustus

19:30 Genezingsdienst
13:30 Kindergenezingsdienst
10:00 	Heilig Avondmaal dienst:
Genezing in het Avondmaal
19:00 Genezingsdienst

ONDERWIJSDIENST OVER GELOOF GODDELIJKE GENEZING

INTERVIEW - HANS VERSCHOOR

Hans Verschoor
GENEZEN VAN DE ZIEKTE VAN HAILEY-HAILEY

We zijn bij Hans en Vivien Verschoor in Deventer, waar Hans ons
vertelt over zijn genezing van de ziekte van Hailey-Hailey, een
erfelijke huidaandoening.
Aan de buitenkant was niets aan Hans te merken, maar jarenlang
leed hij aan deze pijnlijke huidziekte. In Nederland zijn er ongeveer
duizend mensen met deze ziekte, en behalve symptoom en
pijnbestrijdende medicatie, is er geen behandeling tot genezing.
Hans moest met de verschrikkelijke pijn leren leven.
Toen Hans God leerde kennen en met het
gebedsteam van de Wings of Healing meebad
voor de zieken, had hij altijd geloof dat God
ook hem zou genezen. Maar dat bleef lang
uit; het werd eerder erger. Totdat het Heilig
Avondmaal een diepere betekenis voor hem
kreeg en hij het als Genezingsmaaltijd tot zich
nam.

Een defect in het DNA
De ziekte van Hailey-Hailey is een zeldzame
erfelijke blaarvormende huidaandoening, die
zich pas openbaart op jong volwassen leeftijd
en werd voor het eerst in 1939 door de broers
Hailey en Hailey beschreven. Het is in principe
een goedaardige aandoening die langdurig
blijft bestaan en het wordt veroorzaakt door
een defect in een bepaald stukje erfelijk materiaal.
Bij de ziekte van Hailey-Hailey zijn de cellen
van de opperhuid niet goed met elkaar verbonden waardoor ze van elkaar loslaten. Er
ontstaat dus een snel kwetsbare huid.
De ziekte is erfelijk overdraagbaar: als één
van de ouders de aandoening heeft, bestaat
er 50% kans dat hun kind de aandoening kan
krijgen.
Wanneer werd duidelijk dat je het had?
‘Toen ik zevenendertig was begon ik klachten
te krijgen. De ziekte was aan de buitenkant
niet zichbaar, maar wel voelbaar. Het begint
met jeukende blaasjes die kapot gaan of indrogen en ontsteken. De letstels die ontstaan
komen vooral voor op de meest bedekte
plaatsen zoals onder de oksels, bij de vrouw
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onder de borsten, in de hals en lies. De korstjes, natte plekken en open wonden veroorzaken een verschrikkelijke pijn. Het was een
jarenlange strijd.’
Welke behandeling of medicijnen kreeg je
hiervoor?
‘Ik heb reguliere en academische ziekenhuizen bezocht en werd vaak doorverwezen. In
Groningen stond een heel team van artsen
en fotografen om me heen voor onderzoek.
Helaas zijn veel artsen er onbekend mee en

ik kreeg alleen medicijnen en zalf voorgeschreven om de pijn en symptomen te onderdrukken, er bestaat ook nog geen medicijn
tegen de ziekte. Een lasertherapie wilde ik
niet ondergaan, maar zilvertruitjes heb ik wel
gedragen.’
Hoe was het voor je, kon je gewoon
werken?
‘Soms was ik maandenlang schoon, maar met
elke uitbraak moest ik met de pijn leren leven.
Zoiets gewoons als fatsoenlijk lopen, of mijn
armen omhoog doen, was soms niet te doen.
Als een uitbraak hevig was lag ik met koorts
en met armen en benen wijd gespreid op bed.
Kleding schuurde over de kapotte huid of
plakte er aan vast en op het werk waar de kledingvoorschrift kostuum en stropdas is, had ik
vaak ongemakkelijke en pijnlijke momenten.
Maar ik meldde me nooit ziek en ging gewoon
naar het werk.’

Psychische druk
‘Soms rook ik het rottend vlees onder mijn kleding. Wassen met zeep was onmogelijk, dus ik
verschoonde me een paar keer per dag.
Als ik met Vivien naar Suriname ging, droeg ik
makkelijke, luchtige kleding, maar daar was de
warmte weer de boosdoener. Alleen met Vivien deelde ik mijn leed. Anderen zouden het
misschien niet begrijpen: ik zag er toch niet
ziek uit, en iedereen had toch wel eens een
wondje? Dat gaf wel psychische druk.’
Hoe ben je tot geloof gekomen?
‘In 2002 nodigde een collega mij uit voor een
Kerstdienst in Deventer. Misschien zag zij dat
het eigenlijk niet zo goed met me ging. Ik was
vrijgezel en had een leven van ‘lang leve de lol.’
‘De sfeer tijdens die Kerstdienst was heel liefdevol en vrij, dat was ik niet gewend. Ik kende
de verhalen wel uit de Bijbel, maar nu wilde ik
meer weten van het leven met God.’
Als Hans in die dienst wordt voorgesteld aan
Vivien is er direct een klik, of zoals Hans het
noemt, ‘een electroshock!’
Vivien: ’Het was bijzonder, in die zomer had ik
God heel specifiek voor een lieve man gebeden en Hans bleek precies die man te zijn!’
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Samen de Heer dienen
Hans en Vivien trouwen tien maanden na hun
eerste ontmoeting.
‘Ik kwam tot geloof, maar Vivien was al veel
langer met de Heer op weg en nam me mee
naar genezingsdiensten om te onderzoeken
wat daar gebeurde. Ik vond het geweldig en
dacht: Wow! Van die God wil ik meer weten.
Langzamerhand groeide ik in het geloof.’

