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COLUMN JAN ZIJLSTRA

MAAK VAN UW

E E N O P S TA P
Als u zich van tijd tot tijd nieuwe doelen stelt in het leven, dan bent u ongetwijfeld van
plan er alles aan te doen om te slagen. Vol goede moed gaat u aan de slag en u kunt
niet beter doen, dan geloven dat God ook aan ú beloofde wat Psalm 1:3 zegt:
“Al wat hij doet, zal goed gelukken.” Toch ontdekt u onderweg dat er obstakels zijn en u
vraagt zich af: hoe zal ik deze obstakels overwinnen?
De apostel Paulus had ook zijn doel
waarover hij zei: ‘Ik storm erop af.’ Hij
was door niets en niemand tegen te
houden. Werd hij onder druk gezet,
dan gaf hem dat zoveel inspiratie
dat hij er alleen maar sterker door
werd. Al doen anderen het rustiger
aan; u moet wél een doel voor ogen
hebben. Laat dat doel naar Gods
plan zijn, anders zult u halverwege
stranden.

in Hem en wat u met Hem kunt
doen. Alles wat u niet bezit, heeft
Hij. En alles wat u niet kunt, kan Hij.
Laat dit belangrijke gegeven heel
diep in uw hart binnendringen en
maak het u eigen in geloof. Om in
het mogelijke van God te groeien,
moeten wij groeien in het Woord
van God. Daarin leest u over de weg
waarin onze relatie met God, door
Zijn Woord groeit.

Heb vertrouwen in Gods
plan

Stap de wereld van God
binnen

Of het plan zal slagen of mislukken,
heeft ermee te maken of het wel of
niet Gods plan is. Als het van God is,
heb dan geloof en vertrouw op Zijn belofte:
‘Vrees niet, want Ik zal met u zijn.’ Of het nieuwe doel bereikt zal worden, heeft te maken
met hoe u omgaat met de obstakels die u
van uw doel willen afhouden. Er zullen altijd
ontmoedigingen zijn, waardoor u zult willen
ophouden. Daarom zegt God tot ons in Zijn
Woord, dat onze handen niet slap mogen worden door ontmoedigingen. En dat wij geen
knikkende knieën moeten hebben, door te
vrezen. Dit lezen wij door heel de Bijbel heen.

De hindernissen op uw weg
De hindernissen zijn obstakels die u tegen
willen houden, zodat u het doel niet zal bereiken. Maar diezelfde obstakels kunnen ook een
opstap worden om hogerop te komen, zodat
het doel wel bereikt wordt.
Als de hindernissen u tegenhouden als een
obstakel, dan ziet u problemen en zult u nooit
een overwinnaar zijn. Maar gebruikt u ze als
een opstap, dan ziet u geweldige mogelijkhe-
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den. Zijn de hindernissen een obstakel, dan zal
er altijd een excuus zijn om niet door te gaan.
Maar worden ze een opstap, dan weet u wat u
moet doen en zegt u: ‘Ik moet eropaf stormen.’
Velen die de obstakels zien, durven ze niet
eens aan te pakken en zeggen: ‘Wat moet ik
ermee? Ach, ik laat ze maar liggen.’ Maar zij die
ze zien als een opstap, stropen de mouwen op,
pakken het probleem beet en zeggen bij het
zien van hun obstakels: ‘In mijn eigen kracht
is het te moeilijk, maar het is wel mogelijk bij
God. Want bij God en met God zijn alle dingen
mogelijk.’

Alles is mogelijk met God
Daarom is het goed om eens stil te staan bij de
vraag: ‘Wat zijn eigenlijk mijn mogelijkheden?’
Wij moeten onze mogelijkheden niet afwegen tegen en afmeten aan wie wij zijn, wat wij
bezitten of zelf kunnen doen. Maar weeg het
af tegen wie u bent in God, tegen wat u bezit

De groei in onze relatie met God
hoeft niet te stoppen. Vraag uzelf
af: ‘Groei ik in de relatie met God?
Groeit mijn geloof? Groei ik in Gods wereld
van mogelijkheden?’ U zult merken dat ‘het
kan niet’ veranderen zal in: ‘met God kan ik
het’. Groei haalt ons uit de wereld van het
onmogelijke en brengt ons in de wereld waarin alles mogelijk is bij God. Dan zullen wij het
Woord van God spreken, dat groter is dan ons
menselijk denken.
U zult het onmogelijke doen, samen met God,
door uzelf volkomen aan God over te geven.
Dan kunt u met God meer doen, dan waartoe
uzelf in staat bent. U zult verbaasd staan over
de grote God die in u en door u heen werkt.
Zet uw voet op uw obstakel! Laat het een
opstap zijn om uw doel te bereiken. Wees verzekerd: met God zal het lukken!

Evangelist Jan Zijlstra

Wonderen van genezing
NA DE TEMPELREINIGING

“En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten
naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven
verkochten. En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd
worden, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem
in de tempel en Hij genas hen” – Mattheüs 21:12-14.

Deze bijzondere gebeurtenis begint met: En
Jezus ging de tempel van God binnen. Wat
vond Jezus toen Hij daar binnenging? Hij overzag de tempel en Hij zag hoe zij daar handel
dreven. Hij zag onmiddellijk het onderscheid
tussen wat juist en onjuist was. Hij zag dat het
om zaken ging, die niets met de tempeldienst
of met de offerdienst te maken hadden. Offers
brengen was niet verkeerd: het hoorde in de
tempel. Maar Jezus zag hoe het gebeurde,
meer nog: Hij zag hoe de mens was.

Het verkeerde in de tempel zat in de
priesters
De priesters hadden deze handel georganiseerd om er zelf beter van te worden. Tegen
het Pascha kwamen de pelgrims overal vandaan. Juist op deze pelgrims hadden de priesters het oog. Ze werden door de priesters
beroofd. Woeker is een ernstige zonde. De
wisselaars met hun woekerprijzen werden dan
ook veroordeeld.

‘Dat de tempel een huis is van
aanbidding.’ De tempel was
een huis van herstel, een huis van
vergeving en van genezing.
Over de tempel zei Jezus: ‘Wat is dit alles in
het huis Mijns Vaders?’ – Johannes 2:16. Vandaar dat er staat: ‘Hij ging de tempel van God
binnen.’ En Jesaja had gezegd: ‘Dat de tempel
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een huis is van aanbidding.’ De tempel was
een huis van herstel, een huis van vergeving
en van genezing.

De tempel was een rovershol
geworden
De priesters waren een georganiseerde
roversbende geworden die van de tempel
een rovershol hadden gemaakt, waar mensen
beroofd werden. Het waren de priesters die
het dienen van God in de dienst van de zonde
stelden: zij misbruikten hun macht.
Niets is erger dan mensen die hun macht en
positie misbruiken. De waardigheid van de
tempel werd aangetast door het geschreeuw
van de handelaars. De plaats van aanbidding was verlaagd tot een marktplaats met
schreeuwende mensen met goedkeuring van
de priesters en leiders van het volk, terwijl dat
absoluut niet thuishoorde in het huis van God.
Toen Jezus de tempel reinigde, was dat een
oordeel over het rovershol en in het bijzonder
over de rovers. Hun schijnvertoning werd door
Hem veroordeeld.

