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COLUMN JAN ZIJLSTRA

ZONDER
‘Wij zijn vrij om te doen wat wij willen!’
Al tientallen jaren klinkt deze schreeuw in ons land en het geluid
klinkt steeds luider. Deze ongekende drang naar vrijheid heeft het
er niet beter op gemaakt. Hoe komt dat?
Omdat men de regels binnen die vrijheid verworpen heeft, is
juist het tegenovergestelde zichtbaar geworden, want de mens is
inderdaad vrij, maar de vraag blijft over welke mate van vrijheid we
werkelijk spreken.

‘Ik ben geboren om vrij te zijn’ is wat de mens
zegt, en dat is waar. Maar bestaat er vrijheid
zonder regels? Ieder mens begrijpt dat er geen
vrijheid zonder regels kan bestaan. Over welke regels hebben wij het dan? Regels die wij
zelf gemaakt hebben, zodat wij kunnen leven
zonder regels. Als het juist is dat vrijheid zonder regels niet bestaat, dan is het ook juist, dat
die vrijheid alleen kan bestaan door de regels
te doen. Als wij het hebben over regels, dan
komen vragen op ons af als: over welke regels
gaat het, wie geeft deze regels, en leggen die
regels ons beperkingen op?
Is het waar dat wij alleen dan vrij kunnen zijn
als wij deze regels gehoorzamen? De Nederlandse wetgeving heeft regels; als ik mij daaraan houd, ben ik vrij. Zo heeft het Koninkrijk
van God ook haar wetten. Als ik die wetten en
levensregels gehoorzaam, dan ben ik vrij.

Hoe vrij zijn wij?
‘Ik was vrij om drugs te nemen’, zei een verslaafde, ‘maar het verwoestte mijn leven.’
‘Ik was vrij om te drinken, maar ik werd een
slaaf van de alcohol.’
‘Ik was vrij in eigen buik, maar na een abortus
werd ik een geestelijk wrak, want ik kon mijn
kindje niet vergeten.’
‘Ik ben vrij!’, is de kreet, maar realiseer u dat uw
vrijheid altijd begrensd is, want vrijheid zonder regels bestaat niet.
‘Ik verwerp deze regels’, als u dit zegt zult u te
maken krijgen met een andere regel, waar niet
aan te ontkomen is.
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Het is de regel van oorzaak en gevolg en deze
regel is harder dan u misschien denkt. Maar
wie zich stelt onder de regels en normen
van het Koninkrijk van God en daarnaar gaat
leven, ontdekt dat het de wet van vrijheid is.
Vraag uzelf eens af of er iemand met een beter
plan gekomen is. Kijk eens naar de uitwerking
van Zijn plan en vraag uzelf af waarin Jezus
mogelijk ongelijk heeft gehad? Wat is er verkeerd of onzuiver aan?
Laten wij verstandig zijn om onze regels naast
Zijn regels te plaatsen.
Als wij regels zoeken om naar te leven, laten
wij ze dan bij Hem zoeken, want het blijken
regels en wetten te zijn van de wet van de
vrijheid!

Vrij of slaaf?
Jezus zag het scherp en zei: ‘De mens moet
vrij zijn anders is hij een slaaf.’ De belangrijke vraag is wat het is dat ons tot slaaf maakt.
Allereerst is de mens een belangrijk begrip
kwijtgeraakt, namelijk het begrip van zonde.
Jezus spreekt heel nadrukkelijk over een slaaf
van de zonde zijn, maar velen weten niet meer
wat zonde is, omdat de grenzen steeds verlegd worden.
Zonde is het doel missen dat God voor ons
gesteld heeft. Het ontbreekt ons vaak aan
discipline om dat doel na te leven, waardoor
wij het belangrijkste voor ons leven mislopen. Enerzijds is men van mening dat discipline, tucht en regels ons van vrijheid beroven.
Daartegenover zien wij dat wie geen tucht of

regels wil aanvaarden een slaaf wordt!
De mens is geschapen als vrij schepsel, het
belangrijkste kenmerk daarvan is dat hij de
vrijheid in dit leven heeft om te kiezen. Het
is daarom van het grootste belang om te kiezen voor het beste. Wat is het beste? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden, stellen wij
een andere vraag: Welke wet maakt vrij?
Jezus respecteerde de mens en zei: ‘U moet
het zelf beoordelen, Ik leg u niets op, beoordeel zelf wat u vrijmaakt.’
Als u het leven verwerpt, dan is dat uw eigen
keuze, maar Jezus laat ons ook zien, wat vrijheid is.
Jezus zei: ‘Beoordeel zelf of dit ware vrijheid is,
waarom verwerpt u het dan?’
U kunt voor uzelf vaststellen of er een beter
plan is, dan wat Christus u aanbiedt.
Wij hebben de keuze om voor altijd slaaf te
zijn of om voor altijd vrij te zijn.
In de Bijbel zien wij dat Zijn wetten en regels
mensen vrij maakten.
Dit is nog steeds zo en de mens heeft de vrijheid en de mogelijkheid om te kiezen. Kiest
hij verkeerd, dan dreigt het in een complete
chaos te eindigen. Al naar gelang uw keuze
kunt u het goede verwerpen, terwijl het voor
u bestemd is, maar ook tot God komen en vrijheid ontvangen. ■

Uw Evangelist Jan Zijlstra

“Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.
Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is
om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de
vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.”
- Jesaja 53:4-5
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OVERDENKING

Waarom

HET KRUIS?

Het kruis! Kunnen wij er wel omheen, en weten wij eigenlijk wel
de betekenis? Er zijn veel mensen die een kruis als sieraad dragen
zonder te beseffen wat het kruis betekent. Daarentegen zijn er ook
mensen die het kruis met gepaste trots dragen; volgelingen van
Jezus die de ware betekenis van het kruis begrijpen.

Als wij een kruis dragen, dan is het belangrijk
om de betekenis ervan te weten en waarom
Jezus het kruis droeg. Iedereen die een kruisje als hanger draagt, zou zich deze belangrijke vraag moeten afvragen. Jezus stierf aan
het kruis, omdat Hij wist wat het uiteindelijk
teweeg heeft gebracht.