Genezing van een zwakke enkel
‘In 2006 genas God mij van zwakke enkels waar
ik mijn leven lang last van had. Ik verzwikte
ze vaak en zat dan twee weken omhoog met
een gezwollen enkel en een ingescheurde of
opgerekte enkelband. Op een dag verzwikte
ik weer eens mijn enkel die meteen dik werd.
“Laten we bidden”, zei ik tegen Vivien. Ik legde mijn hand op de enkel en bestrafte de pijn
in de Naam van Jezus en bad dat het weer
sterk en krachtig zou worden. De zwelling
verdween en alsof er een enkelband omheen
kwam, voelde ik een versteviging. Ik zie het
als de hand van God die mijn enkel vast had.
Sindsdien heb ik nooit meer last van slappe
enkelbanden.’
Je had nog altijd die huidziekte. Was het
moeilijker om voor genezing voor jezelf te
geloven dan voor een ander?
‘Tijdens de genezingsdiensten zagen we dat
mensen genezen werden, maar bij mij was er
geen verbetering. Als er voor iemand met een
huidziekte werd gebeden, dan zei ik: ‘Het is
ook voor mij!’ Ik geloofde het op dat moment,
maar het gebeurde dan niet. Soms was het
moeilijk om tijdens het bidden mijn armen
op te tillen vanwege de pijn, maar dan ging ik
toch door. Dat was soms zwaar.’
‘Ik heb me er nooit in berust, want ik wilde niet
dat het mijn hele leven zo zou blijven. Ik leefde
er mee, wist wat ik wel en wat ik niet kon doen.
Maar ik was altijd ziek. Mijn lichaam takelde
af; de medicijnen waren zo zwaar dat mijn
lichaam het niet meer accepteerde. Het dieptepunt was tijdens een verblijf in Suriname. Ik
hield het niet meer van de pijn en schreeuwde
het uit naar God. Altijd als ik op mijn knieën
ging, de Heer aanriep en Hem grootmaakte,
verminderde de pijn.’

Genezing tijdens het Heilig
Avondmaal
‘Op 26 november 2016 woonde ik de Partnerdag bij van de Wings of Healing. Ik was alleen
en zou de volgende dag naar Suriname vertrekken, waar Vivien al was.
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Vlak daarvoor had ik een onderzoek gehad en
mijn borst zat onder de wonden en korstjes
van plakkertjes en pleisters die op mijn huid
geplakt waren. Het jeukte en zag er niet uit,
maar mijn koffer stond klaar, gepakt met al de
medicijnen.’
‘Het boek Genezing in het Avondmaal dat
op die dag gepresenteerd werd, gaf mij een
andere kijk op het Avondmaal. Het Avondmaal is de maaltijd van het nieuw verbond in
Christus voor de kinderen van God.
Doordat ik de diepe en volle betekenis leerde
kennen en het op drie punten ging toepassen,
kwam de zegen van God.

1. Denk aan Jezus hoe Hij was, hoe Hij
is en altijd zal zijn: Een levende Persoon
die goed doet en iedereen geneest die
is overweldigd door de duivel. Hij is in
mij en ik blijf in Hem. Door aan Hem te
denken en van het brood, Zijn lichaam, te
eten, raakt Hij mijn lichaam aan!
2. Verkondig Hem: proclameer dat wij
zijn gered door Zijn bloed en door Zijn
striemen voor ons genezing is gekomen.
Geloof het met je hart en zeg het met je
mond: ik leef door Hem omdat Hij voor
mij stierf. Door Zijn dood bezit ik Zijn
leven, Zijn verlossing en Zijn genezing!
3. We moeten het Lichaam van Jezus
onderscheiden. We moeten begrijpen
wat de bedoeling is van het stukje brood
en de wijn, en er geen andere betekenis
aan geven. Anders is deelname aan het
Avondmaal de Heer onwaardig, en missen we de diepe betekenis en zegen die
eraan verbonden is.’

Hoe beleefde je voorheen het Avondmaal?
‘Ik nam het altijd als genezing tot me, maar
was me er toch niet genoeg bewust van dat
het ook werkelijk zou gaan gebeuren.
Toen iedereen het Avondmaal persoonlijk tot
zich nam, proclameerde ik in geloof: ‘Heer,
ik dank U voor alles wat U voor mij gedaan
heeft. Ik neem het nu tot mij en ik geloof dat
de genezing nu mijn deel is. Ik ben verlost
van de Hailey-Hailey en mijn huid is vanaf dit
moment gezond in Jezus’ Naam. Ik ben verlost
van de lijdensweg die ik jaren heb moeten
doorstaan en Uw Woord zegt dat Uw striemen
mijn genezing zijn.’ Er werden me geen handen opgelegd en ik voelde op dat moment

niets, maar ik proclameerde krachtig dat ik
genezen zou zijn.’
‘De volgende dag vertrok ik naar Suriname.
Het ging die dag echt slecht met me, maar
de volgende dag merkte ik dat het al rustiger
werd en mijn huid herstelde.
Met de antibiotica en prednison die ik had
meegekregen wachtte ik eerst een dag, toen
twee dagen, uiteindelijk nam ik het helemaal
niet. Ik vergat het op een gegeven moment
gewoon, want ik was helemaal genezen!
Een bevriende dermatoloog bevestigde dat
het een groot wonder was, want medisch
gezien is het onmogelijk.’

