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Wie gaan het Koninkrijk van God 
binnen?
Jezus is overduidelijk wie het Koninkrijk van 
God binnengaan. Hij zegt in Mattheüs 7:21: 
‘Dit zijn zij, die de wil van Mijn Vader doen.’
Het Koninkrijk vinden en het doen van de wil 
van God zijn dus absoluut één en zijn niet van 
elkaar te scheiden. Het Koninkrijk vinden, zal 
geschieden door de weg ernaartoe te bewan-
delen. Het betekent dat we onze wil onder Zijn 
wil plaatsen en Zijn wil doen.
Zo alleen zal het Koninkrijk in ons openbaar 
worden. De vraag is: ZOEKT U DIT? ■

Uw Evangelist Jan Zijlstra

C O L U M N  J A N  Z I J L S T R A

Toch leert de Bijbel leert ons in Mattheüs 6:33 
dat het beste leven ons in de schoot gewor-
pen zal worden, als wij het Koninkrijk van God 
zoeken. Maar er staat ook bij welke weg wij 
ernaartoe moeten bewandelen.
Het eerste wat Jezus van ons vraagt om 
het beste leven te ontvangen, is dat wij het 
Koninkrijk van God zoeken en het Koning-
schap van Jezus erkennen. Daarmee vertrou-
wen wij onszelf toe aan Hem.  

Jezus laat ons Zijn Koninkrijk zien in 
de beroemde Bergrede
In Zijn Bergrede legt Jezus Zijn wetten en 
regels van Zijn Koninkrijk vast, om deze weg 
te bewandelen. Jezus leert in dit gedeelte van 
de Bergrede, dat wij het Koninkrijk van God 
moeten zoeken, zoals de mensen in het dage-
lijks leven zoeken naar natuurlijke zaken, zoals 
kleding en levensonderhoud.
Het Koninkrijk van God zoeken betekent zon-
der meer dat wij ons leven volkomen onder 
Zijn normen en waarden stellen en er hele-
maal naar zullen leven. 
Daarbij is het belangrijk om te ontdekken wat 
het Koninkrijk van God van ons vraagt, en daar 
ook naar te leven. 

Hoe komt het Koninkrijk van God 
tot ons?
Jezus heeft overduidelijk uiteengezet dat het 
Koninkrijk van God en het doen van de wil van 
God, hetzelfde zijn. Hij zegt in Mattheüs 6:10, 
‘Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede.’

Het Koninkrijk was reeds in de hemel en de 
wil van God werd daar reeds gedaan. Maar 
nu leert Hij ons bidden en zegt Hij dat het 
Koninkrijk van God ook op de aarde komt en 
de wil van God op de aarde geschieden zal. 
Wij zullen ons daarom onderwerpen aan Zijn 
Koningschap en hoeven niet bevreesd te zijn 
dat wij ons leven daarmee verliezen, want we 
zullen het dan juist vinden. We zullen ontdek-
ken dat wij HET LEVEN gevonden hebben, van 
vrede, blijdschap en gerechtigheid.

Wij mensen zijn altijd op 

zoek naar meer en naar beter 

in het leven. Doorgaans 

betekent het dat we op zoek 

zijn naar materiele zaken, 

zoals bezittingen, geld, nog 

meer geld en een carrière aan 

de top. De meeste mensen 

zoeken naar het beste en 

denken dat het beste zo maar 

in hun schoot geworpen zal 

worden. Maar om het beste 

te krijgen, zal de beste weg 

daarnaartoe bewandeld 

moeten worden.

PS: Lees het belangrijke artikel: De opstanding van Jezus, een mythe of de kracht Gods? op pagina 4.
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Toen de apostel Paulus 

omstreeks 50 na Christus 

de grote metropool 

Athene binnenliep, zag 

hij dat de stad vol stond 

met afgodsbeelden die 

de onzekerheid bij de 

Atheners niet weg konden 

nemen. 

Te midden van deze 

verwarring presenteerde 

Paulus aan de wijzen van 

de wereld, zijn God met 

deze boodschap: “Wijze 

Atheners, jullie zijn zeer 

religieus, want ik zie op 

ieder plein en op iedere 

straathoek een voorwerp 

van verering staan. Jullie 

hebben van jullie wijsheid 

een religie gemaakt zodat 

jullie goden jullie wijsheid 

zijn, maar ik vraag jullie: 

Hebben ze ook zekerheid 

gebracht?”

mytheDe opstanding van Jezus, een

of de

HANDELINGEN 17:22-31.
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O V E R D E N K I N G

‘Nee’, zegt Paulus, want toen ik door jullie stad 
liep, zag ik daar een altaar met de inscriptie: 
‘AAN EEN ONBEKENDE GOD’. Maar Hij die voor 
u onbekend is, die dien ik, en ik zal u daarvan 
het bewijs leveren.

Als u geen relatie met God hebt, betekent dat 
nog niet dat er geen God is. Voor de wijzen 
van Athene stond het vast, dat er een onzicht-
baar machtig en opperwezen moest bestaan, 
dat boven alles stond.
Ook de wijzen van tegenwoordig en zij die 
God openlijk verwerpen en hun ongeloof 
uitspreken, kunnen zich niet van de gedach-
te losmaken dat er een God bestaat, want de 
mens is nu eenmaal geschapen met het besef 
dat hij van God afhankelijk is. Hij ontving zijn 
leven van Hem en kan een Godsbesef daarom 
niet ontkennen.
Al wordt God verworpen en doodverklaard; 
het betekent niet dat God dood is.

Het verstand zegt: ‘Er is een God.’
Ieder mens kan God kennen door wat uit 
Zijn werken geopenbaard wordt. Zie wat 
er in Romeinen 1:20 staat: “Want de dingen 
van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds 
de schepping van de wereld uit Zijn werken 
gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige 
kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te 
verontschuldigen zijn.”
Nadrukkelijk staat hier dat de mens sinds de 
schepping, het onzichtbare van God, Zijn eeu-
wige kracht en Goddelijkheid, kan kennen en 
met zijn verstand kan doorzien. Hoe? 
Uit de werken van God.
Het blijkt dat velen die niet in God geloven en 
zeggen: ‘God is dood’, dit zeggen omdat het 
hun verteld en geleerd is en zij het vervolgens 
als waarheid hebben aangenomen.

Maar een mens wil zich toch ergens aan vast-
houden. Als je God verwerpt, dan blijven er 
zwakke argumenten over en theorieën die de 
mens al eeuwenlang teleurstellen.
Wetenschapper Albert Einstein zei dit over 
God, en het is iets om over na te denken: 
‘De harmonie van de natuurwetten verraadt 
de aanwezigheid van een denkend wezen van 
zo’n superioriteit, dat het denken en handelen 
van een mens daarbij vergeleken slechts een 
onbeduidende weerspiegeling is’ 
(Citaat uit: Geloof in God).

Veel geleerden kunnen niet anders dan beves-
tigen dat God bestaat en de Schepper van het 
universum is.

Mijn God: is Hij een God van hout, 
van steen of van goud?
Door alle eeuwen heen hebben de men-
sen goden aanbeden. Goden in de vorm en 
afbeeldingen van schepselen: mens en dier. 
Beelden die soms bizar en angstaanjagend 
van uiterlijk zijn, maar die de mensen kenne-
lijk wel rust geven. Maar gaf het zekerheid en 
waren de mensen wel overtuigd dat dit waar-
achtige goden waren? Of liep iedereen, net als 
vandaag de dag, met de massa mee?
Al heeft de mens duizend goden; hij zal nooit 
zekerheid vinden en nooit antwoord krijgen 
in zijn zoektocht. Een god van goud, zilver of 
steen kan ook niet antwoorden, evenmin als 
de moderne goden van vandaag.
Deze goden hebben nog nooit twijfels weg-
genomen; eerder groeien de twijfels met elke 
nieuwe god die erbij komt. Het toont immers 
de onmacht van deze goden; waarom zou er 
anders behoefte aan zijn? 