Jezus reinigde de tempel met gezag
Hij dreef alles eruit wat er niet in thuis hoorde;
de situatie was allesbehalve naar Gods wil. Het
zou moeten zijn zoals Jesaja 56:7 zegt: “Mijn
huis zal een huis van gebed genoemd worden.” Een huis van gebed, van aanbidding, om
God te vereren. In dat huis is plaats voor alle
mensen, waar voor iedereen heil zal zijn en
heling voor de gebrokene van hart. Het huis

van God had tot doel om een huis van herstel
te zijn.
Door de reiniging werd de tempel weer een
huis van God. Jezus liet zien hoe het hoorde
te zijn! Het laat ook zien, hoe de kerk als huis
van God – de Gemeente, moet zijn: een plaats
van aanbidding, een plaats van herstel en
genezing. Maar velen doen er zaken, die er
absoluut niet thuishoren. Dat zal opgeruimd
moeten worden. Alles wat erbij gekomen is,
maar wat niet gevonden wordt in het Woord
van God en niets met het Woord te maken
heeft, zal verwijderd moeten worden
Er zijn er echter ook velen die niet hebben
toegevoegd, maar juist veel van de ware tempeldienst hebben afgedaan. Eraf doen is net
zo verkeerd als erbij voegen. Wat eraf gedaan
is, zal zo snel mogelijk weer in ere hersteld
moeten worden. Want wij zullen weer moeten
doen wat het Woord zegt, om zo het huis Gods
tot het ware huis Gods van aanbidding, herstel
en genezing te maken.

Na reiniging komt de glorie van God
Met de reiniging, werd het huis Gods gereedgemaakt voor de openbaring van de glorie
van God.
Dit is de volgorde die er altijd zal zijn: nadat
het onreine eruit verdreven wordt, komt de
openbaring van het werkelijke plan van God.
Het huis wordt dan weer een huis van aanbidding en van genezing: de mensen met nood,
de blinden, de lammen, de ellendige, de

OVERDENKING

Met de reiniging, werd het huis Gods gereedgemaakt
voor de openbaring van de glorie van God.

wanhopige en de zwakken, kwamen de tempel binnen en zij werden geheeld, naar het
hart van God.
Eerst was Jezus vervuld met toorn. Hij dreef
hen allen uit de tempel, maar nu was Hij vervuld met medelijden, met bewogenheid en
Hij genas hen. Onder de wet mochten mensen met een gebrek, blinden en lammen,
geen dienstdoen in het huis van God, zie Leviticus 21:17-18. Priesters vertegenwoordigen
immers niet alleen de mens bij God, maar zij
vertegenwoordigen ook God bij de mens.
Zij vertegenwoordigen de wereld van God en
die wereld was volmaakt. Daarom mocht een
gebrekkig mens geen priesterlijke dienst verrichten.

De ware hogepriester kwam tot
Zijn tempel
Maleachi 3:1 zegt ons: “Plotseling zal naar Zijn
tempel komen die Heere Die u aan het zoeken
bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw
vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE
van de legermachten.”
Nu was Jezus gekomen tot Zijn tempel en Hij
reinigde de tempel van alles wat er niet in
mocht zijn. Het huis werd een huis van aanbidding, waar het heil van God in alle overvloed
tot de mens zou komen. Vervolgens kwamen
de blinden en de lammen de tempel binnen,
en werd het een huis van genezing, zodat zij
na hun genezing tot een nieuwe priesterorde
gemaakt zouden worden.
De joden hadden deze zieke menigte uit de
tempel geweerd, wat niet het plan van God
was. De mens moest juist met zijn nood in de
tempel komen, om geheeld te worden. Maar
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de joden hadden hen geweerd en dat was de
reden dat Bethesda zo vol was met een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en
verlamden, zie Johannes 5:1-3. Zij waren daar
terechtgekomen door Kajafas de hogepriester
en de priesters. Er was immers geen plaats
voor deze wanhopigen in het huis van God.

een rovershol hadden gemaakt, die de kennis
van God en Zijn kracht niet kenden, hadden
de mensen in hun wanhoop hun heil maar in
Bethesda gezocht, want voor hen waren de
deuren van het huis van God gesloten.

Jezus bracht een nieuw
priesterschap

Het nageslacht van Aaron en zijn priesterlijk
huis, hadden juist de opdracht om vrede en
heil, en heling te brengen. Zie wat er staat
geschreven over hen in Maleachi 2:4-7: “Dan
zult u weten dat ik dit gebod tot u gezonden
heb, opdat Mijn verbond met Levi blijven zou,
zegt de HEERE van de legermachten. Mijn verbond met hem was: het leven en de vrede. Die
geef Ik hem, tot vrees voor Mij, en hij vreesde
Mij en in de tegenwoordigheid van Mijn Naam
was hij verschrikt.”

Hebreeën 7:12 zegt ons heel duidelijk: “Als het
priesterschap verandert, vindt er immers ook
noodzakelijkerwijs een verandering van de
wet plaats!’ Een priesterschap niet van Aaron
van de wet, maar naar de ordening van Melchizedek, zegt Hebreeën 7:11. Een priesterschap van genade en barmhartigheid.
Jezus die het wettische priesterschap in Zijn
Vaders huis veroordeelde zou wel heil en
heling brengen aan de wanhopige. En Zijn
priesters van Zijn huis zullen dit ook doen.

Betrouwbaar onderwijs in de wet (de onderwijzing) was in zijn mond, geen ongerechtigheid werd op zijn lippen gevonden. In vrede
en oprechtheid wandelde hij met Mij en velen
bekeerde hij van ongerechtigheid. Voorzeker,
de lippen van een priester moeten kennis
bewaren, uit zijn mond moet men onderwijs
in de wet (de onderwijzing) zoeken, want hij
is een gezant van de HEERE van de legermachten.”

De tempelreiniging gaat door

Het wettische priesterschap had
geen antwoord
Maar Kajafas en de priesters faalden, omdat
zij geen kennis van het Woord van God hadden en de kracht van God niet kenden, zegt
Markus 12:24, waardoor zij de mens in nood
hadden kunnen helpen.
Door deze priesters die van het huis van God

De tempel Gods, de Gemeente, moet ook
gereinigd en hersteld worden naar het oorspronkelijke plan van God voor Zijn huis. Het
moet een huis van aanbidding en van herstel
zijn, waar de mens vergeving en genezing kan
vinden.
Zo zal de kerk weer een genezende kerk zijn,
zodat er een nieuwe priesterorde van onze
nieuwe hemelse hogepriester zal zijn, die
genezing zal brengen.
Als Jezus in onze hedendaagse kerken zou
komen, zou Hij deze misschien ook moeten
reinigen. Zodat dat het ware beeld van de
tempel van God zichtbaar is en het plan van
God openbaar wordt opdat het verbrokene
weer geheeld zal worden!

Lucrèse

GENEZEN VAN EEN AGRESSIE VE VORM VAN
M U LT I P L E S C L E R O S E

We zijn onderweg naar het West-Vlaamse Pervijze, een landelijk
dorp en deelgemeente van de stad Diksmuide. Daar hebben we
afgesproken met het echtpaar Didier en Lucrèse Waeyaert – Van
Lijsebetten, om te horen hoe God Lucrèse op 12 oktober 2001
genas van een acute en agressieve vorm van multiple sclerose.
De klachten begonnen met extreme vermoeidheid en maagklachten, maar Lucrèse
kreeg ook last van evenwichtsstoornissen en
haar rechter lichaamshelft raakte verlamd.
Lucrèse lag voortdurend op bed en kon niet
lopen. Zij had moeite met praten en haar slik
reflex was aangetast.

Vermoeidheid
Als we aanbellen, doet een stralende Lucrèse
de deur open die ons samen met haar echtgenoot Didier en Lenka, hun trouwe viervoeter,
hartelijk ontvangt.
Het mooie weer nodigt uit om naar het terras
te te gaan waar Lucrèse haar verhaalt vertelt:
‘Ik werkte in de bejaardenzorg, en merkte in
de zomer van 2001 al een tijdje dat ik erg vermoeid was.
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We hadden voor het eerst een vliegvakantie
geboekt waar ik erg naar uitzag, dus ik dacht:
ik ben gewoon moe en een vakantie zal me
goed doen. Maar de vermoeidheid werd erger,
ik had geen energie. Daarbij kreeg ik last van
hevige maagpijn, waardoor ik niets binnen
hield en continu over moest geven. Het ging
van kwaad tot erger en we wisten niet wat er
nu precies aan de hand was.’