Zoë Pray/Healing Home
‘Sinds kort heeft God het zo geleid dat we een
eigen bediening zijn gestart. Het is begonnen
met drie personen in onze huiskamer, dat
uitgroeide naar een man of zeven, acht. Toen
zei de Heer dat we moesten uitkijken naar
een zaal. Nu komen we elke woensdagavond
samen in het Titus Brandsmahuis, een voormalig Roomskatholieke kerk.’
‘We evangeliseren op straat om mensen uit te
nodigen die Jezus nog niet kennen.
Er wordt eigenlijk nog zo weinig met mensen
gebeden, terwijl er zovelen zijn die gebed
nodig hebben en ook gebed willen.
In de dienst eren we de Heer met liederen,
wordt het Woord gebracht en geven mensen
getuigenissen, daarna nodigen we mensen uit
voor gebed.
We zien elke keer dat mensen komen voor
gebed én genezing ontvangen.
Mensen die weer terugkomen én anderen
meenemen!’
Je hebt een totaal gezond lichaam, ben
je je er elke dag nog van bewust dat je zo
ziek geweest bent?
‘We zijn recent weer naar Suriname gegaan en
ik heb geen medicijnen meegenomen. Ik ben
vrij en kan de dingen doen die ik wil doen.
Zoals heerlijk zwemmen in een subtropisch
klimaat. Dat was nooit mogelijk want ik kon
besmetting oplopen. In een open bad keek
iedereen me aan; ik schaamde me voor het
rauwe vlees dat zichtbaar was door de open
wonden.’
‘Als je pijn hebt ben je je daar heel bewust van.
Maar als de pijn weg is, dan doe je de dingen
alsof het nooit anders is geweest. Nee, ik denk
er niet elke dag meer aan, maar als ik mezelf in
de spiegel zie dan denk ik: Wow! Je lichaam is
helemaal gezond, geen wondjes, geen blaasjes, geen pijn meer!’ ■
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INTERVIEW - NATASJA VERSTEGEN

Natasja Verstegen
GENEZEN VAN KANKER

IS GENEZING BLIJVEND?
Haar litteken werd een sieraad: God genas Natasja Verstegen van
uitzaaiing van schildklierkanker.

Natasja Verstegen is een jonge vrouw die
positief in het leven staat. In 2007 genas God
haar van kanker op haar longen. Het is bijna
niet voor te stellen dat deze bruisende vrouw
schildklierkanker had met uitzaaiingen naar
de lymfeklieren en longen. Het geloof in God
van het jonge meisje toen, was rotsvast: het
zou goedkomen! Na elf jaar vertelt Natasja
enthousiast dat het goed is gekomen en Gods
genezing blijvend is!

Wanneer werd je ziek?
‘Toen ik tien jaar was had ik een bult in mijn
hals. De huisarts dacht dat het niets ernstigs
was en dat het om een struma ging. Ik accepteerde het en bedacht dat ik met die bult
dan maar anders dan andere kinderen was.
Maar de bult werd groter en soms was ik zo
benauwd dat ik ‘s nachts bijna stikte. Op een
avond bracht mijn vader mij naar de huisartsenpost, waar we meteen doorverwezen
werden naar het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein. Een punctie wees uit dat het
schildklierkanker was.
Toen de arts vertelde wat er met me aan de
hand was, zei ik: “Meneer ik geloof in God en
ik geloof dat de Here Jezus me kan genezen.”
De arts begreep het niet, hij werd zelfs een
beetje boos en zei dat ik niet begreep hoe
ernstig het was. Omdat ik zo jong was, ik
was vijftien, en het om een zeldzame vorm
van schildklierkanker ging, werd een nieuwe
behandeling aangedragen die op mij getest
zou worden. Dat wilde ik niet. Voor verdere
behandeling ben ik toen naar het Diaconessenziekenhuis gegaan.’

Je was nog jong, hoe kan het dat je
zo positief reageerde?
‘Ik groeide op met de Bijbel en de liedjes van
Elly en Rikkert. We leerden bidden en elkaar
te vergeven. Ik ben heel dankbaar dat mijn
ouders me dat hebben meegegeven, want
het is een stukje vertrouwen wat ik altijd heb
gehad. Zij gaven mij iets, wat ik uiteindelijk
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zelf moest ontdekken, zo werd het een persoonlijke relatie met God.
Ik voelde me niet heel erg ziek en deed zoveel
mogelijk met alles mee. Ik heb natuurlijk wel
een lange tijd in het ziekenhuis gelegen, maar
heb mijn diploma gehaald. Pas toen ik behandeld werd met medicatie begon ik te merken
dat ik lichamelijk zwak werd. Maar als je het
aan mijn vriendinnen zou vragen, zouden ze
zeggen dat ze het niet aan me konden merken.’

‘Nooit meer zingen’
In april 2006, worden bij Natasja de schildklier
en de vier bijschildkliertjes verwijderd. Het
gezwel is groot en tijdens de operatie kan niet
voorkomen worden dat de stemband beschadiging oploopt. Natasja houdt van zingen en
als zij in de nabespreking aan de arts vraagt of
zij ooit nog zal kunnen zingen krijgt zij advies
dat het beter is om een andere hobby te kiezen.

‘Dat was het enige moment dat ik gehuild
heb. Zingen is mijn passie! Als kind van twee
stond ik al met een microfoon in mijn hand.
Het was mijn uitlaatklep. Je kon me alles ontnemen, maar zonder mijn stem voelde ik me
gehandicapt.’