Let wel: De mens noemt dan iets dat minder 
en nietiger is dan hijzelf, die god die hij ver-
eert! Maar ieder verstandig mens weet dat 
hij hoger is, dan al de dode voorwerpen van 
verering, vooral omdat ze schepselen van 
een lager niveau verbeelden, zoals dieren en 
bomen. Hoe komt de mens ertoe om goden 
te aanbidden, waar men ook nog eens angst 
voor heeft en die niet in staat zijn om enige 
nood op te lossen?

Wie is de levende God?
Paulus zei: ‘De God die wel antwoordt, is niet 
te aanbidden met lege vormen, religieuze 
gedachten en menselijke wijsheid.’ Deze God 
kan u het antwoord geven op uw vragen die 
door geen enkele andere god beantwoord 
kunnen worden. Vrede kunnen zij u niet 
geven, maar wel vrees en onzekerheid, omdat 
het antwoord uitblijft. Maar de levende God 
die voor jullie onbekend is, die antwoord wel 
en die God dien ik. Wijzen van Athene, maar 
ook wijzen van vandaag, kijk eens om je heen 
en zie de openbaring van de levende God 
zoals beschreven in Psalm 19:1-5: “De hemel 
vertelt Gods eer, en het gewelf verkondigt het 
werk van Zijn handen.” God spreekt door heel 
het universum.’

 “De hemel vertelt Gods eer, 
en het gewelf  verkondigt het 

werk van Zijn handen.” 
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er is een wet: ‘Niets brengt niets voort en iets 
brengt iets voort. Er moet dus iets zijn. Dat iets, 
een iemand, is de Bron van het leven en van 
het bestaan. En zonder die iemand hebben 
wij leven, noch bestaan. De grote machtige 
leven brengende God, is de God van het hele 
menselijke geslacht, want Hij schiep Adam, de 
vader van de mensheid. Dan zegt Paulus ver-
der: ‘God is niet ver van u vandaan. Roep Hem 
aan en Hij zal zeggen: ‘Hier ben Ik’.
De wijzen van Athene dachten over de onbe-
kende God na, als over al hun andere goden. 
Voor hen was Hij heel ver weg, terwijl Hij juist 
vlakbij was. Als u Hem zoekt en aanroept, zult 
u Hem vinden. Dit alles heeft met ons hart te 
maken.

God is niet aan ons gelijk
God kan niet worden voorgesteld door stof-
felijke dingen zoals goud, zilver of welk mate-
riaal ook, want God is Geest, zegt Johannes 
4:24. Hoe kan een verstandig en wijs mens 
daarom goden aanbidden die dood zijn en 
oren hebben, maar niet horen, ogen hebben 
maar niet zien, een mond hebben maar niet 
spreken? Hoe kan hij zichzelf zo verlagen?
Daarom roept de levende God de mens op 
om zich te bekeren. Die bekering houdt in dat 
de mens tot God zal gaan en de wereld van 
God binnenstapt. En dat is alleen mogelijk via 
Jezus Christus.
Jezus heeft tijdens Zijn leven op aarde de 
waarachtige God geopenbaard, zodat wij 
onze gedachten die verkeerd en helemaal op 
onszelf gericht waren, kunnen veranderen en 
kunnen richten op God.
Jezus zei dat Hij het leven is. Dan is dat wat Hij 
voor ons deed, de weg naar het leven. Hij stierf 
voor ons aan het kruis, voor onze zonden. De 
kracht van Zijn dood zou door de kracht van 
Zijn opstanding bevestigd worden.

De kracht van Zijn opstanding
De opstanding van Jezus Christus vormt het 
hart van ons geloof. Dat Jezus Christus gebo-
ren is en op aarde geleefd heeft, zal niemand 
ontkennen. Dat Hij gestorven is aan het kruis 
wordt ook aanvaard. Maar als wij het over Zijn 
opstanding hebben, dan komt de mens in 
opstand door dat te verwerpen. Toch is er nog 
nooit iemand gekomen met een bewijs dat 
Jezus niet is opgestaan. Daarom is de belang-
rijkste vraag voor iedereen: Is Jezus opgestaan?
Tegenstanders zeggen dat het pure onzin is 
en absoluut onmogelijk. Het is een mythe, een 
verhaal. Voorstanders roepen dat het de waar-
heid is, want zie wat de levende Heer in onze 

Dr. Kurtley F. Mather, professor in de geologie, 
zegt het als volgt: 

De schepping waarin u leeft, openbaart de 
Schepper. De schepping openbaart namelijk 
Zijn kracht. Zie, hoe Hij in de natuur gekend 
kan worden. En als de mens God wil erkennen 
in de natuur, dan zal die erkenning ons bren-
gen naar de openbaring van Zijn liefde voor 
de mens. En deze openbaring vinden wij in 
het Woord van God, in het bijzonder geopen-
baard in Gods liefde, in het kruis.

Nu zegt Paulus tot de wijzen van Athene: 
‘Ik kom Hem verkondigen, die jullie niet 
kennen. Juist hier hebben jullie dat altaar 
geplaatst voor de onbekende god. Dat altaar 
toont jullie begrensde wijsheid aan. Ik kom 
Hem verkondigen die jullie niet kennen.
Misschien is Hij ook voor u de onbekende, 
maar Hij wil Zich aan u bekend maken, zodat 
u Hem leert kennen als de waarachtige God.’ 
Dan rijst de vraag: Wie is dan die God?

Hij heeft de wereld gemaakt
Als Hij de God van de schepping is, dan is Hij 
logischerwijs ook groter dan de schepping en 
kan Hij niet tot een menselijk altaar worden 
beperkt. Wij denken dat God in een tempel 
kan wonen, maar de Allerhoogste woont niet 
in een huis, tempel of bij een altaar, met men-
senhanden gemaakt. Want de hemel is Zijn 
troon en de aarde is Zijn voetbank, zegt Han-
delingen 7:48-49. Wat voor huis zouden wij 
dan voor Hem die alles gemaakt heeft, moe-
ten bouwen?

Dan gaat Paulus verder en zegt: ‘Hij is de Bron 
van alle leven, Hij gaf u het leven en de adem. 
Hij heeft in wezen niets van de mens nodig, 
maar omgekeerd geeft Hij alles aan de mens 
wat deze nodig heeft.’ God is een God die 
geeft en God geeft u leven. Wat u wel mag 
geven, is uw aanbidding en u mag Hem ver-
eren met uw leven. 

Maar voor velen is God dood en zij geloven 
dat alles uit het niets is voortgekomen, maar 

levens en in dat van anderen doet. Een God 
die dat doet, kan niet dood zijn.

Als het evangelie alleen over de kruisdood 
gaat, dan wist men er nog wel raad mee. In het 
sterven ziet men dan een prachtig voorbeeld 
van martelaarschap. Maar bij het getuigenis 
van de opstanding van Jezus, stuit Paulus op 
weerstand van de wijzen van Athene, net als 
van de wijzen van vandaag, die eensgezind 
roepen: ‘Onmogelijk’. 
‘De opstanding uit de dood, daar geloven we 
niet in’, zeiden ze toen en dat zeggen ze ook 
nu. Maar met deze opstanding uit de dood 
valt of staat het geloof in het bestaan van God.
Belangrijk is de vraag: Waarom is er geen 
geloof in de opstanding?

De moderne mens kan de opstanding een-
voudig niet geloven, omdat hij alles rationeel 
beredeneert, en de opstanding buiten de 
grenzen van iedere verstandelijke en weten-
schappelijke verklaring valt. De wetenschap 
kan met alles wat onder de noemer ‘wonder’ 
valt, niet uit de voeten; een wonder hoort bij 
de wereld van geloof. 
Toch blijkt steeds dat men toch niet zo zeker 
is van de eigen wijsheid. Men twijfelt of er na 
de dood misschien toch een opstanding is en 
een God met wie men rekening moet houden.