Twee keer naar het ziekenhuis
Ook haar echtgenoot Didier ziet de lichamelijke situatie van zijn vrouw zienderogen achteruitgaan. Het is sowieso een roerige periode,
want hij heeft net zijn baan als docent Techniek opgegeven om voor zichzelf te beginnen
als meubelrestaurateur, een lang gekoesterde
wens.

Lucrèse verzwakt zodanig dat zij op maandag
30 juli 2001 ter observatie wordt opgenomen
in het ziekenhuis in Veurne. Lucrèse: ‘Ik weet
daar zelf niets meer van, zo zwak was ik. De
arts kon geen oorzaak vinden voor mijn klachten en stuurde me weer naar huis met het
advies dat ik een psycholoog moest raadplegen, omdat mijn klachten gerelateerd zouden
zijn aan een depressie. Maar thuis voelde ik
me nog net zo ziek.’
Die zondag blijven de klachten onveranderd
en gaan Lucrèse en Didier naar de dienstdoende dokter van de wacht, die hen onmiddellijk
een ander ziekenhuis aanbeveelt. Met spoed
wordt Lucrèse in het ziekenhuis in Roeselare
opgenomen en onderzocht. Lucrèse: ‘Ook hier
kan ik me niet veel van herinneren, want ik
was zowel geestelijk als lichamelijk volledig
uitgeput en daardoor niet bij volle bewustzijn.’
Didier: ‘Het was angstwekkend om te zien hoe
Lucrèse volledig in elkaar stortte, en we vroegen ons af hoe lang dit kon voortduren.’

Diagnose: MS
Eindelijk, na twee dagen krijgt Lucrèse de juiste diagnose te horen: ‘Mevrouw Vanlijsebet-

GENEZEN!

ten, u heeft multiple sclerose in een zeer ernstige vorm.’ Lucrèse: ‘Die diagnose kwam dus
vrij snel. “Komt het goed?”, vroeg Didier aan
de artsen. Ze konden daar geen antwoord op
geven, maar verzekerden hem dat zij hun best
zouden doen om de ziekte te onderdrukken.
Genezen echter, konden zij me niet.’
Alles wat je door MS kunt krijgen, had ik. Toch
had ik gedurende mijn ziekte een enorme eetlust, ik denk dat mijn lichaam het gevecht aan
ging en sterk wilde worden om er hoe dan op
bovenop te komen. Maar, ik hield niets binnen!’

BAM!
Lucrèse: ‘Je leven staat stil en op zijn kop. Op 5
augustus ging ik het tweede ziekenhuis in, en
op 7 augustus, wist ik dat ik MS had. MS kan
zich heel langzaam ontwikkelen, maar bij mij
was het: BAM!
Op de MRI-scans van mijn hersenen was de
aantasting duidelijk te zien door vlekken die
overal zaten. De artsen brachten de foto’s mee
naar congressen in het buitenland, omdat het
ontstaan van deze acute en ernstige vorm ook
een raadsel voor hen was. Ik werd naar huis
gestuurd met een grote hoeveelheid cortison.
De vakantie werd geannuleerd en ik mocht
niet meer werken.’

Een geteisterd lichaam
Lucrèse was ziek, ernstig ziek, alles wees
daarop. Multiple sclerose (MS) is een ziekte
waarbij de bescherm- en isolatielaag rondom
de zenuwen in de hersenen, ruggenmerg en
oogzenuwen (het centrale zenuwstel) zodanig
beschadigd zijn dat er onder andere problemen ontstaan met lopen, voelen en zien.
En verder:
- 	
Constant moest zij braken, vanwege
zenuwprikkels die uit balans waren en
vanwege de medicijnen;
- Haar lichaam beefde aan een stuk door;
- 	Het spreken werd moeizaam en onverstaanbaar;
- Slikken was moeilijk;
- 	Haar oogzenuwen waren aangetast waardoor zij alleen vage beelden kon zien;
- 	Haar rechter lichaamshelft functioneerde
niet meer.
- Stappen zetten was onmogelijk
- Zelfstandig zitten lukte niet meer

Kracht en rust van God
Lucrèse was niet alleen ernstig ziek, maar ook
compleet hulpbehoevend. Didier stond dag
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en nacht voor haar klaar en ook haar ouders
en schoonouders hielpen waar nodig was.
Didier: ‘Als je je baan opzegt om een eigen
bedrijf te beginnen, ga je er niet van uit dat
je partner wegvalt. We worstelden dagen,
weken, maanden door en zagen Lucrèse achteruitgaan. En toch ben ik nooit hopeloos
geweest. Natuurlijk waren er wel momenten
dat ik me afvroeg hoe lang dit zo door kon
gaan, maar ik raakte nooit in paniek.
Mijn moeder vroeg hoe het toch kwam dat ik
er zo rustig onder bleef. We hadden namelijk
een vriendin die relatief jong gestorven was
aan de gevolgen van MS. Bij haar was het een
langdurig proces geweest. Mijn moeder dacht
dat het Lucrèse op dezelfde manier zou vergaan en begreep niet dat ik het onderging alsof ik gedragen werd. We wisten het toen niet,
maar later begrepen we dat die kracht en rust
van God kwam.’

15 augustus 2001: een cruciale dag
Lucrèse: ‘Van die periode is heel veel weg. Ik
kan me er niet veel van herinneren, maar 15
augustus was een cruciale dag. Ik lag toen
twee dagen in het ziekenhuis in coma.’ Didier:
‘Het was verschrikkelijk warm en ik had een
koud washandje bij de hand om op haar voorhoofd te leggen. Lucrèse had de dag ervoor
een ruggenprik gehad en moest 24 uur stil liggen, maar plotseling kwam zij rechtop zitten
en zei: “Ik ben nog niet dood hè? Ik blijf nog,
ik leef nog.” Een paar minuten later was het
onrustig in de kamer naast ons. We hoorden
later dat de persoon die daar lag, gestorven
was. Dat was een bizarre ervaring.’ Didier is er
nog duidelijk van onder de indruk.
Lucrèse: ‘Ik weet van dat moment niets meer.
Maar wat me wel is bijgebleven, was het beeld
dat ik met twee andere personen in een kamer
lag met een doodskist in het midden. Ik mocht
24 uur niet rechtop zitten, maar blijkbaar
moest ik wel. Het leek een strijd, dat als ik zou
blijven liggen, ik zou sterven. Of dat beeld een
bijna dood ervaring was, weet ik niet.’ Didier:
‘De artsen vertelden naderhand dat die dag
cruciaal was geweest. Het was erop of eronder
en juist die dag werd Lucrèse wakker met die
woorden.’

‘Reddingsbrief’
Didier: ‘Op een dag kregen we van goede
vrienden een foldertje. Het was een uitnodiging voor een genezingsdienst die op 12
oktober in Houthulst gehouden zou worden

door Jan Zijlstra.
Lucrèse en ik spraken erover en verwonderden
ons over de getuigenissen van genezingen die
in de folder te lezen waren. We vroegen ons
af of dit onze ‘reddingsbrief’ was en of er ook
voor Lucrèse genezing mogelijk zou zijn.’
Zowel Lucrèse als Didier weten wel dat er een
God is en dat Hij alles kan doen, maar toch
was Hij een onbekende voor hen. Zij hadden
namelijk niet geleerd dat zij een relatie met
Hem aan konden gaan.
Lucrèse: ‘Ik ben katholiek opgevoed, maar wist
niet veel van de Bijbel. We waren Mariaal, waar
je tot Maria bidt en kaarsjes opsteekt die moeten blijven branden. Maar we geloofden ook
in God de Vader en in Jezus. Het vormde een
geheel, waarin we zowel onze Weesgegroetjes
als Het Onze Vader opzeiden.’
Didier: ‘In mijn puberjaren vond ik het geloof
altijd bijzonder en ik volgde op school het vak
Godsdienst met plezier en interesse. Thuis las
ik vaak in een bijbeltje dat ik op mijn kamer
had, maar ik begreep het eigenlijk nooit. Vanaf mijn zestiende verwaterde die interesse en
later ging ik wel eens met Lucrèse mee naar
een mis. Maar dat deed ik dan omdat ik toch
niets anders te doen had op die momenten.’