Uitzaaiing naar de lymfeklieren
Kort daarna worden er uitzaaiingen naar de
lymfeklieren ontdekt. Natasja wordt opnieuw
geopereerd en het litteken dat er al zat, wordt
doorgetrokken.
‘Het is nu elf jaar geleden, en inmiddels is het
litteken in mijn hals een sieraad geworden.
Als mensen er naar vragen, is het een aanknopingspunt om mijn verhaal te kunnen vertellen’, vertelt Natasja met een glimlach.

Idols
Zonder haar medeweten, heeft een vriendin
haar intussen opgegeven voor het tv-programma Idols. ‘Het was goed bedoeld, maar
toen ik de uitnodiging binnen kreeg, zei ik
tegen de Heer: ”Wat moet ik hier nu mee? Ik
kan niet meer zingen!”
Kort daarna kwam een vrouw in een kerkdienst naar me toe die met me wilde bidden
want de Heer had haar laten zien dat ik mijn
stem zou gebruiken voor God. Ik had geloof
dat God me zou genezen van kanker, maar dat
ik weer zou kunnen zingen vond ik best lastig.
Mijn stem was zo veranderd.’

Geen popster
‘Eenmaal thuis ging ik op mijn knieën en legde mijn vragen bij de Heer voor. Ik besloot het
avontuur aan te gaan; als ik de eerste ronde
door zou komen, dan zou ik Zijn Woord geloven dat ik voor Hem zou zingen.’
Natasja hoort na drie rondes bij de laatste tien
deelnemers die de theaterronde halen, maar
dan is haar stem op.
‘Het leek alsof God er een slot op had gezet.
Mijn stem was me letterlijk ontnomen, maar ik
had zo’n enorme rust. In mijn hart wist ik dat
ik mijn stem moest gaan gebruiken voor God.
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Ik wilde nooit een popster worden, er zat een
heel ander verhaal achter. Het was een bevestiging. Alsof God zei: “En nu ga Ik verder met
jou.”’

‘Heer, doet U het maar’
‘Bij de nacontrole bleek dat de kanker verder
uitgezaaid was naar mijn longen. Toch dacht
ik niet: heb ik het nu voor de derde keer? Nu
zie ik het leven niet meer zitten! Integendeel.
Ik was er heel rustig onder en zag het meer als
een uitdaging. Ik geloofde letterlijk alles wat
God in Zijn Woord zei. Dus ik zei: “Nou Heer,
doe het nu maar, als U het niet doet, dan bent
U een leugenaar, en dat bent U niet, dus U
moet het doen!” Het was ook spannend hoor,
je gaat toch door een bijzondere, maar mooie
periode heen. Tijdens de chemokuur was ik
afgezonderd en zat ik de hele dag alleen, met
mezelf en de Bijbel. Je leert God op een hele
andere manier kennen, het was super waardevol, ik had het niet willen missen. Als ik het niet
had meegemaakt, zou ik heel anders in het
leven staan wat betreft mijn relatie met God.’

God liegt niet
‘De uitzaaiingen zaten op de vertakkingen
van mijn longen en de kuren sloegen niet
aan, mijn lichaam nam het niet op. Toch wist
ik zeker dat God mij zou gaan genezen, want
God liegt niet. Zo heb ik er altijd in gestaan. Ik
sprak altijd positief en bouwde mezelf op met
woorden van leven. Ik vond het soms lastig
als mensen me vroegen hoe het met me ging,
want dan dacht ik: Prima! Hoezo?’

Naar de genezingsdienst
Op 4 februari 2007 vraagt Natasja’s vader haar
mee om samen naar de genezingsdienst bij
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Jan Zijlstra te gaan.
‘Ik vind het altijd fijn om mee te gaan, niet
eens voor mijn eigen genezing, want dat
bracht ik in gebed naar God vertrouwend dat
het goed zou komen. Het was iets tussen God
en mij. In de dienst bad ik mee voor de mensen, totdat Gods Geest iets doorgaf in het hart
van broeder Zijlstra. Hij zei dat er een persoon
in de zaal zat en benoemde de soorten kanker
die ik had. Ik keek mijn vader aan en wist dat
het over mij ging.’
‘Toen ik naar voren ging voor gebed werd ik
emotioneel en ervoer ik in mijn hart dat God
met mij bezig was. Het is moeilijk te beschrijven, maar het voelde als een warme gloed die
de toppen van mijn vingers en tenen aanraakte. Ik ervoer vrede en vertrouwen en het deed
ook echt iets met mijn lichaam. Het was alsof
Gods stem het uitriep: “Het is klaar, het is weg,
het is volbracht!”
Op dat moment wist ik dat het weg was.
Na het gebed sprak broeder Zijlstra nog
mooie woorden over mij uit: “Lang nadat ik er
niet meer zal zijn, zal jij nog vrolijk rondhuppelen!” Het lijkt me geweldig om als oma met
grijze krullen en een rollator, met de Bijbel in
mijn hand de mensen over de liefde van de
Heer te vertellen.’
‘Toen ik later het eindgesprek bij de arts had,
kreeg ik te horen dat de maandenlange chemo’s en radioactieve jodiumkuren niet aansloegen. Ik vertelde hem over mijn geloof in
God en de ervaring die ik gehad had. Ik zei
dat ik er vertrouwen in had dat het goed zou
komen en graag een laatste scan wilde.
Na overleg ging hij daarmee akkoord. Nadat
er contrastvloeistof was ingebracht en bloed

werd afgenomen kwam er na verloop van
tijd een tweede arts bij, en een derde. Op een
gegeven moment stonden er vier artsen om
mijn bed. Er was niets meer op de scan te zien,
maar ik mocht nog nergens van uit gaan en
er lag een heel traject voor me. Maar voor mij
was het een bevestiging. Als het eerst helemaal uitgezaaid is en er opeens niets te vinden is, dat is God als je het mij vraagt.’