Hij droeg het voor ons
In Jesaja 53:5 legt de profeet Jesaja vast wat
Jezus naar het kruis bracht: "Om onze overtredingen is Hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen
is er voor ons genezing gekomen."
Wij lezen in dit gedeelte enkele belangrijke
woorden, waar de meeste mensen niet van
houden en eerder van weglopen.
Als wij het hebben wij over overtredingen, dan
spreekt dat over onze ongehoorzaamheid.
Noemen wij ongerechtigheid dan spreekt
dat over onze schuld naar God. Het gaat over
opstand tegen de autoriteit die boven ons
staat en die ons de wet en leefregels geeft.
God heeft vastgesteld hoe de mens moet
leven. Hij gaf ons Zijn Woord, Zijn regels om
naar te leven. Zijn Woord is leven voor de
mens. Maar de mens verbrak deze regels,
waardoor zijn overtredingen hem tot ongerechtigheid werden gerekend. Het gevolg is
dat de mens schuldig bevonden werd.
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Ben ik schuldig?
Iemand zei: 'Maar ik voel mij helemaal niet
schuldig en zeker niet aan de dood van Jezus,
Die 2000 jaar geleden werd gekruisigd.'
Maar dat u zich niet schuldig voelt, maakt u
nog niet onschuldig. Er zijn mensen die in alle
toonaarden ontkennen schuldig te zijn, maar
uiteindelijk toch schuldig verklaard en tenslotte veroordeeld werden.
U weet dat u op alles wat u aanraakt een
bewijs achterlaat. Ondanks dat u zou ontkennen dat u op die plaats geweest bent; uw
vingerafdruk is het doorslaggevend bewijs. Er
is niemand op aarde die zonder zonde is. De
vingerafdruk van ieder mens wordt gevonden
op alles wat zondig is. Het is overduidelijk dat
wij er wel degelijk mee te maken hebben.
De Bijbel leert ons dat wij allen hebben gezondigd en er is geen sterveling op aarde die zal
beweren dat hij nog nooit gezondigd heeft of
nooit een verkeerd ding heeft gedaan. Juist
vanwege onze zonden stierf Jezus. In het
Woord zegt Jesaja over Hem: "Om onze overtredingen is Hij verwond en om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld."

Het kruis bracht vergeving en
verlossing
Het lijden, de pijn en het sterven van Jezus,
onderging Hij niet voor Zichzelf. Het was
plaatsvervangend voor ons; dat is het wonder

“Wat uw verleden ook geweest mag zijn,
hoe zwaar het ook als een last op u drukt,
de boodschap is: Er is vergeving!”

van het kruis. Het was onze zonde en onze
schuld die Hem doorboorde aan het kruis. Het
was onze verlossing, als wij het offer van Jezus
aan het kruis in geloof zouden aanvaarden.
Wat begon met het vreselijke lijden aan het
kruis, eindigde met verlossing voor de mens.
Dit te aanvaarden is voor de mens de enige
weg van verlossing en vergeving van zonden.

“Jezus Christus gaf ons Zijn
leven opdat wij Zijn leven
zouden ontvangen.”
De Apostel Paulus schrijft in Efeze 1:7 wat dit
offer van Jezus betekent: "In Hem hebben wij
de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de
vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade."
Jezus Christus gaf ons Zijn leven opdat wij Zijn
leven zouden ontvangen.
Hoe staat het dan met onze schuld en wat
doet het met onze overtredingen en ongerechtigheid? Deze droeg Hij aan het kruis en
wie dit gelooft en gelovig aanvaardt, zal volkomen vrij zijn.

Wat is de boodschap van het kruis?
Het antwoord op de vraag of wij nog schuldig
zijn, is alleen te vinden in het kruis. Want onze
schuld en overtredingen waren de redenen
dat Jezus met onze schuld en zonden voor ons
moest sterven, zodat wij daarvan verlost zou-

den zijn. En het oordeel over onze zonde en
schuld werd aan het kruis over Jezus voltrokken, zodat wij vrij van het oordeel zouden zijn!
Hij gaf in onze plaats Zijn wonderbaar leven
en gaf aan ons Zijn gerechtigheid met Zijn
vingerafdruk die de garantie 'onschuldig!' gaf.
Want door dat ene offer wat Hij bracht, heeft
Hij ons volkomen verlost!
De boodschap is overduidelijk: Hij stierf voor
ons. Niet als martelaar, maar als Middelaar,
zodat Hij ons weer tot God en het leven van
God zou terugbrengen.
Zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan
het kruis bracht ons de vrede en wel een vrede
die alle verstand te boven gaat.
Jezus Christus droeg aan het kruis een zware
straf, die ons de verlossing en de vergeving
bracht van onze enorme grote schuld. Dit is
het hart van het Christendom.

De boodschap van het kruis is
vergeving
Wat uw verleden ook geweest mag zijn, hoe
zwaar het ook als een last op u drukt, de boodschap is: Er is vergeving!
Aan uw verleden kunt u niets veranderen. Als
u probeert om er maar iets aan te veranderen
dan zult u ontdekken dat het alleen maar het
verleden opwekt. U zult ontdekken dat het
een doodlopende weg is.
Als u er voor kiest dat uw verleden eindigt bij
het kruis, dan kiest u daarmee voor een nieuw
begin. Want het kruis is niet alleen het einde
van uw verleden, maar ook een nieuw begin

voor de mens. Want Jezus Christus zal voor u
een nieuw begin zijn.
Aanvaarden wij zo het kruis, dan heeft Jezus
niet tevergeefs voor u het kruis gedragen en
is Hij niet tevergeefs voor onze zonden gestorven.
Zo is de oneindige liefde van God aan ons
geopenbaard; opdat wij door Hem het eeuwige leven zouden ontvangen.
Deze liefde van God richt zich tot ieder mens.
Bij Hem is nooit een aanzien des persoon. De
voornaamste of de geringste; iedereen is bij
Hem gelijk. Hij stierf voor ons, meer kon Hij
niet geven. Hij gaf Zijn leven, Zijn bloed. Hij
gaf werkelijk alles wat Hij had, voor ons.
Hierdoor werd Zijn dood niet een tragische
mislukking, maar een overweldigende triomf
waarin u mag delen. ■

"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.
Want God heeft Zijn Zoon niet
in de wereld gezonden opdat
Hij de wereld zou vooroordelen,
maar opdat de wereld door Hem
behouden zou worden."
Johannes 3:16-17

L E E S V E R D E R I N D I T M A G A Z I N E WAT H E T K R U I S D O E T E N
S P E C I A A L H E T A R T I K E L O V E R H E T G R O OT S T E W O N D E R O P PA G I N A 1 6
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INTERVIEW LISETTE KLAUS