Onder de indruk
Houthulst is niet ver van Pervijze en Didier
besluit ernaar toe te gaan. Hij zocht genezing
voor zijn vrouw: linksom of rechtsom. Er was
immers niets te verliezen en hij vroeg zich
eerder af hoe lang het zo nog door kon gaan.
Omdat Lucrèse te zwak is om mee te gaan,
blijft zij die avond met haar moeder thuis, terwijl Didier met een ouder echtpaar meegaat
naar de genezingsdienst.
Als Didier de dienst binnenkomt, is hij onder
de indruk. Hij had niet verwacht dat er zoveel
mensen aanwezig zouden zijn. Er wordt
gezongen en hij kan zijn oren en ogen niet
geloven. ‘Met mij hoefde je normaal gesproken niet te beginnen over deze dingen. Dan
hield ik mijn rug recht en liep weg. Maar op
zulke avonden worden je gevoelens toch
gestimuleerd en wordt je ratio op een tweede plek gezet. Ik heb me toch door het goede
laten leiden.’
Die avond ging de prediking over de melaatse
man die hoop kreeg, toen hij van Jezus hoorde dat Hij de zieken genas. Hij ging naar Jezus,
al had hij ook in zijn situatie kunnen blijven
zitten, maar hij had het besluit genomen: ik

GENEZEN!

moet hieruit komen, ik ga naar de Genezer!
Didier: ‘Er waren veel mensen die hun hart aan
de Heer gaven. Ik stond niet meteen te springen van blijdschap, maar al was ik de enige
die er geweest zou zijn die avond, dan had ik
ook mijn hart geopend voor Jezus.’ Die avond
ervaart Didier diepe vrede na het gebed. Hij
weet voor het eerst van zijn leven: Ik ben een
kind van God! God heeft mijn zonden vergeven.

Zweetdoekje
Als het moment aanbreekt dat er met zieken
gebeden wordt, ziet Didier dat mensen aangeraakt worden door God en genezing ontvangen. Hij is er diep van onder de indruk.
Dan gaat Didier naar voren en als hij vertelt dat hij komt voor gebed voor zijn vrouw
die ernstig ziek is en MS heeft, wordt hem
gevraagd of hij God dient en een Bijbel heeft.
Als Didier vertelt dat hij geen Bijbel heeft, legt
Jan Zijlstra hem uit dat in Handelingen 19:1112 staat dat Paulus zweetdoeken meegaf om
thuis op zieken te leggen, als de zieke persoon
niet naar hem toe kon komen.
Didier: ‘Jan Zijlstra gaf me een doekje en zei: “Ik
doe dit niet vaak, maar ik geef je een zweetdoekje. Het is geen relikwie maar als je straks
thuiskomt, leg het dan op haar voorhoofd en
zeg: “In de Naam van Jezus, wees genezen.”
Dat was het. Daar stond ik dan. Ik wist nergens
van, want al was ik katholiek opgevoed, de Bijbel kende ik niet.’
‘Ik was erg onder de indruk en kan me van
de nazorg ook niet veel meer herinneren. Die
avond kreeg ik als het ware een klap in mijn
gezicht; ik werd wakker geschud. Daar stond
ik dan, op dat podium met een microfoon
onder mijn neus, terwijl ik best een timide persoon was. Veel mensen in de zaal wisten wie ik
was, omdat ik uit Houthulst kom.’

Zachte aanraking
Als Didier laat in de nacht thuiskomt, is hij een
veranderd en herboren mens. Tot zijn grote
verbazing is Lucrèse om 1 uur in de nacht nog
klaarwakker en in vrolijk gesprek met haar
moeder.
Didier: ‘Ik begreep het niet, want normaal
gesproken zou Lucrèse al lang slapen. Ik raapte al mijn moed bij elkaar, en vertelde wat er
die avond gebeurd was en legde het doekje
op Lucrèse’s voorhoofd en sprak de woorden
uit: “In de Naam van Jezus, wees genezen.”’
Lucrèse: ‘Ik dacht dat er onderweg iets met
de auto was gebeurd, en had geen besef van
wat er precies gaande was. Maar toen Didier
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geëmotioneerd het doekje op mijn hoofd legde, voelde ik de vrede van God in mij, als een
zachte aanraking. Mijn gezicht werd gloeiend
warm, wat naderhand altijd gebeurde als er
met me gebeden werd.’

Een heel nieuw leven
Lucrèse en Didier houden contact met broeders en zusters van de kerk in Houthulst die
hen elke zondag bezoeken en onderwijzen
uit de Bijbel. Alles wordt hen uitgelegd en ook
Lucrèse geeft haar hart aan Jezus.
Lucrèse: ‘Er werd veel met ons gebeden. Het
was zo heel anders dan we gewend waren
in de katholieke kerk. Je bidt voor kracht en
je ervaart dat je kracht ontvangt. We hebben
veel hulp gekregen. Ik werd geleerd om mijn
ogen op Jezus te houden. Ik kreeg een Bijbel,
een grote schat, en ik leerde hoe de Bijbel te
lezen en waar te beginnen. Het belangrijkste
was om de beloften van God te kennen. Ze
werden mijn houvast!

Bevrijding; het gevaar van pendelen
en kaartleggen
Didier: ‘Ik zwalkte in het begin nog wel in
het geloof. Uiteindelijk werd duidelijk dat ik
bevrijding nodig had. Dat was een strijd en
het bracht veel weerstand teweeg. Ik wilde
wel bevrijd worden, maar hield ook vast aan
het oude. Na veel gebed, gepaard gaande met
heftige manifestaties, moesten de demonen
me verlaten. Ik was vrij en ervoer diepe vrede.’
Lucrèse: ‘Aan mij werd gevraagd of ik ooit in
contact was geweest met duistere zaken, als
pendelaars en kaartleggers. Na lang nadenken herinnerde ik me dat ik op het werk met
collega’s eens mee had gedaan met kaartleggen. Ik vond het leuk om mee te doen; het
leek een spelletje. Dat was een paar maanden
voordat ik ziek werd. De vrouw die kaarten
legde vertelde dat ze eerder een zelfde slechte kaart voor iemand had getrokken, waarna
die persoon gestorven was. Het zijn zaken
waar je je niet mee in moet laten. Het is het
vuilste wat kan gebeuren in je leven. Ik deed
er ongedwongen aan mee en was onwetend.
Men bad voor mij en ik werd er, zonder heftige
manifestatie, van bevrijd.’

Geleidelijk herstel
Dan merkt Lucrèse dat de symptomen van de
ziekte verdwijnen. En al kondigt zich na elke
obstakel weer een nieuwe hindernis aan; het
wonderlijke herstel van Lucrèse zet zich geleidelijk voort.

‘Het ging steeds beter, dat was echt fijn. Ik
moest elke week voor controle naar het ziekenhuis. Daarna elke twee weken, toen elke
maand, toen elke twee maanden. Ik kreeg
nog altijd medicijnen voorgeschreven. Maar ik
werd er ziek van, terwijl ik eigenlijk geen pijn
en klachten meer had. Tijdens de oefeningen
zette ik steeds meer stappen en kon ik weer
lopen.’

Genezen!
De artsen in het ziekenhuis begrijpen er niets
van: deze vrouw had een zeldzame en ernstige variant van de ziekte multiple sclerose. Dat
was de enige conclusie die ze getrokken hadden. Deze vrouw was al in een terminale fase
en nu was ze bezig met herstellen!
Na elke controle en gesprek werd de verbazing groter. In mei 2002 wilden ze nog één
keer een groot onderzoek doen. Lucrèse: ‘De
arts was ontzettend blij me te vertellen, dat
er geen multiple sclerose meer te zien was
in mijn lichaam. De eerste MRI-scans hadden
aangetoond dat zowel de linker als de rechter
hersenhelft volledig beschadigd waren: overal
waren vlekken te zien. Nu waren op drie vlekjes na, alle vlekken verdwenen. Dit betekende
dat ik genezen verklaard was!’