De cruciale vraag: Leeft Jezus?
Voor Petrus stond het vast: er was zojuist een 
verlamde genezen die verlamd was vanaf zijn 
geboorte. Petrus zei: ‘Deze man is door een 
wonder gezond geworden door de naam van 
Jezus, die gekruisigd was, maar die door God uit 
de doden is opgewekt’ – Handelingen 4:9-10.
Vandaag stelt de wetenschap de vraag: Hoe 
kan dit wonder gebeuren? Hoe kon Henk Nep-
veu die nog maar enkele weken te leven had 
vanwege de agressieve asbest longkanker, in 

De schepping waarin u leeft, openbaart de 
Schepper. De schepping openbaart namelijk Zijn

 kracht. Zie, hoe Hij in de natuur gekend kan worden.

‘Het is onmogelijk te ontkennen 
dat het door iemand bestuurd 

wordt, op die vraag kunnen wij nu 
direct en voorgoed een antwoord 

geven.’ (Citaat uit: Geloof in God)
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O V E R D E N K I N G

één moment door een wonder in Jezus naam 
genezen worden en nu kerngezond zijn?

De wetenschap stelt de vraag hoe deze won-
deren kunnen geschieden. Een wonder stelt 
plotseling grenzen aan het weten. Maar een 
wonder kan niet zomaar verworpen worden 
door te zeggen dat het bedrog is. Het is bui-
tennatuurlijk en staat dus boven het natuur-
lijke. Zo is God, die zonder menselijk ingrijpen 
Zijn kracht toont en die door de mens heen 
laat stromen. Alleen door geloof kan deze 
kracht - de opstandingskracht van Jezus - tot 
ons komen en een wonder tot stand brengen.
Wonderen hebben met kracht te maken, die 
niet te bevatten is en al ons weten, ons kennen 
te boven gaat. Maar als de wetenschap het 
wonder erkent, dan geeft zij daarmee impli-
ciet toe dat Jezus uit de dood is opgestaan.
Wetenschappers verwerpen wonderen, omdat 
het de grenzen van de wetenschap overstijgt 
en zij er geen antwoord op kunnen geven. 
Maar het wonder rekent af met alles waarop 
de wetenschap geen antwoord heeft.
Het is heel simpel: Als de wetenschap geen 
antwoord kan geven op het wonder, dan stopt 
op dat punt haar weten en kennen. Daar ein-
digt wetenschap.

Als het een onomstotelijk feit is dat God een 
wonder doet, dan mag men het wonder niet 
verwerpen. Doet men dat toch, dan verheft 
men zich boven het wonder en daarmee 
boven God, de gever van het wonder.
Aanvaardt men het wonder, dan erkent men 
God boven de wetenschap! Dan geeft men 
toe dat Gods kracht, Zijn opstandingskracht, 
boven wetenschappelijke wijsheid staat.

Een levende Jezus, Die Dezelfde is!
Als Jezus uit de doden is opgestaan en leeft, 
dan moet Hij meer zijn dan alle andere goden, 

leiders en profeten. En dan moet Hij ook 
Dezelfde zijn als vóór zijn dood. En dat is wat 
de Bijbel ons zegt in Hebreeën 13:8: “Jezus 
Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot 
in eeuwigheid.” Dan moet dezelfde kracht van 
Hem door mensen stromen en hen verande-
ren zoals vóór Zijn sterven. Dan worden er ook 
na Zijn opstanding mensen gered, hersteld en 
genezen, ook in deze tijd. 
Wij lezen in het boek Handelingen dat het 
werk van Jezus door Zijn volgelingen op 
dezelfde wijze werd voortgezet en dat Hij, de 
levende Heer, meewerkte met wonderen en 
tekenen en genezingen. De openbaring van 
Zijn kracht tijdens hun handelen in Zijn naam, 
de naam van Jezus, is het bewijs dat Jezus leeft.

Zo zien wij in de genezingsdiensten deze 
opstandingskracht van Jezus Christus in wer-
king. Want al deze wonderen gebeuren in de 
machtige naam van Jezus Christus die Leeft!
Als Jezus niet is opgestaan, hoe dan de vele 
wonderen te verklaren die wij steeds zien 
gebeuren? Degene die beweert dat het alle-
maal bedrog is, verwijs ik graag naar Miryam 
Shantan die door een ongeval verlamd was.
Zij kreeg van de artsen te horen dat zij niets 
meer voor haar konden doen. Afgescheurde 
spieren en zenuwen hadden een ernstig blij-
vende beschadiging veroorzaakt. Toen hoor-
de zij van de genezingsdiensten en op het 
moment dat wij haar de handen oplegden in 
de naam van Jezus, golfde de kracht van Jezus 
Christus door haar lichaam.
Toen hoorde zij: ‘Miryam, in de naam van 
Jezus, sta op en wandel, waarop zij opstond en 
liep. In het ziekenhuis vroegen de artsen zich 
af hoe dit tot stand gekomen was. Zij hadden 
het nooit kunnen doen.

En vraag het ook aan Eskea Jonkman die in 
35 jaar, 34 operaties had ondergaan aan haar 
knieën. De artsen hadden deze ‘verrotte’ knie-
en, zoals zij dat noemden, opgegeven. Maar 
Jezus Christus die leeft, genas deze vrouw.
Boeken vol zouden wij kunnen schrijven over 
wonderen bij mensen die allemaal door de 
Levende, de opgestane Jezus werden aange-
raakt en genezen.
Lees het boek ‘De God van wonderen’, waarin 
tientallen wonderen worden beschreven; het 
bewijs: Jezus leeft.

Jezus is opgestaan uit de dood
Het feit dat Hij is opgestaan uit de dood en 
leeft, maakt de boodschap van het evangelie 
zo volkomen uniek. Waarom zou u de bood-

schap van het evangelie verwerpen? Het is 
een vaststaand feit dat Christus heeft geleefd. 
Ooggetuigen hebben dat vastgelegd en in de 
hele wereld wordt het aanvaard. Ook twijfelt 
niemand aan Zijn kruisiging. Ook dit werd 
door ooggetuigen vastgelegd en wordt in de 
hele wereld aanvaard. Dat Hij stierf en begra-
ven werd, is al evenzeer door ooggetuigen 
vastgelegd en als juist in de wereld aanvaard.

Nu komt het antwoord op de belangrijke 
vraag: Door welke kracht en door welke naam 
gebeuren deze wonderen?
Het antwoord is: Door Jezus, de gekruisigde, 
die opgestaan is uit de dood en leeft!
De opstanding is óf de grootste waarheid, 
óf het grootste bedrog. Maar de opstanding 
van Jezus is ook door dezelfde ooggetuigen 
vastgelegd en ze hebben Hem erna gezien en 
gesproken.
Zij die moeite hebben in een wonder te gelo-
ven, verwerpen dit. Maar de geschiedenis ver-
meldt: Het graf is leeg! Jezus was niet schijn-
dood, want de geschiedenis vermeldt dat Zijn 
zijde en Zijn hart waren doorboord met een 
speer. De Romeinse wachters stonden voor 
het graf, maar Jezus stond op uit de dood: 
Hij leeft! En het overtuigende bewijs van Zijn 
opstanding is, dat Hij Zich ook vandaag als de 
levende Heer openbaart en dat Zijn kracht 
gezien wordt in vele wonderen van genezing!

Vandaag kunnen wij de weg van de menselij-
ke wijsheid gaan, van zoeken en uiteindelijk 
niet vinden. Maar wij kunnen ook de weg van 
Jezus Christus gaan die Hij ons aanbiedt door 
het kruis en het lege graf, en door Hem eeu-
wig leven ontvangen.