WARMOND
IEDERE 1E EN 2E ZONDAG
VAN ELKE MAAND,
19:00 UUR
TOEGANG VRIJ • GRATIS PARKEREN

3 E ZONDAGAVOND VAN DE MAAND:

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke
genezing met gebed voor de zieken

GENEZINGSWEEKEND
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Zondag

1 maart
2 maart
3 maart
3 maart

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

WINGS OF HEALING
Veerpolder 6a • 2361 KV • WARMOND
Postbus 20 • 2350 AA Leiderdorp • Tel: 071-3031260
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INTERVIEW - ADDY BEEKHOF

Marinus Dijksman
GENEZEN VAN MAAG- EN LEVERKANKER

We zijn in De Wilhelmina
stichting, een van de historische
hofjes in Dordrecht.
Het is een rustieke plek die
begin vorige eeuw gebouwd
werd als Oude Vrouwenhof,
maar waar in de loop van de tijd
zowel mannen als vrouwen en
echtparen wonen. We hebben
hier afgesproken met Marinus
Dijksman die er inmiddels
jaren met plezier woont en er
regelmatig rondleidingen geeft
waarin hij vertelt over de rijke
geschiedenis en architectuur
van het monumentale hofje.
‘Mijn moeder heeft hier nog
in het hofje gewoond, en mijn
grootmoeder ook nog’ vertelt
Marinus aan de keukentafel,
waar hij ons zijn bijzondere
verhaal vertelt.
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Familiekwaal
Marinus groeit op in Zeeland in een gezin van
vader, moeder en vijf broers. Vader werkt hard
op de boerderij, maar is vaak ziek.
‘Mijn vader had darm- en maagkanker. In
die tijd werd een tumor eruit gesneden, of
bestraald. Hij moest dan ook vaak naar het ziekenhuis in Rotterdam. Daarom verhuisden we
naar Dordrecht, waar de zorgvoorzieningen
beter bereikbaar waren en waar de familie
van mijn moeder woonde. Uiteindelijk is mijn
vader eraan overleden.
Het bleek dat de ziekte in de familie zat. Mijn
een jaar oudere broer, met wie ik een goede
band had, stierf aan leverkanker toen hij nog
maar 53 jaar was. Mijn moeder stierf een jaar
daarna, ze werd 81.’

Spoedopname in het ziekenhuis
‘Ik had mijn hele leven al last van maagpijn
waar ik pilletjes voor slikte. Ik slikte onder
andere Zantac, een maagzuurremmer maar
gaf er verder niet zoveel aandacht aan.
In de middag van 28 juli 2011 ging het echter goed mis. Ik kreeg een stekende pijn op
de borst met uitstraling naar de linker arm en
werd daarbij kortademig en kreeg tintelingen
rond de mond. Er kwam een brandend gevoel
vanuit mijn bovenbuik en ik moest bloed braken.’

‘Ik bleek thuis een maagbloeding te hebben gehad. Per ambulance werd ik naar de
spoedeisende hulp van het Albert Schweitzer
ziekenhuis gebracht. Na twee dagen werd ik
ontslagen uit het ziekenhuis omdat het bloedbraken was gestopt. Na twee weken moest ik
terug komen voor onderzoek.
Er werd toen vastgesteld dat ik twee maagzweren had en een grote tumor zo groot als
een tennisbal, die door mijn maagwand heen
naar buiten was gegroeid. Ben ik nu aan de
beurt? dacht ik, en ik dacht aan mijn broer die
zo jong gestorven was. Het zat me niet lekker.’
‘De artsen besloten om over te gaan op chemotherapie om de tumor te laten verschrompelen om het restant vervolgens operatief te
verwijderen. De start van de chemotherapie
zou plaatsvinden op 22 september en na 4
weken zou de conditie van de tumor worden
beoordeeld.’

Chemokuur en een verminderde
kans tot overleven door uitzaaiing
‘Ik was goed ziek toen ik de chemokuur onderging.
Van s’ morgens 8.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur was ik in het ziekenhuis. Je nieren en lever werden goed gespoeld, want er
komt veel binnen wat niet gezond is voor je
lichaam. Daarbij kreeg ik medicijnen mee naar

GENEZEN!

huis die ik dagelijks moest innemen. Mijn haar
viel uit, en mijn gezicht was opgezet van het
vocht dat ik vasthield.’

Het was alsof er een blok voor mijn neus viel,
daar zat de angst, het was een doodsbericht.

‘Op een moment, dat was al vrij snel, kreeg ik
van mijn oncoloog te horen dat de kans dat
het goed zou komen niet groot was, omdat
bleek dat de bloedwaardes van mijn lever niet
goed waren. De kanker was uitgezaaid.

Je bent eigenlijk helemaal van slag, maar je
houdt je stoer voor anderen. Je gaat ook niet
de hele dag huilen of het aan iedereen vertellen. Sommigen om mij heen konden er niks
mee, maar mijn vriendin was er voor me, met
haar kon ik er goed over praten.’

De arts had deze complicatie niet verwacht
en moest mij vertellen dat ik niet geopereerd
kon worden op twee plekken in mijn lichaam.
Mijn kansen om te overleven waren daardoor
verminderd.

‘Ik had een splinternieuwe auto voor de deur
staan, die ik meteen verkocht, want wat moest
ik er nog mee. Ik had geen keus, en ik was
bezig met afronden en regelen. Ik zie het wel,
dacht ik.’

Na een CT-scan op 16 november besloten
de artsen een operatie in te plannen om de
tumor te verwijderen; 6 december werd genoteerd in de agenda.’

Een goede buur

Afronden en regelen
‘Ik vroeg de arts hoeveel tijd ik nog had. Ik wilde dat weten omdat ik dan mijn zaken moest
gaan regelen. Hij kon me geen precies antwoord geven; het kon een half jaar zijn, misschien drie maanden. In ieder geval had ik niet
lang meer.

‘Hier in het hofje woonde een oudere vrouw,
met wie mijn vriendin en ik goed contact hadden. Ze was van Italiaanse afkomst en heel
gelovig. Ik kwam regelmatig bij haar over de
vloer en zij sprak altijd over de kerk en dat
God bestond. Ik was dan wel gedoopt, maar ik
dacht: de kerk, het is zo lang geleden.
Als zij wel eens bij mij at moest ik eerst bidden,
zo ging dat.
Toen zij hoorde dat ik zo ziek was, huilde zij.
“Je bent nog veel te jong”, zei ze.
Ze was als een moeder voor me.’
‘We gingen wel eens met haar mee naar de
kerk van het Leger des Heils hier in de buurt,
waar zij als vrijwilliger werkte. Daar werd ook
altijd voor mij gebeden.