Na elf jaar ben je nog steeds gezond,
hoe werd het dossier gesloten?
‘Als gezond en genezen! Al zal de medische
wereld het nooit een wonder noemen. Als je
vijf jaar kankervrij bent, dan ben je genezen
verklaard. Na vijfeneenhalf jaar ben ik in het
Utrechts Medisch Centrum nog een keer helemaal onderzocht; ook op die scan was er niets
meer te zien, ik was helemaal schoon!‘

Zingen voor God
Met veel enthousiasme en toewijding zingt
Natasja elke zondag in de diensten van Best
Life Church in Utrecht.
‘Ik weet nog hoe mijn stem vroeger klonk,
maar wat God me teruggegeven heeft vind
ik veel mooier. Ik heb heel bewust de keuze
gemaakt om alleen liederen voor God te zingen. Ik merk en krijg vaak terug dat Gods zalving er op rust en er iets verandert in de atmosfeer tijdens het zingen. Het is geweldig om
mensen mee te nemen om God te aanbidden.’
‘Wat er in mijn leven gebeurd is heeft mij en
iedereen binnen mijn familie versterkt in het
geloof. Zij maakten het van zo dichtbij mee. En
of de wonderen nou groot of klein zijn: God
kan het allemaal en Hij wil het allemaal! Ik kan
God alleen maar dankbaar zijn!’ ■
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ARTIKEL - GENEZINGSWEEKEND

VRIJDAG 3 AUGUSTUS T/M

Regina van der Lee
Regina zou vrijdag een stoma krijgen, maar de
zondag daarvoor genas God haar volkomen.

Henk Nepveu
Henk had nog maar 3 maanden te leven vanwege asbest longkanker. Jezus genas hem in
één moment.

Janneke Vlot
Na 18 jaar helse pijnen werd Janneke van
posttraumatische dystrofie genezen.

LEON WERD

genezen

VAN EXTREME HOOFDPIJNEN
... waar hij 45 jaar last van had. De oorzaak, een scheve
nekwervel, werd door Gods hand recht gezet.
Daan Peulen
Daan had meerdere hartinfarcten doorgemaakt. Maar hij werd genezen door Jezus.

IEDEREEN WELKOM
12 WINGS OF HEALING Mei 2018

W W W. W I N G S O F H E A L I N G . N L

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

ZONDAG 5 AUGUSTUS

M E T E VA N G E L I S T J A N Z I J L S T R A
Miryam Shantan
Miryam was verlamd en zat in een rolstoel,
maar Jezus genas haar in één moment.

Talar Qubian
Talar werd door Jezus genezen van hypermobiliteit. God nam tijdens het gebed alle pijn in
één keer weg.

Mariet Janissen

GENEZINGSDIENST
Vrijdag 3 augustus 19:30

Mariet werd genezen van de spierziekte A.L.S.
door de kracht van Jezus Christus.

KINDERGENEZINGSDIENST
Zaterdag 4 augustus 13:30
HEILIG AVONDMAAL DIENST Genezing in het Avondmaal
Zondag 5 augustus 10:00
Jacolien Bakker

GENEZINGSDIENST
Zondag 5 augustus 19:00
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Jacolien had een blind linkeroog en een doof
linkeroor, maar door God’s kracht werd zij in
één moment genezen.

TOEGANG VRIJ
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ARTIKEL - ZIJ GINGEN NAAR EEN GENEZINGSDIENST...

ZIJ GINGEN NAAR EEN

genezingsdienst
Lisa Finnema
GENEZEN VAN BEKKENINSTABILITEIT
Lisa had zich al helemaal ingesteld op een leven als chronische pijn
patiënt. Zij had al bijna vier jaar voortdurend hevige pijn door een
instabiel bekken. Toen hoorde zij van de Genezingsdiensten en besloot
zij met haar ziekte richting Jezus te gaan.
Tijdens het gebed voor genezing in de Naam van Jezus, voelde Lisa Gods
kracht door haar heen gaan en werd zij in één moment verlost van alle
pijnen. Er was een nieuwe toekomst voor haar aangebroken.

Jeanette Neuman
GENEZEN VAN EEN ERFELIJKE BLOEDZIEKTE
Jeanette werd geboren met een erfelijke bloedziekte, haar ouders waren
beiden dragers van deze ziekte. Deze bloedziekte had een ernstige bloedafbraak tot gevolg. Vanaf de eerste dag van haar geboorte was het een
komen en gaan naar het ziekenhuis. Haar immuunsysteem was zeer zwak
en ook haar organen waren aangetast. Herhaaldelijke bloedtransfusies
hielden haar in leven. Daarbij functioneerden haar hartkleppen niet goed
en was er een vernauwing in haar longslagader. Hierdoor had Jeanette
altijd infecties door open wonden. Zij moest het haar hele leven meedragen. Ze had een ziek lichaam waarvan de artsen meermalen gezegd
hadden: ‘Wij kunnen niets voor je doen, er is hiervoor geen genezing
mogelijk.’
Maar in de Genezingsdienst hoorde zij de woorden: ‘Bij God zijn alle dingen mogelijk.’ Evangelist Jan Zijlstra legde Jeanette de handen op en zij
werd in één moment volkomen gezond.
Na een onderzoek verklaarde de zeer verbaasde arts: ‘U bent volkomen
gezond – alles is volkomen genezen.’