Ook al hebben velen Hem verworpen en 
doodverklaard; het betekent nog niet dat 
Hij dood is. Als Jezus niet is opgestaan uit 
de dood, dan hebben zij die God verwerpen, 
gelijk, als zij zeggen: ‘God is dood’.
Maar als Jezus inderdaad is opgestaan uit de 
dood, dan hebben zij die zeggen ‘God is dood’, 
zeker geen gelijk. Want dan is Hij de levende 
God! 

Aan u de keuze. ■

Als wij het over de opstanding 
van Jezus Christus hebben, dan 
hebben wij het over de levende 

God. God is niet dood. 
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Elke dag pijn
‘Vanaf mijn veertiende, vijftiende, begon ik last te krijgen van mijn dar-
men. Mijn buik zette op en voelde aan als een harde schild. Soms was 
mijn buik zo groot, dat het leek alsof ik zes maanden zwanger was en 
ik het moest ondersteunen. Langer dan een kwartier kon ik niet lopen, 
dan moest ik even gaan zitten. Ik had elke dag pijn en slikte veel ibu-
profen.’

Als Suzanne naar de huisarts gaat met haar klachten, wordt zij meteen 
doorgestuurd naar de afdeling Maag Lever Darm van het Maasstad Zie-
kenhuis in Rotterdam.
‘Ik heb veel onderzoeken gehad. Er werden scans gemaakt, foto’s geno-
men en via colonoscopie, waarbij een camera het lichaam binnen gaat, 
werden mijn darmen onderzocht.’
‘Er was geen sprake van een tumor, maar wel stak de ontstekingswaar-
de van mijn alvleesklier elke keer de kop op, die was hoog.’

Videocapsule
Ook omdat het onderzoek via de colonoscopie soms te veel spanning 
veroorzaakte bij Suzanne, ging men tenslotte over op het inbrengen 
van een videocapsule.
‘Het was een nieuwe methode uit de VS. Je slikt een capsule die je 
acht uur in je lichaam meedraagt. Je wordt dan “live” gemonitord door 
de artsen die aan de beelden konden zien hoe de voeding door mijn 
lichaam ging en welke route het nam.’

Aangeboren afwijking
De onderzoeken wezen uit dat, terwijl de dikke darm met ongeveer 2,5 
meter normaal gesproken om de dunne darm van ongeveer 6 meter 
heen ligt, bij Suzanne de dunne darm en de dikke darm, elk aan een 
kant in de buik geheel van elkaar gescheiden lagen. De dunne darm 
links, de rechterdarm rechts. 

Noch een oorzaak, noch een behandeling om die positie weer te nor-
maliseren, was bij de medici bekend. 

In 2010 schreef Suzanne 

Vergouwe, een brief naar 

Jan Zijlstra, waarin zij 

vertelde hoe God haar in 

dat jaar genezen had van 

een aangeboren afwijking 

aan haar darmen.

We ontmoeten haar 

bij haar moeder Ria in 

Ridderkerk om te horen 

hoe dat toen verliep en 

hoe het nu met haar gaat. 

Genezen van een aangeboren 
afwijking aan de darmen

Suzanne Vergouwe

‘Langer dan een kwartier kon ik niet lopen,  
dan moest ik even gaan zitten. Ik had elke dag  

pijn en slikte veel ibuprofen.’
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‘De dokters wilden het niet opereren, ze zou-
den alles uit elkaar moeten halen en als een 
puzzel weer in elkaar moeten leggen. Een 
operatie zou te riskant zijn. Men dacht aan 
PDS, Prikkelbare Darm Syndroom en omdat 
ik vaak moe was, aan Crohn. Maar dat was het 
allemaal niet. Uiteindelijk hield men het op 
een aangeboren afwijking waar ik maar mee 
moest leren leven.’

Je was nog jong, hoe zag een dag er 
voor je uit?
‘Ik was altijd buiten, en zwom graag, deed ook 
aan boksen, dat ging natuurlijk niet meer. 
Elke dag had ik pijn, ik leefde op pijnstillers. 
Eten ging wel, maar als het te vet of te gekruid 
was, kreeg ik last. Ik had vaak last van verstop-
ping. Ontlasting was een probleem, en als 
het al goed ging, had het sowieso altijd een 
vreemde groene kleur, of ik nu spinazie at of 
niet. Via het ziekenhuis kreeg ik begeleiding 
om te leren hoe ik op een goede manier voe-
ding innam, want misschien at ik met te veel 
lucht.’

Geen kinderen
Zoals de artsen haar aanraden, leert Suzanne 
ermee leven. 
‘Ondanks de pijn was het ergste dat mij werd 
afgeraden om kinderen te krijgen. Dat zou te 
gecompliceerd worden. Ik werkte toen met 
kinderen en wilde altijd al kinderen.’

Hoe ben je met de genezings-
diensten in aanraking gekomen?
Intussen leefde Suzanne vier jaar dagelijks 
met pijn. 
‘Mijn moeder hoorde van een genezingsdienst 
die Jan Zijlstra zou houden in Zwijndrecht.
Dat was in de buurt en ze vroeg me of ik mee 
wilde.’ 

Op 12 februari 2010 gaat zij met haar moe-
der mee naar de dienst, waar, als het moment 
aangebroken is dat er met zieken gebeden 
wordt, de aandoening van Suzanne als eerste 
genoemd.
‘Er werd gevraagd of er iemand was die last 
had van de darmen en buikpijn. Ik had me 
voorgenomen dat ik alleen mee was gegaan 
om te kijken hoe het eraan toe ging. Ik had 
natuurlijk wel de hoop en was daarom mee 
gegaan, maar tegelijkertijd durfde ik niet zo. 
Voor ik het wist had ik mijn hand al opge-
stoken. Ik was ook niet van plan om naar het 
podium te lopen, maar ik werd gelijk naar 
voren gevraagd. O, nee! Dacht ik nog.’ 

Alles op de juiste plaats in  
Jezus’ Naam
‘Toen ik op het podium stond, had ik weer een 
super dikke buik, waar ik mijn sjaal voor had 
gedaan, zodat niemand hem zou zien. Maar 
Jan Zijlstra schoof de sjaal opzij en ik vertelde 
wat er met me was, dat ik geboren was met 
mijn darmen op de verkeerde plek en dat ik 
veel pijn had. Hij legde toen in Jezus’ Naam de 
handen op en sprak tegen mijn darmen dat 
alles weer op de juiste plaats zou komen.’

‘Toen ging alles in mijn buik bewegen en bor-
relen. Je zag het heen en weer gaan. Ik keek 
ernaar en zag het gebeuren. Ik was stom-
verbaasd. Jan Zijlstra zag het ook en zei: “Er 
gebeurt iets in je Suzanne”.’
De mensen om hen heen, ook Suzanne’s moe-
der, waren er getuige van en terwijl er onder-
tussen met andere zieken doorgebeden werd, 
ging het genezend werk, dat minutenlang 
duurde, bij Suzanne verder. Er vond een hele 
verhuizing plaats; Suzanne’s darmen werden 
op dat moment verplaatst naar de juiste plek.
‘Ik zag het meer dan dat ik het voelde, want 
ik voelde vrijwel niets. Het was alsof ik naar 
iemand anders keek. Wow, dacht ik, wat 
gebeurt er? Toen het afgelopen was, had ik 
nog niet helemaal het vertrouwen dat het 
over was. Ik zie het wel, dacht ik nog.’

Ingesleten
‘Maar de volgende dag ging ik met mijn zusje 
mee de stad in. “Ga je mee naar het Zuidplein?” 
was het, en na een half uur lopen, ik had het 
niet eens door, zei ik dat ik even moest gaan 
zitten. Toen mijn zusje vroeg waarom, wilde ik 
antwoorden “omdat ik pijn heb”, maar ik had 
helemaal geen pijn! Het was er zo ingesleten 
dat ik na een kwartiertje ging zitten van de 
pijn, maar nu had ik nog geen pijn gevoeld. Ik 
heb geen pijn, dacht ik toen en ik heb daarna 
nog urenlang doorgelopen. Misschien zou het 
terugkomen, dacht ik weer en ik bleef die dag 
maar lopen. De volgende dag heb ik nog hel-
pen verhuizen, bedden en kasten uit elkaar en 
in elkaar gezet en zelfs een patatje gegeten; ik 
had nergens last van!’