Open huis
‘In mijn omgeving zag men mij altijd in een
rolstoel en toen opeens niet meer. Daaraan
wist men dat er iets bijzonders was gebeurd.
We hebben mensen toen bij ons thuis uitgenodigd voor Bijbelstudies om uitleg te geven.’
Het tekent het hart van het echtpaar dat mensen met elkaar wil verbinden en de liefde van
God wil delen. Aan huis houden zij de Herberg
’t Sfeerhuysje dat in de zomermaanden een
trekpleister is voor toeristen en op zondagmiddagen het hele jaar door open is voor
iedereen: een plek om elkaar te ontmoeten, te
bemoedigen en vriendschap te sluiten.
De mensen bereiken met Gods liefde, en zich
inzetten om de goedheid die zij zelf hebben
mogen ontvangen weer uit te delen, dát is
waar Didier en Lucrèse nu voor leven.
Lucrèse: ‘Er is zoveel gebeurd. Ieder facet van
ons leven werd vernieuwd. Bij ons persoonlijk,
maar ook in ons huwelijk en in ons dagelijks
en sociaal leven, werd alles anders.
Als we erop terugkijken, was het allerbelangrijkste dat God ons hart veranderde. Mijn
genezing was eigenlijk de bonus!’

SPECIAAL AANBEVOLEN

Speciaal aanbevolen
CD’S DIE UW LEVEN VERANDEREN

Het gelovig gebed ontvangt

7 redenen waarom Jezus nog steeds geneest

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.

Geloof is weten. Het gelooft de beloften en zegt:
God liegt niet. Jezus geneest! Dat zien wij nadrukkelijk 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 redenen waarom dat zo is.

Ik kies voor het kruis, om anderen te redden

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.

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.
Ik zal u de jaren van de kaalvreter vergoeden!
Als vreugde en alles wat mooi was in uw leven verdwenen is, als uw leven verwoest is en u gepijnigd
wordt met een verleden dat u niet kunt veranderen, dan blijft er maar een ding over; bewandel de
weg die u uit dat verleden zal leiden.
Er is wel een toekomst voor u! In het boek Joël zien
wij dat God levens herstelt en de jaren van verwoesting zal vergoeden. Deze vergoeding zult u
krijgen en u zult schadeloosstelling ontvangen met
extra zegeningen.

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.

De 4 geloofsstappen van de bloedvloeiende
vrouw

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.

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.

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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Twijfel

HOE TWIJFEL TE OVERWINNEN?

Waar komt de twijfel vandaan?

De slang zaait de twijfel

In Genesis 3 zien wij hoe Eva door de hof van
Eden wandelde en hier en daar de kostelijke
vruchten at van de vele vruchtbomen die er
stonden. Toen kwam zij in het midden van de
hof, waar de boom des levens stond. Zij nam
de meest kostelijke vrucht, waarvan de HEERE
had gezegd: ‘Als je van de boom des levens
eet, zal het leven dat Ik je geef blijvend zijn.’

De slang was de listigste van alle dieren en
uitermate slim om regels te omzeilen en woorden te verdraaien om zijn doel te bereiken. Hij
sprak God niet direct tegen toen hij Eva vroeg:
“Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag
niet eten van alle bomen in de hof? En de
vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van
de bomen in de hof mogen wij eten, maar van
de vrucht van de boom van kennis van goed
en kwaad, die in het midden van de hof staat,
heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten
en hem niet aanraken, anders sterft u” – Genesis 3:1-3.

Niet ver van de boom des levens, stond die
andere boom, waarvan de HEERE had gezegd:
‘Daarvan mag je niet eten!’ Plotseling verscheen de slang, die in Openbaringen de oude
slang genoemd wordt.
Het was deze slang die de hof van Eden binnenkwam, waarvan de HEERE gezegd had dat
de mens die moest bewaken en bewaren.
Deze oude slang had als doel om de mens
tot ongehoorzaamheid aan God te verleiden
door hem te laten zondigen tegen Zijn Schepper. De mens had die keuze, omdat er in de
hof een gebod was om niet van de boom van
de kennis van goed en kwaad te eten – Genesis 2:17.

De vraag: “Is het echt zo?”, was het begin van
Eva’s twijfel aan de Woorden die de HEERE
had gezegd. Eva ging het gesprek aan met de
slang en zij zette daarmee de deur open naar
ongehoorzaamheid aan het gebod. Daar is
het de oude slang altijd om te doen!

keerde woorden uitspreken, dan zien we in dit
gedeelte dat het toevoegen van woorden aan
Gods Woord, net zo verkeerd is als het weglaten van woorden uit het Woord van God.
De slang was listig en hij versterkte de twijfel
die in de vrouw gezaaid was met een rechtstreekse leugen, door te zeggen: “U zult zeker
niet sterven. Maar God weet, dat op de dag
dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen
worden en dat u als God zult zijn, goed en
kwaad kennend” – vers 4 en 5. En al is het de
vraag of Eva eigenlijk wel wist wat sterven
was; in plaats van deze leugen te weerstaan,
opende zij juist haar hart ervoor.

De leugen valt het Woord van God
aan

Het ene na het andere woord dat twijfel
bracht, kwam tot Eva: ‘Je zult niet sterven; je
ogen worden geopend en dat weet God’ en
vervolgens: ‘Als je van de vrucht eet, zul je de
kennis ontvangen die God heeft en die wil
je toch ook?’ Terwijl de vrouw zich af begon
te vragen of dit wel mogelijk was, kreeg zij
begeerte naar deze complete kennis van God.

De vrouw haalt aan dat de boom niet aangeraakt mag worden, terwijl de HEERE daar
niets over gezegd had. Als het gaat om ver-

De vrouw had moeten vluchten naar de HEERE, want de zegen van de HEERE was altijd een

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
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Bron van geluk voor haar geweest. De vrouw
had moeten zeggen: ‘Hoe kun je zo slecht over
mijn God spreken?’ Maar in plaats daarvan,
wekte de leugen haar begeerte naar deze kennis. Twijfel vulde het hart van Eva en vader van
de leugen was in zijn element: hij loog met het
doel om te doden.

Twijfel groeit door begeerte
“En de vrouw zag dat die boom goed was om
ervan te eten en dat hij een lust was voor het
oog, ja, een boom die begerenswaardig was
om er verstandig door te worden” – vers 6. De
vrucht was begerenswaardig, waardoor twijfel
bij Eva groeide: ‘Zou God iets voor mij achtergehouden hebben?’ De twijfel in Eva nam zo’n
grote proportie aan dat Eva vergat dat alle
bomen, alle vruchten begerenswaardig waren
om van te eten – Genesis 2:9.
De slang hield Eva de prachtige vrucht voor,
zodat haar begeerte naar verstandig te worden én zelfs als God te zijn door ervan te eten,
groter en groter werd. Toen verleidde de slang
haar om van de vrucht te nemen. Nu de twijfel haar hart vervulde en de begeerte in haar
verwekt was, laat Jakobus 1:15 zien: “Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart
ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is,
baart ze de dood!” Met deze begeerte in haar
hart, maakte Eva de verkeerde keuze.

Adam en Eva stonden samen bij de
boom
Ondertussen hoorde Adam, die zich ook op
de plaats van de verzoeking had gevoegd,
hoe Eva in gesprek met de slang was. Eva zei:
‘Adam ik twijfel met de gedachte, waarom
God ons eigenlijk niet het beste zou geven.
Wij mogen niet van de boom eten, terwijl de
slang zegt dat wij daardoor juist heel verstandig zullen worden, meer nog: wij zullen aan
God gelijk zijn.’
De slang had de grootste leugens tot de vrouw
gesproken. Leugens die de waarheid die God
tot haar gesproken had, tegenspraken. Leugens die haar vertrouwen in God deden wankelen. Tegenover de waarheid en de betrouwbaarheid van haar Schepper, stond de leugen
en de onbetrouwbaarheid van de slang, die de
moordenaar van de beginne is. De vrouw koos
voor de leugen en zondigde, waardoor zij al
de zegen waarvan zij iedere dag zo genoten
had, verloor.