Bert Marinus
GENEZEN VAN VERGEVORDERDE ZIEKTE VAN LYME
Na een tekenbeet takelde het lichaam van de 22-jarige Bert zienderogen
af. Toen eenmaal de ziekte van Lyme werd vastgesteld, had de Lyme-bacterie al onherstelbare schade 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.

K I J K V O O R D E A G E N D A O P PA G I N A 1 8 O F O P W W W. W I N G S O F H E A L I N G . N L

14 WINGS OF HEALING Mei 2018

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

... EN ONTVINGEN GODDELIJKE GENEZING

EN ONTVINGEN

Goddelijke genezing

Jessica Jitan Rai-Manniesing
GENEZEN VAN ACUTE LEUKEMIE
De diagnose die de 28-jarige Jessica kreeg te horen was acute leukemie en een hart in zeer slechte conditie. 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 van haar familie.
Maar Jessica ging met haar nood richting Jezus en geloofde in herstel.
Tijdens die genezingsdienst kwam de kracht van God tot haar; Jessica
ging gezond en herboren naar huis. Na onderzoek in het ziekenhuis was
er geen spoor van leukemie meer te vinden.

Wessel van Loenen
GENEZEN VAN ADHD EN PDD-NOS
Vanaf zijn geboorte (in Schagen NH) had Wessel een ernstige hersenfunctiestoornis waardoor hij agressief gedrag vertoonde. De stoornis
veroorzaakte chaos in zijn hoofd en het ongeremd gedrag was een groot
probleem voor artsen en psychiaters. Zijn ouders kregen te horen dat
Wessel niet te genezen was. Maar zij besloten om naar de genezingsdienst te gaan en een wonder van God te verwachten. Zij geloofden dat
Jezus nog altijd Dezelfde was.
Die avond werd Wessel verlost van het afschuwelijke juk dat op zijn leven
lag en dat zijn leven verwoestte. De volgende dag zagen zijn ouders al
direct dat er een totale verandering had plaatsgevonden. Naderhand
zeiden de artsen diep getroffen te zijn door de complete verandering in
Wessels leven.

Mathilda Fafiani
GENEZEN VAN SPIERDYSTROFIE
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.
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ARTIKEL - ZIJ GINGEN NAAR EEN GENEZINGSDIENST...

ZIJ GINGEN NAAR EEN

genezingsdienst
Tamara en Valentijn Reijnolds
EEN KINDERWENS GING IN VERVULLING
Tamara: ‘Ik was niet gelovig toen ik naar een Genezingsdienst ging. Op
die avond gaf ik mijn leven aan God over. Er kwam een diepe rust en
vrede in mij. Tegelijk werd ik die avond van chronische blaasontsteking
genezen.’ Maar Tamara en Valentijn hadden ook een kinderwens waar
voor gebeden werd. God heeft het gebed gehoord en een paar jaar later
werd hun zoon Lodewijk geboren.
Regelmatig ontvangen wij geboortekaartjes van baby’s die eigenlijk niet
geboren hadden kunnen worden. ‘Er werd voor ons gebeden dat onze
kinderwens vervuld zou worden’ of ‘God hoorde en onze baby werd
geboren’, wordt er vaak bij geschreven. Wat onmogelijk was bij mensen
was mogelijk bij God.

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

Marijke Brinkhuis
GENEZEN VAN FIBROMYALGIE
Marijke kon niets meer. Het open of dicht draaien van de kraan was al
onmogelijk en hevige pijnen kwelden haar. Alleen morfine kon die
pijn nog net onderdrukken. Daarbij verdween het spierweefsel en haar
lichaam takelde steeds meer af. Alleen de rolstoel gaf haar nog wat mobiliteit.
Gewezen op de genezingsdiensten, voegde zij daad bij woord en zei:
‘Ik ga.’ Die avond stond Marijke op uit haar rolstoel en liep de zaal door,
genezen van haar ziekte in Jezus’ Naam.

K I J K V O O R D E A G E N D A O P PA G I N A 1 8 O F O P W W W. W I N G S O F H E A L I N G . N L

16 WINGS OF HEALING Mei 2018

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

... EN ONTVINGEN GODDELIJKE GENEZING

EN ONTVINGEN

Goddelijke genezing

Marinus Dijksman
GENEZEN VAN MAAG- EN LEVERKANKER
In juni 2011 krijgt Marinus te horen dat hij maagkanker heeft met uitzaaiingen in de lever. Het bericht slaat in als een bom en artsen stippelen een
behandelplan uit om zijn leven te behouden. Een operatie staat gepland
op 6 december.
Als vrienden Marinus uitnodigen voor een genezingsdienst, komt Marinus 4 december 2011 naar de dienst waar hij zijn hart opent voor de
boodschap. Daar hoort hij dat de mens zal leven door het Woord van
God. Zodra hem de handen opgelegd worden, voelt Marinus de kracht
van God door zijn lichaam stromen. Hij is herboren en genezen!
De arts reageert de volgende dag sceptisch: een gezwel van 5 cm is
zomaar niet weg. Maar op de dag van de operatie blijkt er geen tumor
meer te vinden. Een stukje weefsel van de maag en een biopsie uit de
lever blijken kankervrij en ook het bloedonderzoek is in orde.
Marinus: ‘Mijn leven heeft een andere wending genomen. Ik kreeg te
horen dat ik waarschijnlijk niet lang meer zou leven, maar nu ervaar ik
elke dag het leven van God in mij. Jezus Christus is gisteren, en heden en
tot in eeuwigheid Dezelfde.’