Bewijs
‘Ik wilde zo snel mogelijk weten of ik echt 
genezen was, want ik had dan wel alles zien 
bewegen, maar ik wilde bewijs; een foto.’
De moeder van Suzanne die in het betreffen-
de ziekenhuis werkt, belde de specialist en 
legde uit wat er aan de hand was. 
‘Ik vertelde dat we graag wilden dat er nog 

een keer naar Suzanne gekeken werd, want 
we hadden het idee dat zij genezen was. Op 
de vraag hoe dat zo kwam, moest ik uitleg-
gen dat we naar een genezingsdienst waren 
geweest, waarop het even stil werd aan de 
andere kant van de lijn.’ 
‘We konden aan het einde van die dag, het was 
Goede Vrijdag, komen. De kamer was al leeg 
en opgeruimd, maar de hoofdradioloog zette 
alles terug en vroeg ons te vertellen wat er aan 
de hand was. Toen we alles hadden uitgelegd, 
maakte hij een echo. Hij bewoog van de dikke 
darm naar de dunne darm, we konden zien 
hoe alles erbij lag via het beeldscherm. Na vijf 
seconden zei hij al: “Het is niet anders dan bij 
andere mensen, het is gewoon gezond”.’ 

Suzanne: ‘Toen we even later terugkwamen 
bij de specialist die ervan op de hoogte was 
gesteld, kon hij niets anders zeggen dan: 
“Nou, dit is wat je wilde horen toch?” Hij snap-
te er niets van. Het moet voor hem ook raar 
geweest zijn. Hij had me immers jarenlang 
behandeld.
Wij geloven in een wonder, en voor óns is het 
al bijzonder, je kan er natuurlijk niet bij. Laat 
staan dat je er niet in gelooft, en niet bekend 
bent met die wereld van wonderen, dan kun 
je het een ander niet kwalijk nemen. Het was 
sowieso een fijne arts, met wie ik goed over-
weg kon.’

Drie wonderen in een jaar
‘Alles ging in dat jaar heel snel. Ik moest 
gewoon door, want het mooie was, dat ik niet 
lang na mijn genezing in verwachting was 
van mijn eerste dochter. Een wonder op zich, 
omdat het gezien mijn darmsituatie afge-
raden werd. In datzelfde jaar had ik ook drie 
hernia’s, door te zwaar lichamelijk werk. Na 
meerdere fysio behandelingen, zou ik ervoor 
geopereerd worden, maar ook toen heb ik 
voor me laten bidden en heeft God me van 
de hernia’s genezen! Eigenlijk waren het drie 
wonderen in een jaar’, vertelt Suzanne, nu een 
gelukkige moeder van twee dochtertjes.
De pijn is nooit meer teruggekomen. Wat de 
medische wereld niet heeft kunnen doen voor 
haar, heeft God op een bijzondere en specta-
culaire manier voor Suzanne gedaan. ■

Na vijf seconden zei hij al: 
“Het is niet anders dan bij andere  
mensen, het is gewoon gezond”.
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G E N E Z E N !

€15

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.

V E R K R I J G B A A R  B I J  D E  B O E K E N T A F E L

€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 onbeantwoor-
de gebeden. De Geest van God laat ons in 
het Woord de weg zien die wij moeten gaan 
om hindernissen te overwinnen. Jezus moe-
digt ons aan om te zoeken en belooft dat wie 
zoekt, zal vinden. Daarom is dit boek geschre-
ven, zonder een beschuldigende vinger naar 
iemand te wijzen en zonder iemand te veroor-
delen. Maar om te helpen om datgene te over-
winnen, wat de zegen tegenhoudt.

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 faal-
de en hoe hij zijn bediening en bestemming 
miste.
Het gaat over de karaktereigenschappen die 
nodig zijn om een dienaar van God te zijn.

GODDELIJKE 
GENEZING in het 

HEILIG AVONDMAAL 

Het Avondmaal is één van de grootste zege-
ningen, die tot ons zal komen, als wij het op de 
juiste wijze tot ons nemen. 
Als wij de volle zegen willen ervaren, dan zul-
len wij allereerst de betekenis van het Avond-
maal 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.

€14
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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 bezit-
ten, 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.

ANTWOORDEN OP WAT IK HOORDE EN ZAG

DAGELIJKS DRINKEN VAN HET 

WATER VAN DE GEEST

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

Al jaren schrijft Jan Zijlstra columns en korte artikelen, veelal geïnspi-
reerd door hetgeen hij hoort en ziet of meemaakt in zijn werkzaam-
heden 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 antwoor-
den 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. 

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.

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 tel-
kens 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 stro-
men 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.

€14 €9

€9
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V E E R P O L D E R  6 A  |  W A R M O N D  |  T E L :  0 7 1 - 3 0 3 1 2 6 0

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

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

Vrijdag 2 augustus 19:30

Zaterdag 3 augustus 13:30 

GENEZINGSDIENST

KINDER- 
GENEZINGSDIENST

V R I J D A G  2 ,  Z A T E R D A G  3 ,  Z O N D A G  4  A U G U S T U S
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M E T  E V A N G E L I S T  J A N  Z I J L S T R A

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

G E N E Z I N G S W E E K E N D

HANS VERSCHOOR 
... genas tijdens het Heilig Avond-
maal van de ongeneeslijke huid-
aandoening Hailey-Hailey.

Zondag 4 augustus 10:00

REGINA VAN DER LEE
... zou vrijdag een stoma krijgen, 
maar de zondag daarvoor genas 
God haar volkomen van de ziekte 
van Crohn.

Zondag 4 augustus 19:00

GENEZINGSDIENST

GENEZINGSDIENST  
IN HET AVONDMAAL

IEDEREEN WELKOM  •  TOEGANG VRIJ  •  GRATIS PARKEREN
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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 mij-
zelf niet red. Als Hij zichzelf zou redden, dan zou-
den 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 wanho-
pige 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 geloofshan-
deling 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 wer-
king komen en uw leven compleet veranderen. Er 
breekt voor u dan een nieuwe tijd aan.

7 redenen waarom Jezus nog steeds geneest
Geloof is weten. Het gelooft de beloften en zegt: 
God liegt niet. Jezus geneest! Dat zien wij nadruk-
kelijk in het Woord van God. Hij gaf de opdracht 
aan de discipelen en de gemeente om op zieken de 
handen te leggen. Daarin werd bevestigd dat Hij 
Dezelfde is, ook vandaag. Hebreeën 13:8. De Bijbel 
leert ons nadrukkelijk dat Hij geneest. Er zijn 7 rede-
nen waarom dat zo is.

De God die scheiding maakt
Vanaf het eerste begin in de Bijbel, zien wij dat God 
scheiding maakt. Dat begint met scheiding tussen 
licht en duisternis. Gaandeweg zet die scheiding 
zich voort: Scheiding tussen goed en kwaad, tussen 
wet en genade, tussen vlees en geest, tussen leven 
en dood, tussen gerechtigheid en ongerechtigheid. 
We zien ook scheiding waar het de mens betreft: 
God maakt scheiding tussen enerzijds Sara en 
Izak en anderzijds Hagar en Ismael. Scheiding tus-
sen Jacob en Ezau en hun beider nageslacht. Er is 
scheiding tussen Israël en Egypte. En er is scheiding 
tussen de smalle en de brede weg. Tussen geloof 
en ongeloof. En zo zal scheiding voortduren, tot de 
dag dat Jezus komt!

Ontmoet je God
‘Waar kunnen wij God ontmoeten?’ is een belang-
rijke 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 ant-
woorden. 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. 