9

WINGS OF HEALING JANUARI 2019

Maar op een dag nodigde zij mij uit om mee
te gaan naar een genezingsdienst van Jan Zijlstra. Ik was daar helemaal niet mee bezig, ik
wist ook niet dat het bestond!
Baat het niet dan schaadt het niet, dacht ik. Ik
ga mee! Want het ging toch over mijn leven.
Zo ben ik eigenlijk gegaan.’

Ik moet het doen, God bestaat
Op 4 december 2011 gaat Marinus samen met
zijn vriendin en de buurvrouw naar de genezingsdienst.
‘Ik was wel opgevoed met het geloof. Ik was
gedoopt en ging als kind naar de zondagschool.
Mijn moeder was best christelijk, maar ja, we
waren met vijf jongens en we werden vrij
opgevoed, eigenlijk deden we er niet zoveel
aan en gingen we niet zo vaak naar de kerk.
Mijn oma van vaders kant was ook heel gelovig. Zij had een kamer in huis met een tafel
waar een Bijbel op lag en waar zij altijd aan
het Bijbel lezen en bidden was. Nu denk ik wel
eens, misschien bad zij toen al voor ons, dat
het goed met ons zou gaan.’
‘Toen ik in de zaal was en al die mensen zag,
kwam het bij me op dat God toch wel moest
bestaan. Ik werd erdoor aangeraakt en ik wist
toen zeker: ik moet het doen, hier ga ik voor.
Ik hoorde die avond dat de mens zal leven
door het Woord van God. Als wij dat Woord
aanvaarden, dan zal het Woord van God leven

GENEZEN!

voor ons zijn en tot genezing van ons lichaam.
De ziekte werkte me tegen en was bezig om
mij te doden; ik greep deze boodschap met
beide handen aan.
Ik heb mijn hart toen aan Jezus gegeven. Later
die avond in de gebedsrij moesten we lang
wachten, maar ik dacht: ik kom wel een keer
aan de beurt. Die avond had ik erg veel pijn,
maar hoop hield me op de been.’
‘Eenmaal op het podium legde Jan Zijlstra
mij de handen op en bad voor genezing in
de naam van Jezus. Ik voelde me tijdens het
gebed licht worden. Iets gebeurde in mijn
maag. Toen ik weg wilde lopen riep Jan Zijlstra
me terug en zei: ‘Hé, er gebeurt wat met je, je
voelt wat, hè?’
En het was zo, want ik verging eerst van de
pijn, maar die pijn verdween. Ik voelde het
naar boven stromen en mijn buik werd licht.
Een ander zou zeggen dat het onzin is, maar
voor mij is het zeker dat dàt het moment van
genezing is geweest.
Een paar dagen later zou ik de bevestiging
meemaken dat God me genezen had.’

Niets te vinden
‘De operatie heeft acht uur geduurd. Van
08.00 ‘s morgens tot 16.00 uur ’s middags. Het
resultaat? Er was geen tumor meer te vinden.
Op de plek waar de tumor eerst gelokaliseerd
was, zagen de artsen een lichte, wat schrale
plek. Daar is nog wel een stukje van weggenomen dat onder de microscoop bekeken werd.
Maar ook dat weefsel was schoon. Alles is
nagekeken, elf lymfeklieren en zelfs mijn lever
waren helemaal schoon!’

Medisch onverklaarbaar

‘De volgende dag, op maandag, las ik thuis
een stukje uit de Bijbel en ik dacht: ik ga misschien dood. Maar als ik dood ga, heb ik God.
Ik voelde me heel anders en vertelde het aan
mijn buurvrouw dat de pijn weg was. Zij was
ervan overtuigd dat God me genezen had.
Op dinsdag 6 december stond mijn operatie
gepland en mijn buurvrouw stond erop dat ik
eerst om een scan zou vragen, zodat de arts
zou zien dat de tumor verdwenen was.’

‘In mijn dossier staat dat de scan de ene week
nog een verkleinde tumor aantoont, terwijl
het een week erna tijdens de operatie verdwenen was. Het dossier is voor onderzoek naar
de USA gestuurd, maar daar hebben zij ook
bevestigd dat een chemokuur de kanker niet
geneest, maar de tumor slechts verschrompelt
zodat het operatief verwijderd kan worden.
De behandelend arts vertelde dat het goed
was afgelopen, maar het was duidelijk dat het
hem niet lekker zat. Het was dan ook medisch
onverklaarbaar.’

Operatie

Chemokuur zonder bijwerkingen

Als Marinus zich meldt in het ziekenhuis voor
de operatie om de tumor te laten verwijderen,
ontstaat er onrust.
‘Mijn buurvrouw en vriendin stonden erop
dat de arts eerst een scan zou maken, zodat
de operatie niet door hoefde te gaan. Maar
dat gaat in tegen elk protocol. De operatie
stond natuurlijk al op de agenda, en daarbij,
ze waren geen familie.
Het werd bijna ruzie op de gang. Mijn buurvrouw huilde, ze wilde zo graag dat de arts
zou zien dat ik genezen was, maar hij stuurde
haar weg. Ik moest onder het mes.’

Ondanks dat er vastgesteld was dat de tumor
verdwenen was en het weefsel en de lever
schoon waren, moest Marinus toch drie chemokuren afmaken in een tijdsbestek van drie
maanden. De arts kon nog steeds niet geloven
dat Marinus echt genezen was.
‘Het wonderlijke was, dat ik dit keer helemaal
geen last van bijwerkingen had. Ik werd er
niet ziek van, dat was heel vreemd. Normaal
gesproken valt je haar uit, heb je geen eetlust, of kun je moeilijk eten. Na mijn operatie
lag ik op bed met een infuus in mijn rug, een
sonde in mijn neus, en was ik aangesloten op

Ik heb God

10 WINGS OF HEALING JANUARI 2019

een katheter. ‘s Avonds begon ik me vreemd te
voelen en voor ik het wist vloog de sonde uit
mijn neus en spuugde ik de voeding uit. Ook
het infuus uit mijn rug lag eraf en we zagen
dat de urine in het katheterzakje helder en
schoon was. De arts liet direct een foto maken
om te controleren wat er van binnen beschadigd was. Maar er bleek niets beschadigd te
zijn, alles was in orde. Ik kreeg vast voedsel en
mocht tot mijn grote verbazing aardappeltjes
eten; waarschijnlijk werd ik meteen getest.’
Als Marinus deze test goed doorkomt, is het
een vreemde gewaarwording voor hem en
hij vraagt zich af of de operatie eigenlijk wel
nodig was geweest.
‘Ik had gegeten en de volgende dag voelde ik
me prima. Ik liep rond en was alleen een beetje zwakker geworden door het vele liggen.’