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

Eskea Jonkman
GOD GENAS HAAR VERROTTE KNIEËN
Drieëndertig jaar lang leed Eskea aan ernstige knieproblemen, haar linker knie was ‘verrot.’ Na enige tijd kreeg zij ook problemen in de rechter
knie. Prothesen 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!
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PROGRAMMA - BIJZONDERE DIENSTEN APRIL T/M NOVEMBER 2018

Wings of Healing
Gemeentediensten
Eredienst en Kinderdienst
Iedere zondagmorgen om 10:00

Programma

WINGS OF HEALING IN WARMOND

Gebedsdienst
Iedere woensdagavond om 20:00

Jeugdwerk
Vind ons via www.jeugdbar.nl

AGENDA BIJZONDERE DIENSTEN

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

Extra Genezingsdienst voor kinderen en
volwassenen

Onderwijsdienst over ‘geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor zieken

Zondag 29 april 19:00

Zondag 19 augustus 19:00

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

Bevrijdingsdienst
PINKSTERFEEST
Zondag 20 mei 10:00 Pinksterfeest
Zondag 20 mei 19:00 Onderwijsdienst
Thema: ‘De kracht van de Heilige Geest
werkt in ons’

Route

Speciale dienst voor de doop in de Heilige
Geest

Route vanuit Den Haag
A44 richting Wassenaar- Amsterdam,
afslag Voorhout- NoordwijkOegstgeest 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.

Zondag 27 mei 19:00

Route vanuit Utrecht /
Amsterdam
Via Schiphol, A44 richting
Sassenheim, Den Haag centrum,
Leiden West. Afslag WarmondVoorhout- 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 HaagAmsterdam, 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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Zondag 26 augustus 19:00
Thema: ‘Het juk verbroken’

Doopdienst door Onderdompeling
Woensdag 29 augustus 20:00
aanmelden via info@wingsofhealing.nl

Dienst met gebed voor nieuwe schooljaar
Zondag 2 september 10:00

Start discipelschapstraining
Doopdienst door Onderdompeling
Woensdag 30 mei 20:00
Bent u gedoopt na uw bekering?
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

Maandag 3 september 19:30
15 maandagavonden
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

Gastspreekster Alice Juliet uit Curaçao

Onderwijsdienst over ‘geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor zieken

Zondag 10 juni 10:00

Zondag 16 september 19:00

Onderwijsdienst over ‘geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor zieken

Groot Najaars Seminar

Zondag 17 juni 19:00
Thema: ‘Het Koninkrijk Gods is vrede’

Onderwijsdienst over ‘geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor zieken
Zondag 15 juli 19:00

Dinsdag 30 oktober 19:30
Thema: ‘Hebben wij een Koninkrijksmentaliteit?’

PARTNER- EN VRIENDENDAG
Houd u vrij!
Zaterdag 24 november 10:00

GENEZINGSWEEKEND
Vrijdag 3 augustus 19:30 Genezingsdienst
Zaterdag 4 augustus 13:30 Kindergenezingsdienst
Zondag 5 augustus 10:00 Heilig Avondmaal dienst
Thema: Genezing in het Avondmaal
Zondag 5 augustus 19:00 Genezingsdienst

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

PROGRAMMA - GENEZINGSDIENSTEN IN HET LAND MEI T/M OKTOBER 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.
Wijk bij Duurstede - Genezingsdienst

Tilburg - Genezingsdienst

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

Vrijdag 14 september 19:30
Pinkstergemeente PraisE | Wijkcentrum de Symfonie | Eilenbergstraat 250 | 5011 EC Tilburg | 06-40287031 | www.pgpraise.nl

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

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

Zondag 27 mei 10:30
De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 |
3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

Zondag 16 september 11:00
Pinkstergemeente PraisE | Wijkcentrum Koningshaven | Kruisvaardersstraat 32a | 5021 BE Tilburg | 06-40287031 | www.pgpraise.nl

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

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

Vrijdag 8 juni 19:30
Zendingsgemeente Volendam | Stolphoevekerk | Burg. Kolfschotenplein 1A | 1131 BN Volendam | 06-14676623 |
www.devingervangod.nl

Zondag 30 september 11:00
House of Worship Hulanda | Groenezoom 256 | 3075 GM Rotterdam
06-13195498 | www.howhulanda.org

Deventer - Genezingsdienst
Deventer - Onderwijsdienst over ‘geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor zieken
Woensdag 4 juli 20:00
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis |
Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 |
www.facebook.com/zoeprayhealing

Zelhem - Genezingsdienst
Zaterdag 11 augustus 19:00
De Betteld | Aaltenseweg 11 | 7021 HR Zelhem | 0314-627200 |
www.betteld.nl

Tilburg - Onderwijsdienst over ‘geloof en Goddelijke genezing’
met gebed voor zieken
Zondag 26 augustus 11:00
Pinkstergemeente PraisE | Wijkcentrum Koningshaven | Kruisvaardersstraat 32a | 5021 BE Tilburg | 06-40287031 | www.pgpraise.nl

Vrijdag 12 oktober 19:30
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis |
Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 |
www.facebook.com/zoeprayhealing

Deventer - Onderwijsdienst over ‘geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor zieken
Woensdag 17 oktober 20:00
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis |
Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 |
www.facebook.com/zoeprayhealing

IJlst - Genezingsdienst
Vrijdag 26 oktober 19:30
Welcome Home Church | Stadslaan 10 | 8651AD IJlst 06-41427666 |
www.welcomehomechurch.nl

Amsterdam - Genezingsdienst

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

Vrijdag 7 september 19:30
Winners Harvest Worship Center | Hunzestraat 85 | 1079 VW
Amsterdam | 020-75822131 | www.winnersharvest.com

Zondag 28 oktober 10:00
Welcome Home Church | Stadslaan 10 | 8651AD IJlst 06-41427666 |
www.welcomehomechurch.nl
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ADVERTENTIE - 5 INSPIRERENDE BOEKEN

Een boek voor jezelf
en om kado te geven!