CD’S DIE UW LEVEN VERANDEREN
Speciaal aanbevolen

S P E C I A A L  A A N B E V O L E N

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  V A 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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N I E U W  B O E K

Scheidingen waar wij allen mee te maken hebben

€11

God is een God Die scheiding maakt. De eerste bladzijde in de 
Bijbel begint ermee en door heel de Bijbel heen lezen wij over deze 
scheiding. De Heer spoort ons aan om een keuze te maken voor 
of tegen Hem. Hij zegt: ‘Vrees de Heere en kies dan heden wie u 
dienen zult.’

De mens is in staat om keuzes te maken, maar in de hof van Eden maakte hij de verkeerde keuze. 
Hierdoor werd de mens van God en van de boom des levens gescheiden. De grote vijand van de 
mens, de duivel, doet er alles aan om ons van de juiste keuze af te houden.

Niet alleen in de hof van Eden maakte de mens een verkeerde keuze; wij zien het door heel de 
Bijbel heen gebeuren. Het zijn keuzes tussen het leven waarvan God de Bron is, en de dood die 
uit de satan voortkomt. Welke keuze de mens ook maakt; het is zeker dat het keer op keer tot 
hem terug zal keren. Eigenlijk volgt er op elke keuze weer een nieuwe keuze die gemaakt moet 
worden.

Dit boek is een belangrijke standaard voor de nieuwe mens die wij zijn.

P R E S E N T A T I E  V A N  D I T  N I E U W E  B O E K 
V I N D T  P L A A T S  O P  Z O N D A G  5  M E I  1 0 : 0 0  I N  W A R M O N D
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ESTELLE IS TWAALF JAAR EN HEEFT ONS EEN BRIEF 
GESCHREVEN WAARIN ZIJ VERTELT WAT HAAR OVERKOMEN IS 
IN DE VORIGE ZOMERVAKANTIE.  ALS WE GEZELLIG MET HAAR 
MOEDER ELISE EN ZUSJE SELAH BIJ DE HOUTKACHEL ZITTEN 
MET EEN KOPJE KOFFIE, STEEKT ESTELLE VAN WAL. 

Je hebt ons een mooie brief geschreven, 
wat was er precies gebeurd?
‘We fietsten naar huis. Mijn fiets was al een paar keer omgevallen waar-
door de trapper verbogen was en scheef naar binnen toe tegen de ket-
tingkast stond. Met het lipje van mijn schoen bleef ik achter het kabel-
tje van de versnelling haken die langs de kettingkast hing.’
‘En je was een wedstrijdje met je broertje Ziggy aan het doen wie het 
snelste thuis was’, vertelt de moeder van Estelle er lachend achteraan.
‘Ja, ook dat! Het was een gewone dag, we waren net bij iemand op visi-
te geweest en ineens viel ik op mijn pols en lag de fiets bovenop me. 
BOEM! Ik had wel pijn en dacht: even afwachten, misschien gaat het 
wel weer over. Maar de pijn ging niet over en de volgende ochtend zijn 
we toch naar de huisarts gegaan’, vertelt Estelle nog even vrolijk, terwijl 
haar twee jongere broers Joab en Ziggy erbij komen zitten.  

Tabatière 
Bij de huisarts hoort Estelle dat het waarschijnlijk om de tabatière gaat, 
het kuiltje tussen de duim en de wijsvinger. Bij een breuk van de hand-
wortelbeentjes als gevolg van een val die opgevangen wordt door een 
uitgestoken hand of arm, ontstaat daar een bloeduitstorting. Door gro-
te druk op de pols is die plek pijnlijk. 
Omdat het bot bij kinderen zo klein is, is het op een foto niet meteen te 
zien of er sprake is van een breuk. Rust moet dat uitwijzen. Als het bot 
uit elkaar gaat staan dan is het gebroken. Estelle krijgt voor twee weken 
een gips aangemeten.
‘Na twee weken werd er weer een foto gemaakt, maar er was nog niets 
te zien en de pijn bleef hetzelfde. Ik kreeg toen voor tien dagen een lich-
te gips, misschien zou het daarna over zijn. Maar er veranderde niets’
Estelle kan gewoon naar school blijven gaan en heeft een laptop tot 
haar beschikking om te typen. Ze doet zoveel mogelijk mee met alles 
wat niet zo’n pijn doet, maar kan geen judo lessen meer volgen. 
Als na de lichte gips de pijn nog steeds blijft, wordt er een MRI scan 
gemaakt.

Genezen van een bandbreuk in de pols
Estelle Wolters

Voor een bijzonder verhaal en een mooie getuigenis rijden we naar het oosten 
van het land, waar we in Enschede afgesproken hebben bij de familie Wolters. 
Als we aanbellen worden we enthousiast begroet door een vrolijke Estelle, de 

oudste dochter van het gezin met vier kinderen.
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G E N E Z E N !

SL-bandje
Dat Estelle door de val er meteen een cursus 
‘Anatomie van de hand’ bij heeft gekregen 
blijkt, want in detail weet zij te vertellen hoe 
het proces verder verliep: ‘Bij de MRI-scan 
bleek dat het iets met een bandje te maken 
had. Ik werd toen doorgestuurd naar een plas-
tisch chirurg, omdat die alles weet van de bot-
jes in de hand en pols.
De pols heeft ontiegelijk veel ieniemienie 
botjes die precies in elkaar passen, vooral bij 
de duim. Het bandje bij het halvemaanbot-
je en het zadelgewricht van mijn duim was 
ingescheurd. Dat bandje zorgt ervoor dat de 
botjes bij elkaar blijven en kunnen bewegen, 
maar niet te veel uit elkaar gaan staan. Bij mij 
stonden ze te ver uit elkaar.’

Operatie
De nieuwe foto maakt de situatie duidelijk 
en de artsen besluiten dat een (kijk)operatie 
nodig is. Estelle krijgt drie behandelplannen 
voorgelegd:
1.   Als het geen gecompliceerde breuk zou 

zijn; zes weken gips 
2.   De botjes met een pin bij elkaar houden 

en daarna zes weken in het gips.
3.   Een grote operatie, waarbij ze in het weef-

sel zouden gaan om de scheur van het 
bandje te hechten en daarna weer zes 
weken in het gips. 

‘Het zou waarschijnlijk de pin worden’, vertelt 
Estelle, ‘de arts had getekend hoe het eruit zou 
gaan zien.’

Meevaller
Als tijdens de operatie blijkt dat het minder 
erg is dan gedacht, valt de ingreep mee. ‘De 
wond was niet zo groot, ik hield er geen litte-
ken aan over en ik hoefde maar vier weken in 
het gips. Ik was echt blij dat het zo goed ging. 
Ze ontdekten wel dat er iets met de ellepijp 
was. Mijn hele arm moest toen in een groot, 
zwaar en dik gips. Na vier weken zag mijn 
hand er dun en verschrompeld uit en mijn 
huid was schilferig en rimpelig. Ik moest toen 
alle spieren weer oefenen en trainen.’

Pijn
Estelle krijgt een kleinere brace en houdt pijn 
aan haar ellepijp. Een stoffen brace met klit-
tenband die strak, maar niet te strak aange-
spannen moet blijven, moet meer soelaas bie-
den. Omdat er speling in de botjes blijft duurt 
het herstel van de band lang. 
‘Ik bleef zoveel mogelijk met alles meedoen, 

en als ik met vriendinnen naar buiten ging 
moest ik eerst mijn oefeningen doen. Mijn 
handen neerzetten, ermee wapperen, kracht 
zetten, me eraan opdrukken of optrekken; het 
deed allemaal zeer. Het werd wel iets minder, 
maar soms had ik veel pijn. Het was niet zoals 
het moest zijn.’ 

Weekendje uit 
Intussen is het schooljaar voorbij en omdat 
er voor Estelle een nieuwe periode aanbreekt 
en zij na de zomervakantie naar de middelba-
re school gaat, staat er een ‘moeder-dochter 
weekendje’ gepland. Bestemming: Shoppen 
in Leiden en uitwaaien op het strand van Kat-
wijk!