Eva kon de begeerte niet langer
weerstaan
De vrouw werd ongehoorzaam aan het
gebod, want zij kon de begeerte om verstandig te worden en van de vrucht te eten, niet
langer weerstaan. Het Woord van de waarachtige God, dat zij van de HEERE hadden ontvangen, werd omgebogen naar de leugenachtige
woorden van de slang. Door al de twijfels die
hij in haar zaaide, gaf Eva de voorkeur aan de
leugens van de slang. Twijfel en begeerte hielden haar in zijn greep.
De vrouw strekte haar hand uit en nam van de
vrucht en at. Zij gaf de vrucht ook nog meteen
door aan haar man Adam en ook hij at ervan
– vers 6. En zo werd zij, na de slang, de eerste
verleidster – Genesis 3:6.

Wanneer gij daarvan eet, zult gij
sterven
De mens had het leven van God gekregen en
door Zijn Geest was dit Goddelijk leven tot
hem gekomen. Omdat de mens dit Goddelijk leven bezat, was de boom van het leven
er steeds voor hem geweest. Maar door te
eten van de boom van de kennis van goed
en kwaad, kwam de mens in de macht van de

dood en was het duister in zijn hart geworden.
Daar hadden Adam en Eva voor gekozen.
Door te kiezen voor het kwade, wezen zij het
goede af. Zij hadden gekozen voor de dood
en verloren daarmee het leven. Het grootste
drama van de mensheid had zich voltrokken
in het paradijs, de mooiste plek op aarde. En
het begon met: TWIJFEL.
De mens moest oogsten wat door twijfel
gezaaid was. De oogst was de dood, want de
mens stierf op die dag. Hij ging op die dag van
het leven over in de dood; van het licht naar
de duisternis; van vrijheid naar slavernij.
Laten wij nooit vergeten dat wij zélf de verantwoordelijkheid voor onze keuzes dragen. En
daarmee óók de verantwoordelijkheid voor de
gevolgen die deze keuzes met zich meebrengen. Het gevolg was en is, dat twijfel uiteindelijk de dood brengt en de mens laat sterven.
Daarom zullen wij de twijfel uit ons leven
moeten verdrijven door het krachtige, leven
brengende Woord van God, waardoor wij verzekerd zijn van de ongekende zegen van het
Goddelijk leven van God.

P R E S E N TAT I E VA N D I T N I E U W E B O E K V I N D T P L A AT S
O P Z AT E R D A G 2 3 N O V E M B E R 1 0 : 0 0 T I J D E N S D E
PA R T N E R - , V R I E N D E N & R E L AT I E D A G

Dit artikel is Hoofdstuk 1 ter kennismaking van het nieuwe boek van Jan
Zijlstra met de titel ‘Twijfel, hoe deze te
overwinnen’.
Het boek zal u inspireren en in tien
hoofdstukken de weg laten zien hoe het
Woord ons standvastig maakt.
Belangrijke thema’s als:
- Twijfelen aan de wil van God
-	De twee stormen op het meer van
Galilea
-	en Bied weerstand aan de twijfel,
komen aan bod

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
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Vrijdag 1 november 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 N O V E M B E R

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

Zaterdag 2 november 13:30

KINDERGENEZINGSDIENST

TALAR QUBIAN
... werd door Jezus genezen van hypermobiliteit. God nam tijdens het gebed
alle pijn in één keer weg.
V E E R P O L D E R 6A | WA R M O N D | T E L: 071-3031260
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GENEZINGSWEEKEND

Zondag 3 november 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 huid
aandoening Hailey-Hailey.

Zondag 3 november19:00

GENEZINGSDIENST

REGINA VAN DER LEE

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

Esseline

GENEZEN VAN DOOFHEID
AAN RECHTEROOR

In haar kinderjaren in Suriname, loopt Esseline AmatradjiKromotaroeno een gehoorbeschadiging op tijdens een
kussengevecht met haar broers en zussen. Esseline groeit
ermee op en leert ermee leven. Jaren later als Esseline
inmiddels een volwassen vrouw is, blijkt dat zowel haar
trommelvlies als de gehoorbeentjes zodanig beschadigd
zijn dat ze operatief verwijderd moeten worden. Het gevolg
is dat zij aan een kant totaal doof wordt. En hoewel zij ook
daarmee leert leven, blijft zij geloven en vertrouwen dat zij
God mag vragen om haar doofheid te genezen.
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GENEZEN!

We bezoeken Esseline in haar gezellige appartement waar zij samen met haar echtgenoot
Radjimin woont. Op weg naar de tweede etage valt ons de hartelijke sfeer van de zelfstandige seniorenflat op. Het echtpaar wacht ons
al bij de voordeur op en we worden hartelijk
verwelkomd. Esseline en Radjimin delen al
veertig jaar lief en leed met elkaar en hebben
vijf kinderen en tien kleinkinderen.
‘We hebben altijd gewerkt en na ons pensioen in 2014 zijn we met Gods genade eventjes terug naar Suriname gegaan. Nadat we
terugkwamen heeft God ons voorzien in deze
woning waar we nu nu alweer drie jaar wonen.’
‘Het is hier fijn wonen, omdat er zoveel verschillende culturen vertegenwoordigd zijn in
deze buurt’, valt Radjimin bij.

Sociaal bewogen
Radjimin was tot zijn pensionering lasser in
de zware metaalindustrie en Esseline werkte
enkele jaren in een verzorgingstehuis op de
afdeling voor Aidspatiënten en was tot haar
pensioen met veel plezier werkzaam in de
detailhandel.
‘Ik heb altijd gebeden dat ik mocht werken
waar God niet binnenkomt’, vertelt Esseline. We horen hoe zij op de plaatsen waar zij
werkte, Gods liefde en vreugde was, en hoe
zij mensen in de laatste fase van hun leven
mocht begeleiden naar vrede met God.
Dat het echtpaar inmiddels de gepensioneerde leeftijd heeft bereikt, betekent niet dat zij
de dagen achter de geraniums slijten. Esseline en haar man zijn vol van de liefde en blijdschap van Jezus en zijn daarom enthousiast
betrokken bij sociale activiteiten in hun woonomgeving. En vanuit hun kerkgemeenschap
in Amsterdam, gaan ze er samen graag op uit
om anderen te vertellen over Jezus.

Tegenslag
Tijdens ons gesprek ontdekken we wat het
geheim van dit echtpaar is, om positief met
tegenslag om te gaan.
‘Als er een moeilijke situatie in je leven komt,
is het de vraag wat je ermee doet. “Werp al je
bekommernissen op de Heer, want Hij zal voor
je zorgen”, staat er in de Bijbel.
Het was niet makkelijk, maar we geven het uit
handen en vragen de Heer om hulp. Laat los
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en je zult losgelaten worden! Al de beloften
van God zijn zo belangrijk om te kennen en te
onthouden, zodat je ze kunt proclameren.’

‘Ik wil U leren kennen’
Het echtpaar is 24 jaar geleden tot bekering
gekomen. Esseline: ‘Van kinds af aan ging
ik met mijn ouders mee naar de Evangelische Broeder Gemeenschap in Zeist. Ik was
gedoopt door besprenkeling, maar er was
geen levende relatie met God.
Het was een komen en gaan naar en van de
kerk, maar er was geen voldoening. Dan was
ik thuis en bleef ik met een leegte achter. Op
een dag stonden we bij de bushalte om naar
de kerk te gaan en heb ik gewoon naar de
Heer geroepen: “Heer, ik ga elke zondag naar
de kerk, maar ik heb een leeg hart. Al U echt
bestaat, wilt U zich dan in mijn persoonlijk
leven openbaren? Ik wil U leren kennen, ik heb
U nodig en ik geloof en dank U ervoor.” Ik heb
het toen losgelaten en vergat het weer.’