Compleet hersteld
‘God betekent nu heel veel voor mij. Hij is elke
dag bij me. Net als ieder ander heb ik wel eens
een moeilijke dag, maar dan bid ik tot Hem en
dan komt het toch weer goed. Ik was vroeger
keihard en had wel eens een kort lontje, maar
nu ik kan ik alles makkelijker naast me neerleggen.
We gaan nu veel naar de kerk, en als ik de zieke mensen zie, vooral jonge mensen, dan bid
ik mee dat zij ook genezing zullen ontvangen
net zoals ik genezing ontving.’
Het is duidelijk dat Marinus nog steeds verwonderd is dat God hem genezen heeft. ‘Het is
nu zeven jaar geleden, ik heb nooit meer pijn
in mijn maag, terwijl ik vroeger elke dag een
pilletje nam tegen de pijn en het zuur. Het is
zo raar, ik ben helemaal hersteld en compleet
genezen. God heeft Zijn werk goed gedaan!’ ■

SPECIAAL AANBEVOLEN

Speciaal aanbevolen
CD’S DIE UW LEVEN VERANDEREN

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 te
ontvangen. Zoals het staat in Markus 11:24 zult u
zien dat “Alles wat u biddend begeert, geloof dat
u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.”
Ook in Johannes 15:7 leert Jezus ons overduidelijk
dat als wij in Hem blijven en Zijn woorden in ons
blijven, er geen enkele twijfel behoeft te zijn als wij
bidden.

Ik kies voor het kruis, om anderen te redden
Jezus had de macht om van het kruis af te komen
maar Hij koos anders, want Hij wist de uitkomst. Hij
wist: Ik kan alleen de verlorenen redden, als ik mijzelf niet red. Als Hij zichzelf zou redden, dan zouden wij niet gered kunnen worden. Jezus zei: ‘Als
je Mij volgt, neem dan het kruis, kies dan voor het
kruis.’ - Mattheüs 16:24. Vanwege zelfmedelijden en
zelfrechtvaardiging komen velen van het kruis af.
Maar door onszelf te redden gaat deze wereld om
ons heen verloren! Zoals er voor Jezus geen andere
weg was, is er voor ons ook geen andere weg.

De 4 geloofsstappen van de bloedvloeiende
vrouw
Wij lezen in de Bijbel over velen die in een wanhopige situatie waren; hun lichamen waren ernstig
ziek. Ook de bloedvloeiende vrouw uit Markus
5:25-34 was in zo’n situatie. Zij nam 4 belangrijke
geloofsstappen. Wij kunnen deze geloofsstappen
ook zetten, omdat de principes van de Bijbel nog
steeds dezelfde zijn. De genezende kracht stroomt
vanuit Jezus tot de mens. Jezus houdt net zoveel
van jou als van deze vrouw. Zij was succesvol in
haar handeling van geloof om genezing van Jezus
te ontvangen. Het was overduidelijk dat Jezus haar
geloof prees. Reden te meer om deze geloofshandeling goed te bestuderen.

God heeft een beter plan
In alle ellende en wanhoop van de mens legt God
ons Zijn plan voor. Het is een beter plan, want Hij
zal u eruit leiden. Wanneer u zich richt naar dat plan
en de Heer zal aanroepen, dan zal dit plan in werking komen en uw leven compleet veranderen. Er
breekt voor u dan een nieuwe tijd aan.

Gekocht om vrij te zijn
Op Santa Lucia werd een slavin verkocht
maar ook onmiddellijk vrij gemaakt door de
schatrijke señor Cruse.
De slavin zei: ‘Ik zal u altijd blijven dienen.’ Toen
hoorde zij: ‘Dan zal ik je adopteren als mijn
dochter - want in mijn huis zijn alleen zonen en
dochters die mijn naam dragen.’

De weg naar genezing in 7 stappen
In 2 Kronieken 20 lezen we dat er een geweldig
groot leger op Juda en Koning Josafat afkwam.
Gods volk wordt vandaag de dag op dezelfde
manier aangevallen en raakt in een plotselinge,
geestelijke strijd verwikkeld. Wij zullen daarop
een geestelijk antwoord moeten hebben dat
wij vinden in het Woord van God. In deze
geschiedenis zien wij 7 belangrijke stappen op
de weg van overwinning. Elke stap is steeds
het gevolg van de stap daarvoor en het geloof
wordt bij iedere stap groter. Als het geloof van
Josafat groeide, zal ook jouw geloof groeien
en sterker worden. Uiteindelijk zullen ook jouw
vijanden verslagen worden.
Ontmoet je God
‘Waar kunnen wij God ontmoeten?’ is een belangrijke vraag. Het antwoord is: op de plaats waar Hij
Zichzelf voor ons gaf, bij het Kruis. Het Kruis is het
altaar waar het bloed vloeide en daar komt God tot
ons, zoals het staat in Exodus 20:24. Om Hem te
ontmoeten, hoeven wij geen offer te brengen, de
Heer Zelf is het offer. Hij zegt tot ons: ‘Daar zal Ik tot
je komen. Daar zal Ik Mijn Naam gedenken en daar
zal ik je zegenen.’ Op die plaats van het offer mogen
wij Zijn naam aanroepen en daar zal Hij ons antwoorden. Wij zullen Hem zoeken en Hem vinden.

Hoe genezing te behouden
God zegent ons niet om vervolgens die zegen weer
van ons af te nemen. Het is de dief, satan, die dat
doet. Daarom is het belangrijk dat wij weten hoe
wij de duivel kunnen weerstaan. Jezus leert ons
in Johannes 8:30-32 dat wij de waarheid van het
Woord van God, moeten aanvaarden en opbergen
in ons hart, want het is de waarheid die ons vrij zal
maken.