Moeder Elise vertelt: ‘Het was eigenlijk best 
bijzonder, want toen ik in het blad van de 
Wings of Healing zag dat er in dat weekend 
een kindergenezingsdienst gehouden zou 
worden, dacht ik dat het wel heel leuk zou zijn 
voor Estelle als ze daar eens bij kon zijn.’

Boekje
‘Al vanaf dat Estelle nog een klein meisje was 
las zij het boekje ‘Jan Zijlstra vertelt hoe Jezus 
kinderen geneest’. Elke avond voor het slapen 
gaan las ze het, of lazen we eruit voor. Zij vond 
de verhalen over de kinderen die genezing 
ontvingen zo mooi, ze verslond ze werkelijk.’
Estelle: ‘Ik begon erin te lezen toen ik nog maar 
net kon lezen en vroeg dan aan mijn moeder 
wat er stond als het een moeilijk woordje was. 
Soms smokkelde ik het mee in bed en deed 
dan weer het lichtje aan als mijn ouders weer 
de kamer uitliepen.
Ik had ook echt een paar lievelingsverhalen. Je 
hoort vaak over volwassen mensen die getui-
gen over hun genezing, maar dit waren kinde-
ren, dat vond ik zo mooi! Ik dacht dan: ja, God 
geneest ook kinderen.’

Kindergenezingsdienst
Omdat ze nu zo vlakbij zijn en een bezoek 
aan een kindergenezingsdienst altijd al op 
de agenda stond, gaan moeder en dochter 
op zaterdagmiddag naar Warmond om een 
dienst bij te wonen.
Estelle: ‘We moesten even zoeken waar het 
was en toen we uit de auto stapten sprak een 
vrouw mij aan die zei: ben je met verwachting 
gekomen? “Ja”, zei ik toen.’
Estelle’s moeder Elise haakt in: ‘Het grappige 
was dat we er niet eens zozeer voor Estelle 
haar genezing waren, maar meer om het eens 
bij te wonen. We hadden in onze eigen kerk 

voor haar genezing gebeden, haar gezalfd 
met olie en Avondmaal gevierd. We hadden 
het vertrouwen dat linksom of rechtsom, 
Estelle genezing zou ontvangen. We gingen 
dus op een heel ontspannen manier naar de 
dienst.’
Estelle: ’Het was eigenlijk heel rustig, mis-
schien omdat het zomervakantie was. Er 
waren maar vijf kinderen, maar dat was hele-
maal niet erg. We zongen kinderliedjes die ik 
kende en vrolijk mee kon zingen en Jan Zijlstra 
sprak iedereen persoonlijk aan.’

Superblij
‘Hij vroeg aan een paar kinderen of ze ziek 
waren en hij vroeg het ook aan mij. “Ja een 
beetje, ik heb last van mijn pols” zei ik. “Dan 
gaan we daar zo voor bidden” zei hij toen.

Toen er gevraagd werd wie gebed nodig had, 
ging ik naar voren en werd er met me gebe-
den. Toen hij ‘amen’ zei, voelde ik me warm van 
binnen worden en was de pijn ineens weg. 
Juist die dag en in dat weekend had ik er echt 
last van, en ik was ook nog mijn brace verge-
ten. Ik was superblij en was alleen maar aan 
het springen. Het was helemaal over!’

In de nazorg kan Estelle haar blijdschap niet 
op. Ze zet haar handen op tafel en drukt zich op 
wat haar met gemak lukt. ‘Ik heb de hele dag 
gezegd ‘het is over!’ en deed de handstand!’
Die avond heb ik gebeden en God gedankt!’
De kracht komt terug in haar pols en armen 
en Estelle kan haar hand en arm weer zonder 
pijn gebruiken. Ze gaat ook weer naar judoles.
’Ik had een jaar niet meegetraind, en was het 
een beetje verleerd, maar het deed geen pijn.
Ik heb nergens last meer van en weet dat het 
niet meer terugkomt!’
Estelle die altijd genoten heeft van de prach-
tige verhalen uit het boekje over kindergene-
zing heeft nu zelf haar genezing mogen ont-
vangen! ■
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Er zijn wonderen van genezing die ons sprakeloos maken. Vol 
verbazing zien we ze keer op keer gebeuren. Maar groter dan alle 
wonderen is, dat mensen totaal vernieuwd worden. Hoe ze Jezus 
ontmoetten als hun Redder, die hun zonden vergaf, hun diepe 
vrede gaf en met waarachtig geluk vervulde. We zien vandaag 
hoe velen van alle vreugde, vrede en geluk zijn beroofd, totdat 
Jezus Christus in hun leven komt en de grote leegte in hun leven 
wordt gevuld met de oneindige liefde van God. We horen de 
schreeuw van zo velen die eenzaam en rusteloos zijn. Met hun 
verstand zeggen ze ‘nee’ tegen God en lopen bij Hem vandaan, 
maar in hun hart zeggen ze ‘ja’. Dán zeggen ze: ‘Ik heb God nodig.’

De mens heeft de mogelijkheid en de vrijheid voor het grootste 
wonder te kiezen. Door jouw keuze kun je bij God vandaan lopen, 
maar ook naar Hem toegaan. Mensen dragen zelf de verantwoor-
delijkheid voor hun keuzes. Als je je realiseert dat je een vrij mens 
bent, dan is het wel van het allergrootste belang voor het beste, 
het hoogste te kiezen, namelijk: Christus! Je kunt zelf vaststellen 
of er iets hogers is dan Christus. Laat eens alle denkbare moge-
lijkheden aan jouw geestelijk oog voorbijgaan en streep af wat 
niet in aanmerking komt. Dan zal steeds weer blijken dat het ’t 
verstandigst is, te kiezen voor Christus!

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

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

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

het grootste wonder te doen.  Het wonder van vergeving. 

U was bereid al mijn zonden te dragen. Ik was en ben door 
mijn zonden veroordeeld.  Ik vraag U daarvoor vergeving op 

grond van het feit dat U voor mij op Golgotha stierf. Voor 
mij gaf U Uw leven, Uw bloed. En ik geloof dat Uw bloed mij 

reinigt van alle zonden. 

Ik open mijn hart nu voor U. En ik aanvaard U als mijn 
Redder. Wilt U mij nu een nieuw hart geven en wilt U nu deel 
van mijn leven worden? Vanuit het diepst van mijn hart dank 

ik U voor het grootste wonder dat U in mijn leven voltrekt.

Amen.

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

wijze wordt hersteld.

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

Het grootste

U I T G E L I C H T
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INTERVIEW LISETTE KLAUS

TOEGANG VRIJ • GRATIS PARKEREN

IEDERE 1E EN 2E ZONDAG 
VAN ELKE MAAND

19:00 UUR

WINGS OF HEALING
Veerpolder 6a • 2361 KV • WARMOND

Postbus 20 • 2350 AA Leiderdorp • Tel: 071-3031260

GENEZINGSWEEKEND
Vrijdag  2 augustus 19:30 Genezingsdienst
Zaterdag  3 augustus 13:30 Kindergenezingsdienst
Zondag  4 augustus 10:00 Genezing in het Avondmaal
Zondag  4 augustus 19:00 Genezingsdienst

3E ZONDAGAVOND VAN DE MAAND: 

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke genezing 
met gebed voor de zieken

http://www.wingsofhealing.nl
https://goo.gl/maps/BMbDb4VKShQ2
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Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke 
genezing’ met gebed voor de zieken
Zondag 19 mei 19.00 

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 22 mei 20:00
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl
Telefonisch vragen naar Armand Lefeu of in de 
dienst 2 weken voorafgaand aan de doopdienst.