‘Als er een moeilijke situatie in
je leven komt, is het de vraag
wat je ermee doet.
“Werp al je bekommernissen op de
Heer, want Hij zal voor je zorgen”,
staat er in de Bijbel.

Diepe blijdschap
Als Esseline een gezin leert kennen in de Bijlmer bij wie zij op bezoek gaat, ziet zij in de
lift een tijdschrift op de grond liggen. ‘Nieuw
Leven’ staat er op de voorkant. Het blijkt een
Evangelisch blad te zijn. Ik dacht: wie wil er
geen nieuw leven? Dat wil toch iedereen? Ik
zei: ‘Heer, U bent zo goed. U heeft dat blad
voor me neergelegd’ Toen de mensen de lift
uitstapten, pakte ik het op en meteen voelde
ik mijn lichaam warm worden en ervoer ik een
diepe blijdschap die ik niet kende.

Hoofdpijn
In het blad vindt Esseline het adres van de Calvariekerk in Amsterdam.
‘Ik wilde weten waar ik dat nieuwe leven kon

vinden en vertelde mijn man erover. Toen ik
de eerste keer een dienst bezocht, kreeg ik
hoofdpijn. Er was muziek, mensen zongen
de liederen mee, klapten in de handen en
dansten. Die beleving was ik van de Evangelische Broeder Gemeenschap niet gewend,
waar we stil in de banken zaten en doorgaans
alleen maar luisterden.
Maar al als klein kind geloofde ik in God en
vanaf mijn tiende jaar bad ik altijd tot God. Ik
dacht dat dat voldoende was. Pas toen ik tot
God geroepen had, wist ik dat het anders in
elkaar zat. Die dag bad ik: “Heer, ik heb zo’n
hoofdpijn, maar ik wil niet weg, ik wil blijven,
geef mij een openbaring.” Niet lang daarna
werd gevraagd wie de Here Jezus wilde aannemen en de Heer wilde kennen. Ik was de
eerste die naar voren rende!
“Hier ben ik Heer, ik wil het!”’

Een groot gezin
‘Ik kom uit een gezin van negen kinderen en
we sliepen in Suriname met alle broers en zussen in één grote kamer. Op een ochtend hielden we een kussengevecht.
Ik kreeg jeuk in mijn rechteroor en friemelde
met een kleine haarspeld in mijn oor om de
jeuk tegen te gaan. Precies op dat moment
gooide mijn jongere broertje een kussen naar
mijn hoofd en ging de speld een stukje naar
binnen. Ik ging ervoor naar de dokter, die me
druppels gaf.’
‘Ik had geen pijn en leefde ermee. Eenmaal
in Nederland, hoorde ik al bijna niets meer
aan een kant en besloot ik ervoor naar mijn
huisarts te gaan. Na onderzoek bleek dat mijn
trommelvlies beschadigd was. De huisarts
verwees me naar het ziekenhuis, waar foto’s
van mijn oor gemaakt werden.’

Gehoorbeentjes verwijderd
In het ziekenhuis blijkt dat de gehoorbeentjes
ook ernstig beschadigd zijn. Een grote operatie wordt gepland, waarbij zowel het trommelvlies als de gehoorbeentjes verwijderd
worden.
‘Mijn rechteroor was toen hol en ik hoorde
vanaf dat moment niets meer aan die kant.
Twee KNO-artsen van het Amsterdams
Medisch Centrum en het Onze Lieve Vrouwen
Gasthuis vertelden me dat zij niets meer voor

me konden doen. Ik was doof aan een oor en
zou elke jaar terug moeten komen voor controle, waarbij het oor schoongemaakt zou
worden. Dit was in 1981.’
‘Ik was sprakeloos, en ik ben naar huis gegaan,
waar ik de Heer zocht en heb gebeden tot
God:

“Elke negatieve uitspraak die
is gedaan over mijn oor door
deze twee artsen, ik verbreek
het in Jezus’ Naam. Heer U
bent een machtige God. Ik
geloof in U. U bent mijn God
die ik dien en die alle dingen
nieuw maakt. Ik geloof dat U
mijn oor weer zal vernieuwen.
Ik vertrouw op U alleen en ik
dank U alvast in geloof.” Ik heb
het toen losgelaten.’
Een groot verlangen
‘Jaren later zei ik wel eens tegen mijn man dat
ik graag naar de genezingsdienst van Broeder
Zijlstra wilde gaan. Het kwam er twee keer niet
van, maar de derde keer was mijn verlangen
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zo groot, dat ik huilend naar mijn man toe
ging en zei dat ik dit keer echt wilde gaan.
Op 3 juni 2018 zijn we toen samen naar de
genezingsdienst gegaan, waar we liefdevol
werden ontvangen.
Er werd een oproep gedaan dat je naar voren
mocht komen als je genezing nodig had. Ik
twijfelde nog even, want het was toch een
geestelijke strijd. Uiteindelijk stond ik op en
sloot helemaal achteraan in de lange rij aan.’

Een doof oor werd levend
‘Maar God sprak door Jan Zijlstra en ik ervoer
dat ik geroepen werd toen ik helemaal achter
in de lange rij stond met zoveel mensen voor
mij: “Er is iemand hier die doof is. Kom maar
gauw naar voren.” Toen ben ik naar voren
gegaan. Tijdens het gebed voelde ik dat
God bezig was in mijn oor; het is moeilijk te
beschrijven. Maar God genas mij en die avond
kreeg ik mijn gehoor terug in het dove oor. Ik
heb gehuild van dankbaarheid voor het grote wonder dat God gedaan had. Hij had een
dood oor weer levend gemaakt!’
Hoe Hij het gedaan heeft, weet ik niet. Ik weet
alleen dat alles mogelijk is bij God. God heeft
mij een nieuw gehoor gegeven. Toen ik weer
voor controle naar de arts ging, heb ik alles
met de arts gedeeld, die alleen maar heel blij
voor me kon zijn.’

‘Broko doro’
‘Ik ben er een voorstander van dat we getui-

gen en naar buiten treden om te vertellen
over de Heer. Ik vertel het daarom aan iedereen. Men noemt mij wel eens: ‘Broko doro’, wat
betekent: zij die deuren openbreekt!
We gaan samen naar de plaatsen waar er nood
is en waar God ons naartoe leidt, delen traktaten en boekjes uit en spreken met de mensen
over Jezus. En we organiseren wel eens avonden waar mensen samen kunnen komen en
waar we het evangelie met elkaar delen en
samen eten.’

Dankbaarheid voor de grotere
wonderen en beloften van God
‘Als we God vragen: “Heer gebruik mij”, dan
gaat God je ook gebruiken. Dan ziet God jouw
gewilligheid. Maar, je moet het Hem wel vragen. Ik zeg altijd: ik wil in alles voor Ú gaan,
want U bent alles voor mij: ik kan niets zonder
U en ik heb Uw hulp nodig.’
‘Vraag alles in Mijn naam.’ Gods Woord keert
niet ledig terug; het zal bijdragen, waartoe
God het zendt. Dát zijn de beloften van de
Heer. Je moet ze kennen; dan kun je ze proclameren. Het is mooi hoor, om de beloften van
God te kennen en uit dankbaarheid naar God
te vertellen over de grote wonderen die Hij
gedaan heeft! Dank U Jezus voor mijn nieuwe
rechteroor.
U bent mijn machtige Geneesheer en Heelmeester, de God die ik dien en die alles nieuw
kan maken!’

INTERVIEW LISETTE KLAUS

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 1 november
Zaterdag 2 november
Zondag 3 november
Zondag 3 november

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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GENEZEN!

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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8 INSPIRERENDE BOEKEN

DE GOD DIE SCHEIDING MAAKT
Scheidingen waar wij allen mee te maken krijgen

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

€11

€9

€14

€9
ANTWOORDEN op wat ik
hoorde en zag

ALLES VOOR ALLEN
Wat bedoelt God met alles

DAGELIJKS DRINKEN
van het

WATER VAN DE GEEST
Tijdens de reis van het volk 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,
vond het volk in de woestijn telkens het goddelijk water dat zij elke keer tot zich moest
nemen. Dit boek spoort aan om dagelijks te
drinken van het water wat de Heer ons geeft.