€14
€6,5
€15

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.

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:
• 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

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.
Het 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.:
• G
 enezing in Gods Tegenwoordigheid
• Wat leerde Jezus over genezing?
• Ontmoet de Genezer
• H
 et wonder van Regina van der Lee
• E skea genezen van haar verrotte knieën
• Jacolien, ze was links blind en doof
• H
 enk Hofman: Ik liep! Ik was genezen!
• Izak en Rebekka’s wonderbaby’s
• Henk Nepveu genezen van kanker

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 , 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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ADVERTENTIE - 5 INSPIRERENDE BOEKEN

€14
€8

ALLES voor ALLEN

GEHAZI

Wat bedoelt God met alles

Hoe hij zijn bediening miste

Een heel aantal woorden in de Bijbel zoals, al,
alles, alle, altijd, elk, ieder, overal, voortdurend,
laten ons zien wat wij door Jezus Christus
bezitten, namelijk, een ongekende grote
rijkdom.

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.

Deze woorden gebruikt de Heer steeds in Zijn Woord om duidelijk te maken dat Hij ‘alles voor allen’ bedoelt. Keer op keer zien
wij in het Woord het onbegrensde wat voor ons bestemd is, en
wat Hij ons in onbeperkte mate geeft.

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.

Toen wij opnieuw geboren werden, ontvingen wij Christus, en al
wat Christus is, in ons leven. Kolossenzen 1:27 zegt:“Christus in ons.”
Dit is niet een deel, maar de volheid van Christus die wij ontvangen hebben.
Daarbij zegt het Woord heel duidelijk: “Al het Mijne is het uwe.”
Dit is alleen mogelijk door de relatie die wij met Hem hebben.
Wij gaan ontdekken in dit boek dat God de Bron van alles is, en
dat God heel nadrukkelijk tot ons zegt, dat alles voor allen is.

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.

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
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ADVERTENTIE - BELANGRIJKE CD’S

Speciaal aanbevolen
CD’S DIE UW LEVEN VERANDEREN

Hoe genezing te behouden
God zegent ons niet om vervolgens die zegen weer van ons af
te nemen, het is de satan die dat
doet. Hoe moeten we hem weerstaan?

Het gelovig gebed ontvangt
Het is van het grootste belang
om te weten wat Jezus over het
gebed leerde. Overduidelijk heeft
Jezus uiteengezet hoe wij moeten bidden om dan te ontvangen.

Er zijn diverse titels beschikbaar ter
opbouwing van uw geloofsleven zoals:
•
•
•
•
•
•

God heeft een beter plan
In al de ellende en wanhoop van
de mens legt God Zijn plan voor
ons neer. Wanneer de mens zich
richt naar dat plan en de Heer zal
aanroepen dan zal dit plan in werking komen en het zal uw leven
compleet veranderen.

Ik kies voor het kruis, om
anderen te redden
Jezus had de macht om van het
kruis af te komen, maar als Hij
Zichzelf zou redden, dan zouden
wij niet gered kunnen worden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 e 4 geloofsstappen van de bloedvloeiende
D
vrouw
7 redenen waarom Jezus nog steeds geneest
De God die scheiding maakt
Ontmoet je God
3 dingen om te doen met betrekking tot de
wederkomst van de Heer
5 sleutels hoe mee te bidden als er voor zieken
wordt gebeden
7 redenen om niet bezorgd te zijn
Behoud uw oogst (zegeningen)
De bestemming voor Gods volk
De weg naar genezing in 7 stappen
De zegen van Jahweh
Een andere kijk op gebed
En God zei: ‘Er zij ... En het was er!’
Ga op de uitkijktoren staan
Gekocht om vrij te zijn
Etc.

D E C D ’ S Z I J N V E R K R I J G B A A R 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
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SPECIALE DIENSTEN & HELP MEE

HOUD U VRIJ! (Noteer in je agenda)
PROGRAMMA PINKSTEREN
Pinksterfeest

Zondag 20 mei 10:00

Onderwijsdienst

Zondag 20 mei 19:00
Thema: ‘De kracht van de Heilige Geest
werkt in ons’

Bevrijdingsdienst

Zondag 26 augustus 19:00
‘Het juk verbroken’

DISCIPELSCHAPSTRAINING
De basis voor iedere christen
De start is op maandag 3 september
2018 om 19:30 in Warmond. In totaal
zijn dit 15 maandagavonden.
Deze training gaat over de belangrijke fundamentele waarheden die de Bijbel als richtlijnen geeft om een discipel van Jezus te zijn.
Aanmelden?
Aanmelden kan in de diensten van de
Wings of Healing of via
www.wingsofhealing.nl/training/discipelschaps-training

HET BOEK IS TEVENS VERKRIJGBAAR OP ONZE WEBSHOP!
W E B S H O P. W I N G S O F H E A L I N G . N L

Zaterdag 24 November aanvang 10:00 uur in Warmond

PARTNER - VRIENDEN

RELATIE DAG

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

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.

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

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

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