Doop in de Heilige Geest avond
Zondag 26 mei 19:00

PINKSTERFEEST - Houdt U vrij!
Zondag 9 juni 10:00  Het doel van Pinksteren
Genezingsdienst in de kracht 
van de Heilige Geest
Zondag 9 juni 19:00 

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

Let op!
Extra genezingsdienst van zondag 30 juni 
19:00 komt te vervallen

Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke 
genezing’ met gebed voor de zieken
Zondag 21 juli 19:00 

Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke 
genezing’ met gebed voor de zieken
Zondag 18 augustus 19:00

Bevrijdingsdienst 
Zondag 25 augustus 19:00
Onderwerp: Verlossing opdat wij rechtop gaan!

Start Discipelschap Training
Maandag 3 september 19.30 uur

Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke 
genezing’ met gebed voor de zieken
Zondag 15 september 19:00

Doopdienst 
Woensdag 18 september 20.00
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

Gastspreekster Esther Vorsterman van Oijen
Zondag 22 september 10.00

Zalvingsdienst voor de zieken
Zondag 22 september 19:00

Vuuravond: God steekt het vuur aan
Woensdag 25 september 20:00

Kinderwensdienst 
Zondag 29 september 19:00

Groot Najaar Seminar: Iedere discipel,
ook jij, door God gebruikt!
Dinsdagavond 29 oktober 19:30 uur 

Partner-, Vrienden- en Relatiedag  
van de Wings of Healing
Zaterdag 23 november 
10:00 ontmoeting
10:30 Heilig Avondmaaldienst 
14:00 Zalvingsdienst

Wings of Healing 
Gemeentediensten

Eredienst en Kinderdienst 
Iedere zondagmorgen om 10:00
Gebedsdienst
Iedere woensdagavond om 20:00

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

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

Route

Route vanuit Den Haag
A44 richting Wassenaar- Amsterdam, 
afslag Voorhout- Noordwijk- 
Oegstgeest Noord. Rechtsaf 
richting Warmond langs de 
Haarlemmertrekvaart. Bij de 
stoplichten links Warmond in. Na de 
spoortunnel rechtsaf. Over de brug 
na Sauna Warmond naar rechts.

Route vanuit Utrecht / 
Amsterdam
Via Schiphol, A44 richting 
Sassenheim, Den Haag centrum, 
Leiden West. Afslag Warmond- 
Voorhout- Oosthout. Door Warmond 
heen tot aan de tweede stoplichten. 
Voor de spoortunnel linksaf. Over de 
brug na Sauna Warmond naar rechts.

Route vanuit Rotterdam
A13 richting Den Haag. A4 Den Haag-
Amsterdam, A12 Den Haag - 
Voorburg. A44 richting Wassenaar - 
Amsterdam, afslag Voorhout- 
Noordwijk- Oegstgeest Noord.
Rechtsaf richting Warmond langs 
de Haarlemmertrekvaart. Bij de 
stoplichten links Warmond in. Na de 
spoortunnel rechtsaf. Over de brug 
na Sauna Warmond naar rechts.

WINGS OF HEALING IN WARMOND

A G E N D A  B I J Z O N D E R E  D I E N S T E N

AGENDA BIJZONDERE DIENSTEN

Genezingsdienst
Vrijdag 2 augustus 19.30   

Kindergenezingsdienst
Zaterdag 3 augustus 13.30  

Goddelijke genezing  
in het Heilig Avondmaal

Zondag 4 augustus 10.00 

Genezingsdienst
Zondag 4 augustus 19.00

Programma
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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  |  Kruisvaardersstraat 32c 
5021 BE Tilburg  |  06-36530381  |  www.pgpraise.nl

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

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

Betteld / Zelhem – Genezingsdienst
Zaterdag 10 augustus 19.00 uur
De Betteld  |  Aaltenseweg 11  |  7021 HR Zelhem  |  0314-627200
www.betteld.nl 

Apeldoorn – Genezingsdienst
Vrijdag 13 september 19.30 uur 
Pinkstergemeente Nieuw Leven  |  Wilmersdorf 1
7327 AD Apeldoorn  |  06-51423334 
www.facebook.com/Reizigersgemeente

Arnhem – Genezingsdienst
Vrijdag 27 september 19.30 uur 
Bethel Pinksterkerk Arnhem  |  Gelderse Rooslaan 20 
6841 BE  Arnhem  |  06-82198936  |  www.bpkarnhem.nl

Arnhem – Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke 
genezing’ met gebed voor de zieken 
Zondag 29 september 10.30 uur  
Bethel Pinksterkerk Arnhem  |  Gelderse Rooslaan 20  
6841 BE  Arnhem  |  06-82198936  |  www.bpkarnhem.nl

Nieuwerkerk aan de IJssel – Genezingsdienst
Vrijdag 11 oktober 19.30 uur
Volle Evangelie Gemeente “Het Kruispunt”  |  Goudmos 67a 
2914 AG Nieuwerkerk aan den IJssel  |  0180-786635
www.veghetkruispunt.nl

Rotterdam – Genezingsdienst
Zondag 27 oktober  19.00 uur
Koningskerk  |  Stieltjesstraat 30  |  3071 JX Rotterdam  |  010-4866348  
www.koningskerk.org

ME T EVANGELIST JAN ZIJLSTRAIN HET LAND

A G E N D A

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

Woensdag 22 mei 20:00
Woensdag 18 september 20.00 

Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

Telefonisch vragen naar Armand Lefeu of in de dienst 2 weken voorafgaand aan de doopdienst

Genezingsdiensten
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HOUD JE VRIJ EN NOTEER IN JE AGENDA!

Genezingsdienst  
Vrijdag 2 augustus 19:30

Kindergenezingsdienst  
Zaterdag 3 augustus 13:30 

Genezing in het Avondmaal 
Zondag 4 augustus 10:00

Genezingsdienst 
Zondag 4 augustus 19:00

V R I J D A G  2  T / M  Z O N D A G  4  A U G U S T U S  -  M E T  E V A N G E L I S T  J A N  Z I J L S T R A

D I N S D A G  2 9  O K T O B E R  O M  1 9 : 3 0  I N  W A R M O N D

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

H O U D  J E  V R I J  V O O R  D I T  B I J Z O N D E R E  W E E K E N D  E N  N E E M  A N D E R E N  M E E !

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

14:00 - Zalvingsdienst

Zaterdag 23 November aanvang 10:00 uur in Warmond 

PARTNER - VRIENDEN      RELATIE DAG

Onderwerp: Ieder discipel, ook jij, door God gebruikt!

Groot Najaars Seminar
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Je hebt in deze editie de boodschap kunnen 
lezen hoe mensen veranderd en innerlijk 
geheeld zijn, hoe wonderen gebeuren en hoe 
mensen weer hoop en een nieuwe kans krij-
gen. Als je gezegend bent door de boodschap 
en je wilt ons helpen, dan kan je dit doen door 
gebed en door financiële steun.

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

Wij stellen je hulp zeer op prijs.

Kijk voor alle info op:
www.wingsofhealing.nl/partners

Bank relatie: ABN AMRO
IBAN nummer: NL91ABNA0551690399

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

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)

DISCIPELSCHAPSTRAINING 
De basis voor iedere christen

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

N O T E E R  I N  J E  A G E N D A

De start is op maandag 3 september

om 19:30 in Warmond. 

In totaal zijn dit 15 maandag avonden.

H E T  B O E K  I S  T E V E N S  V E R K R I J G B A A R  I N  O N Z E  W E B S H O P !  W E B S H O P. W I N G S O F H E A L I N G . N L
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Welkom in de diensten van de

  WINGS OF HEALING  
in Warmond - Holland

Veerpolder 6a  |  071-3031260 

De getuigenissen
van de wonderen 
van God

Hoe de oneindige 
kracht van Jezus 
wordt geopenbaard

De zegen die tijdens 
de dienst stroomt

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

http://www.wingsofhealing.nl
https://goo.gl/maps/BMbDb4VKShQ2
http://www.wingsofhealing.nl
http://www.wingsofhealing.nl
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