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.

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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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

Onderwijsdiensten
Iedere 3e zondagavond van
iedere maand om 19:00 uur.
Onderwijsdienst over geloof en
Goddelijke Genezing met gebed
voor de zieken.
Iedere zondagmorgen geeft Jan
Zijlstra in Warmond onderwijs,
wanneer hij niet op andere
plaatsen predikt.

AGENDA BIJZONDERE DIENSTEN
Start Discipelschap Training
Maandag 3 september 19.30 uur

Partner-, Vrienden- en Relatiedag van de
Wings of Healing

Zondag 15 september 19:00

Zaterdag 23 november
10:00 ontmoeting
10:30 Heilig Avondmaaldienst
14:00 Zalvingsdienst

Doopdienst door onderdompeling

Doopdienst door onderdompeling

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.

Woensdag 27 november 20.00
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl
Telefonisch vragen naar Armand Lefeu of in de
dienst 2 weken voorafgaand aan de doopdienst.

Gastspreekster Esther Vorsterman van Oijen

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

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

Zondag 22 september 10.00

Zondag 15 december 19:00

Route
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 Wellness Warmond naar
rechts.

Zalvingsdienst voor de zieken
Zondag 22 september 19:00
Onderwerp: De betekenis van de Zalving

Vuuravond: God steekt het vuur aan – laten
wij het aanhouden!
Woensdag 25 september 20:00

Kinderwensdienst
Zondag 29 september 19:00

Heiligavondmaaldienst – tot openbaring
van Goddelijke Kracht
Zondag 6 oktober 10:00

Route vanuit Rotterdam /
Den Haag
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 Wellness
Warmond naar rechts.

20 WINGS OF HEALING S E P T E M B E R 2 0 1 9

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

WEEKEND

Kerstwijdingsdienst

Zondag 22 december 10:00

Kerstavonddienst

Dinsdag 24 december 20:00

Kerstfeest voor jong en oud

met Kerstmaaltijd
Woensdag 25 december 14:00

Laatste dienst van 2019

met uitreiking van nieuwjaartekst voor 2020
Zondag 29 december 10:00

Genezingsweekend
Vr 1 november 19:30 Genezingsdienst
Za 2 november 13:30 Kindergenezingsdienst
Zo 3 november 10:00 Goddelijke genezing in het
Heilig Avondmaal
Zo 3 november 19:00 Genezingsdienst

Start Training ‘Op weg naar Geestelijke
Volwassenheid’ (13 lessen) zie pag 23
Maandag 6 januari 19.30 uur
Opgave: info@wingsofhealing.nl of 071-3031260,
vragen naar Armand Lefeu

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

Gebedsdienst met voorbede-vernieuwing
Woensdag 8 januari 20:00

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.
Apeldoorn – Genezingsdienst

Rotterdam – Genezingsdienst

Vrijdag 13 september 19.30 uur
Wilmersdorf 1 | 7327 AD Apeldoorn | Pinkstergemeente De Rots:
06-51423334 | Omega Kerk: 06-11703837

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

Arnhem – Genezingsdienst

IJlst - Genezingsdienst

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

Vrijdag 15 november 19:30 uur
Welcome Home Church | Stadslaan 10 | 8651AD IJlst | 06-41427666
www.welcomehomechurch.nl

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

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

Zondag 29 september 10.30 uur
Bethel Pinksterkerk Arnhem | Gelderse Rooslaan 20
6841 BE Arnhem | 06-82198936 | www.bpkarnhem.nl

Zondag 17 november 10:00 uur
Welcome Home Church | Stadslaan 10 | 8651AD IJlst | 06-41427666
www.welcomehomechurch.nl

Nieuwerkerk aan de IJssel – Genezingsdienst

Deventer - 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

Vrijdag 29 november 19:30 uur
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis | Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 | www.facebook.com/
zoeprayhealing

Tilburg - Genezingsdienst
Vrijdag 18 oktober 19.30 uur
Pinkstergemeente PraisE | Kruisvaardersstraat 32c | 5021 BE Tilburg
06-36530381 | www.pgpraise.nl

Tilburg - Onderwijsdienst over ‘Geloof en Goddelijke
genezing’ met gebed voor de zieken
Zondag 20 oktober 11.00 uur
Pinkstergemeente PraisE | Kruisvaardersstraat 32c | 5021 BE Tilburg
06-36530381 | www.pgpraise.nl

Partner-, Vrienden- en Relatiedag
van de Wings of Healing
Zaterdag 23 november
10:00 ontmoeting
10:30 	Heilig Avondmaaldienst
14:00 Zalvingsdienst
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Deventer – Speciale dienst van Zoë gemeente
Zondag 12 januari 10:00 uur
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis | Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913 | www.facebook.com/
zoeprayhealing

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

HOUD JE VRIJ EN NOTEER IN JE AGENDA!
D I N S DAG 29 O K TO B E R O M 19:30 I N WA R M O N D

GROOT NAJAARS SEMINAR
Onderwerp:

Iedere discipel, ook jij, door God gebruikt!

V R I J DAG 1 T/M ZO N DAG 3 N O V E M B E R - 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 november 19:30

Kindergenezingsdienst

Zaterdag 2 november 13:30

Genezing in het Avondmaal

Zondag 3 november 10:00

Genezingsdienst

Zondag 3 november 19:00

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

Zaterdag 23 November aanvang 10:00 uur in Warmond

PARTNER - VRIENDEN

RELATIEDAG

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

WEEKEND

Kerstwijdingsdienst

Kerstfeest voor jong en oud

Zondag 22 december 10:00

met Kerstmaaltijd
Woensdag 25 december 14:00

Kerstavonddienst

Laatste dienst van 2019

Dinsdag 24 december 20:00

met uitreiking van nieuwjaartekst voor 2020
Zondag 29 december 10:00

22 WINGS OF HEALING S E P T E M B E R 2 0 1 9

NOTEER IN JE AGENDA

DISCIPELSCHAPSTRAINING
De basis voor iedere christen

‘OP WEG NAAR GEESTELIJKE VOLWASSENHEID’

De start is op maandag 3 september om 19:30
in Warmond. In totaal zijn dit 15 maandag
avonden.

De training bestaat uit 13 maandagavonden.
De avond begint om 19:30 uur en eindigt om 22:00 uur.

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

S TA R T T R A I N I N G : M A A N D A G 6 J A N UA R I 2 0 2 0

•	Als u wilt leven in de volheid van het Woord en de Geest
•	Als u wilt groeien in leiderschap
•	Als u gereedgemaakt wilt worden om het werk van God te doen
U kunt zich opgeven via info@wingsofhealing.nl
of u kunt bellen 071-3031260.
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een factuur van
€75,- (€ 60,- cursusgeld en € 15,- inschrijfgeld) welke u voor aanvang
van de training dient te voldoen.

Ook jij kunt helpen
om de boodschap,
die levens kan
veranderen,
verder te brengen.
In al de diensten die wij
houden zien wij dat door
het alles vernieuwende
Evangelie van Jezus
Christus levens worden
veranderd.
Wij prediken dat het Evangelie van
Jezus Christus een kracht Gods is, tot
behoud voor een ieder die gelooft.
(Romeinen 1:16)
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Je hebt in deze editie de boodschap kunnen
lezen hoe mensen veranderd en innerlijk
geheeld zijn, hoe wonderen gebeuren en hoe
mensen weer hoop en een nieuwe kans krijgen. Als je gezegend bent door de boodschap
en je wilt ons helpen, dan kan je dit doen door
gebed en door financiële steun.

Wij stellen je hulp zeer op prijs.

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

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

Kijk voor alle info op:
www.wingsofhealing.nl/partners
Bank relatie: ABN AMRO
IBAN nummer: NL91ABNA0551690399

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!