D E C D ’S Z I J N V E R K R I J G B A A R I N D E D I E N S T E N VA N D E W I N G S O F H E A L I N G
O F K I J K 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 V O O R D E V O L L E D I G E C O L L E C T I E
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GENEZINGSWEEKEND

Vrijdag 1 maart 19:30

GENEZINGSDIENST
V R I J D A G 1 , Z AT E R D A G 2 , Z O N D A G 3 M A A R T

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

Zaterdag 2 maart 13:30

KINDER-

GENEZINGSDIENST

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

Zondag 3 maart 10:00

M E T E VA N G E L I S T J A N Z I J L S T R A

GENEZINGSDIENST
IN HET AVONDMAAL

IEDEREEN WELKOM
TOEGANG VRIJ
GRATIS PARKEREN

Hans Verschoor genas tijdens
het Heilig Avondmaal van de
ongeneeslijke huidaandoening
Hailey-Hailey.

Zondag 3 maart 19:00

GENEZINGSDIENST

W W W. W I N G S O F H E A L I N G . N L
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Regina van der Lee zou vrijdag
een stoma krijgen, maar de zondag
daarvoor genas God haar volkomen
van de ziekte van Crohn.

GETUIGENISSEN

ZIJ GINGEN NAAR EEN

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 ermee 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.

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 ijk voor de agenda op p a g i n a 1 8 & 1 9 of k ijk op W W W . W I N G S O F H E A L I N G . N L / A G E N D A
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GETUIGENISSEN

EN ONTVINGEN

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.

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!

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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Keer op keer zijn wij sprakeloos als wij wonderen zien gebeuren in de Naam van Jezus.
Maar het blijft het allergrootste wonder wanneer mensen totaal vernieuwd worden en
Jezus ontmoeten als hun Redder, Die hun zonden vergeeft, diepe vrede geeft en hen
vult met waarachtig geluk.

Jean en Sandra waren zeker niet ongelukkig en leefden het leven zoals
het kwam. Toch gaf het hen niet de voldoening die zij zochten zodat er
een grote leegte in hun hart bleef.
Het leven was afgestemd op materie, al wisten zij dat het klatergoud
was en niet het echte zuivere goud. De wereld waarin zij leefden had
niets anders te bieden dan surrogaten.

Wat hebben wij om vast te houden?
‘Heb je iets, waar je je echt aan vast kunt houden?’
Dit waren de woorden die Jean en Sandra hoorden toen zij voorbij liepen langs de openstaande deuren tijdens een van onze genezingsdiensten die wij in hun woonplaats hielden. Wat hebben wij om ons aan
vast te houden?, vroegen zij zich af. Ze stopten en nieuwsgierig gingen
zij naar binnen. Hetgeen ze daar hoorden was iets wat ze niet gewend
waren te horen in hun leefwereld.
Die avond hoorde het echtpaar wat echt geluk is en de weg daar naar
toe, namelijk Jezus. Zij leefden zonder God, maar wisten in hun hart: ‘Dit
is wat wij nodig hebben.’
Tijdens de dienst openden zij hun hart voor Jezus Christus en voor de
eerste keer in hun leven voelden zij wat echt geluk was. Hun leven veranderde totaal op dat moment.
Na het aanvaarden wat Jezus voor hen aan het kruis had gedaan en na
te geloven dat Hij voor hen was opgestaan uit de dood ontvingen zij
een nieuw leven en ontdekten zij dat waar geluk, niet buiten God te
vinden was.

Haar leven was een hel
Diana had een leven vol pijn en verdriet. Zij was een slachtoffer van
seksueel misbruik en zei hierover: ‘Mijn leven was een hel met drugs,
drank, mishandeling en vernedering door mannen.’ Haar leven was zo
duister, dat zij steeds depressiever werd door alle verdriet en wanhoop
en dit had weer woede en haat tot gevolg.
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Zo zag het leven voor deze wanhopige vrouw eruit. Toen
kwam Diana in een van onze genezingsdiensten waar
haar innerlijk het uitschreeuwde van de pijn, waarvan
ze zo graag verlost wilde worden.
Die avond werd zij veranderd. ‘Laat iedereen die een
nieuw hart wil ontvangen en van pijn verlost wil worden, nu naar het podium komen.’
Op die oproep kwam Diana naar voren en bad zij het
gebed mee om een nieuw hart te ontvangen. Haar hart
werd aangeraakt en haar innerlijk werd vernieuwd. Diana:
‘Toen ik het uitschreeuwde en bad tot God, werd ik verlost
van alle pijn. Ik voelde hoe al het kwade werd weggenomen.’ Zo vond het grootste wonder in haar leven plaats;
Diana was nieuw!

Wil je een nieuw hart ontvangen dan
nodigt God je uit om te komen
‘Is er voor mij nog hoop?’
Tijdens een dienst kwam er een stroom van mensen naar voren, om het
met God in orde te maken. Onder hen was een jonge vrouw. Zij stond
vooraan tegen de rand van het podium en huilde onbedaarlijk. Ik vroeg
haar waarom zij zo huilde, waarop zij antwoordde: ‘Meneer, is er voor
mij nog hoop? Ik voel mij zo verschrikkelijk ellendig.’
Zij vertelde mij dat zij een dochter van een prostituee was. Dikwijls had
zij haar moeder gevraagd wie haar vader was, maar het antwoord was
elke keer: ‘Kind zeur niet, dat kan ik je niet zeggen, het kunnen er velen
geweest zijn.’
De vrouw vertelde verder: ‘Ik groeide op in de kroegen, tussen de prostituees en pooiers en leefde in de chaos van een wereld van drugs en
alcohol waar altijd gevochten werd. Ik ben het leven beu. Ik kan niet

UITGELICHT

langer tegen alle innerlijke pijn. Ik wil van al deze ellende verlost worden.’ De vrouw had die dag op straat een uitnodigingsfoldertje in haar
handen gedrukt gekregen met de woorden “God houdt van je”. Nu
stond zij voor mij met de vraag: ‘Is er voor mij nog hoop?’
Ik zei tegen haar: ‘Jefta had zo’n leven, maar bleef niet in de chaos. Hij
werd uiteindelijk de leider van Israël. God verhoogt mensen!’
De jonge vrouw antwoordde: ‘Toen u het gebed voorbad en ik het met
heel mijn hart meebad, sprak u mij aan en zei: “Zijn genade is groter dan
onze zonden en pijn.” Ik ervoer een onbeschrijfelijke rust en vrede in
mijn hart en toen u iedereen die vooraan stond, begroette in de familie
van God, gaf u mij een hand en zei: “Dochter van God, welkom in de
familie van God”’.

Vraag Hem om het grootste wonder
Als u een verandering voor uw leven nodig hebt, dan kunt u dat
gewoon aan Hem vragen. Hij strekt Zijn hand naar u uit.
U hebt het misschien op vele manieren geprobeerd en verstandige
adviezen opgevolgd, zonder dat het verandering of vernieuwing in uw
leven bracht. Maar doe het op Gods manier, aanvaard Zijn liefde, aanvaard wat Hij voor u deed aan het kruis.
Als u dat doet zal het grootste wonder zich in uw leven voltrekken. Het
wonder van verlossing, het wonder van vergeving. Een groter wonder
bestaat niet. Want Zijn genade is groter dan onze zonden. ■

Want Gods genade is groter dan onze zonden!
Als je naar het grootste wonder verlangt, bid dan dit gebed:
Heer Jezus, ik kom tot U en ik wil U danken dat U voor mij
in de wereld gekomen bent om in mijn leven het grootste wonder te doen.
Het wonder van verlossing en vergeving.
U was bereid al mijn zonden te dragen en ik was door mijn zonden veroordeeld,
ik vraag u daarvoor vergeving op grond van het feit dat U voor mij
en voor mijn zonden aan het kruis stierf.
U gaf voor mij Uw leven, en ik geloof dat Uw bloed mij reinigt van alle zonden.
Ik open mijn hart voor U en ik aanvaard U als mijn Redder.
Dank u voor dit grootste wonder!
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AGENDA BIJZONDERE DIENSTEN

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

Programma

WINGS OF HEALING IN WARMOND

Gebedsdienst
Iedere woensdagavond om 20:00

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

AGENDA BIJZONDERE DIENSTEN
Voorbede-vernieuwingsdienst

Doopdienst door onderdompeling

Woensdag 2 januari 20:00

Woensdag 20 maart 20:00
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

Onderwijsdiensten

Start Discipelschapstraining

Iedere 3e zondagavond van iedere maand om 19:00 uur.
Onderwijsdienst over geloof en
Goddelijke Genezing met gebed
voor de zieken.

Maandag 7 januari 19:30
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

Route
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.
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.

Bevrijdingsdienst
Zondag 24 maart 19:00
God wilt dat u rechtop zult gaan

Vuur van God avond
Woensdag 9 januari 20:00
God steekt het vuur aan! Onze verantwoording:
het vuur aanhouden

Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor de zieken
Zondag 20 januari 19:00

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 23 januari 20:00
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

GROOT VOORJAARS SEMINAR
Di 9 april 19:30 Wat betekent ‘7 boze geesten
komen terug als het huis leeg is’

PAASWEEKEND Goede Vrijdag + 1e Paasdag
Vr 19 april 20:00 - Heilig Avondmaal dienst
Zo 21 april 10:00 - Paasoverwinningsfeest
Zo 21 april 19:00 - Onderwijsdienst over de
Paasoverwinning met gebed voor de zieken

Vuur van God avond
Bevrijdingsdienst: Elk juk wordt verbroken
Zondag 27 januari 19:00

Woensdag 24 april 20:00
God steekt het vuur aan! Onze verantwoording:
het vuur aanhouden.

Zalvingsdienst voor de zieken ‘Wat betekent
de zalving met olie voor de zieke’

Genezing in de aanbidding avond

Zondag 17 februari 19:00

Zondag 28 april 19:00

Vuur van God avond

Doopdienst door onderdompeling

Woensdag 20 februari 20:00
God steekt het vuur aan! Onze verantwoording:
het vuur aanhouden.

Woensdag 22 mei 20:00
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

Doop in de Heilige Geest avond
Doop in de Heilige Geest avond

Zondag 26 mei 19:00

Zondag 24 februari 19:00
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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PINKSTERFEEST Houdt U vrij!
GENEZINGSWEEKEND
Vr 1 maart 19:30 Genezingsdienst
Za 2 maart 13:30 Kindergenezingsdienst
Zo 3 maart 10:00 Goddelijke genezing in
het Heilig Avondmaal
Zo 3 maart 19:00 Genezingsdienst

Zondag 9 juni 10:00
Gods Kracht voor Gods volk
Zondag 9 juni 19:00
Genezingsdienst in de kracht van de Heilige Geest

Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor de zieken
Zondag 16 juni 19:00

Onderwijsdienst met gebed voor de zieken

Extra genezingsdienst

Zondag 17 maart 19:00
Hoe twijfel overwinnen

Zondag 30 juni 19:00
De openbaring van de God van beloften

AGENDA

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.
Zaandam – Genezingsdienst

IJlst - Genezingsdienst

Vrijdag 18 januari 19:30
Jerehsalem | Galjoenstraat 1 | 1503 AN Zaandam | 075-2026373 |
www.jerehsalem.nl

Vrijdag 22 maart 19:30
Welcome Home Church | Stadslaan 10 | 8651 AD IJlst | 06-41427666
www.welcomehomechurch.nl

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

IJlst – Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke genezing’
met gebed voor de zieken

Woensdag 30 januari 20:00
Zoë Pray/Healing Home | Titus Brandsma Huis |
Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 |
www.facebook.com/zoeprayhealing

Zondag 24 maart 10:00
Welcome Home Church | Stadslaan 10 | 8651 AD IJlst | 06-41427666
www.welcomehomechurch.nl

Genezings campagne Hongarije Budapest
Utrecht (Zuilen) - Genezingsdienst

Vrijdag 29 maart - Zaterdag 30 maart - Zondag 31 maart

Vrijdag 8 februari 19:30
Best Life Church | Jacobuskerk - Prins Bernhardplein 39-40 | 3555 AL
Utrecht | 06-44501804 | www.bestlifechurch.nl

Volendam – Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor de zieken

Warder – Genezingsdienst
Vrijdag 8 maart 19:30
Warder Sportkerk | Warder 128A | 1473 PH Warder | 0299-362613 |
www.devingervangod.nl

Bunschoten – Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor de zieken
Woensdag 13 maart 19:30
Alive Ministries | Eemlandhoeve - Bisschopsweg 7 | 3752 LK
Bunschoten | 06-22958529 | www.aliveministries.nl

Kerst en Oud & Nieuwjaarsprogramma
Kerstwijdingsdienst

Vrijdag 12 april 19:30
Zendingsgemeente Volendam | Stolphoevekerk | Burg.
Kolfschotenplein 1A | 1131 BN Volendam | 06-14676623 |
www.devingervangod.nl

Deventer - Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor de zieken
Woensdag 1 mei 19:30
Zoë Pray/Healing Home | Titus Brandsma Huis |
Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 |
www.facebook.com/zoeprayhealing

Tilburg - Genezingsdienst
Vrijdag 17 mei 19:30
Pinkstergemeente PraisE | Wijkcentrum De Symfonie | Ellenberg
straat 250 | 5011 EC Tilburg | 06-36530381 | www.pgpraise.nl

Zondag 23 december 10:00

Kerstavonddienst m.m.v. worshipteam familie Rosenberg
Maandag 24 december 20:00

Familie Kerstfeest met kerstmaaltijd

Wijk bij Duurstede - Genezingsdienst
Vrijdag 24 mei 19:30
De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 |
3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 |
www.deriviergemeente.nl

Dinsdag 25 december 13:30
(Woensdag 26 december - geen dienst)

Oudejaarsdienst met uitreiking speciale Bijbeltekst voor 2019
Zondag 30 december 10:00
(Maandag 31 december - geen dienst)
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Wijk bij Duurstede - Onderwijsdienst over ‘Geloof en
Goddelijke genezing’ met gebed voor de zieken
Zondag 26 mei 10:30
De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1 |
3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 |
www.deriviergemeente.nl

7 INSPIRERENDE BOEKEN

DE GOD VAN WONDEREN
Laat je inspireren door het Woord van God en de talrijke getuigenissen van
genezing. Ze zullen je brengen op de weg naar een wonder van genezing.

€15

€14
€6,5
€8

OVERWIN DE
HINDERNISSEN

die u van uw genezing af
kunnen houden

Pastoraal boek speciaal voor mensen die op
zoek zijn naar antwoorden op vragen, die zijn
ontstaan naar aanleiding van onbeantwoorde gebeden. De Geest van God laat ons in
het Woord de weg zien die wij moeten gaan
om hindernissen te overwinnen. Jezus moedigt ons aan om te zoeken en belooft dat wie
zoekt, zal vinden. 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 de 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.

GEHAZI

Hoe hij zijn bediening miste
Gehazi is geen succesverhaal tot navolging,
maar wel een belangrijke waarschuwing voor
ons leven. Het laat ons zien waar Gehazi faalde en hoe hij zijn bediening en bestemming
miste.
Het gaat over de karaktereigenschappen die
nodig zijn om een dienaar van God te zijn.

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
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7 INSPIRERENDE BOEKEN

DAGELIJKS DRINKEN VAN HET
WATER VAN DE GEEST
Water is voor de natuurlijke mens een absolute
noodzaak en dit geldt zeker ook voor de
geestelijke, wederom geboren mens. Het
ontbreken van water betekent een leven waarin
alles verdort en uiteindelijk tot de dood leidt.

€9

€14

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

Dit boek gaat over de reis van het volk van Israël vanuit Egypte, waar zij
van het afgodische water dronken, tot hun aankomst in het beloofde
land waar de Rivier Gods hen overvloedig zou zegenen.
In de Bijbel lezen wij hoe het volk tijdens hun reis door de woestijn telkens het goddelijke water vond dat zij elke keer tot zich moest nemen.
Dit boek spoort ons aan om dagelijks te drinken van het water wat de
Heer ons geeft. Als wij drinken van het water van de Geest, zullen stromen van bovennatuurlijke zegen door de Heilige Geest tot ons komen.
Wij zullen als verlosten, vervuld met de Heilige Geest, een zegen voor
de mens in nood zijn.

€9

ANTWOORDEN OP WAT IK HOORDE EN ZAG
Al jaren schrijft Jan Zijlstra columns en korte artikelen, veelal geïnspireerd door hetgeen hij hoort en ziet of meemaakt in zijn werkzaamheden als predikant. Hij kreeg onder ogen te zien hoe mensen in hun
problemen het radeloos uitschreeuwden om antwoorden.
De columns en artikelen zijn ontstaan in het zoeken naar de antwoorden op al deze problemen. Antwoorden die de weg laten zien die God
ons toont in Zijn Woord. Wie het antwoord buiten Gods Woord zoekt,
zal ontdekken dat de vraagstukken onoplosbaar blijven en dat het
leven in grote onzekerheid verkeert. Wie het Koninkrijk van God zoekt,
ontdekt het leven en een geheel nieuwe standaard.

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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Kerst en
Oud & nieuwjaarsprogramma
Kerstwijdingsdienst

Zondag 23 december 10:00

Kerstavonddienst m.m.v. familie Rosenberg
Maandag 24 december 19:00

Familie Kerstfeest met kerstmaaltijd
Dinsdag 25 december 14:00

Oudjaarsdienst met uitreiking
speciale Bijbeltekst voor 2019
Zondag 30 december 10:00

Voorbedevernieuwingsdienst
Woensdag 2 januari 20:00

Eerste genezingsdienst van 2019
Zondag 6 januari 19:00

V R I J DAG 1 T/M ZO N DAG 3 M A A R T - M E T E VA N G E L I S T J A N Z I J L S T R A

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

Vrijdag 1 maart 19:30

Kindergenezingsdienst
Zaterdag 2 maart 13:30

Genezing in het Avondmaal

Zondag 3 maart 10:00

Genezingsdienst

Zondag 3 maart 19:00

HOUD JE VRIJ VOOR DIT BIJZONDERE WEEKEND EN NEEM ANDEREN MEE!

Programma Paasweekend
Goede Vrijdag: Heilig Avondmaaldienst
Vrijdag 19 april 20:00

1e Paasdag: Paasoverwinningsfeest
Zondag 21 april 10:00

1e Paasdag: Onderwijsdienst over de Paasoverwinning met gebed voor de zieken
Zondag 21 april 19:00
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NOTEER IN JE AGENDA

HOUD JE VRIJ EN NOTEER IN JE AGENDA!

DISCIPELSCHAPSTRAINING

De basis voor iedere christen
De start is op maandag 7 januari
om 19:30 in Warmond. In totaal
zijn dit 15 maandagavonden.

Groot Voorjaars Seminar
Dinsdag 9 april om 19.30 uur
in Warmond
Wat betekent ‘7 boze geesten komen
terug als het huis leeg is’

Bevrijdingsdiensten
Zondag 27 januari 19:00
Elk juk wordt verbroken
Zondag 24 maart 19:00
God wilt dat u rechtop zult gaan

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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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 IN 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

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

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

Dit magazine niet in brievenbussen doen waar dit niet gewenst is! Voor leestafels (o.a. gezondheidscentra) dient u altijd toestemming te vragen!

