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Evangelist Jan Zijlstra
die wij ontvangen hebben.
predikt al meer danDaarbij zegt het Woord heel duidelijk: “Al het
55 jaar het EvangelieMijne is het uwe.” Dit is alleen mogelijk door de
van Jezus Christus. relatie die wij met Hem hebben.

te wijzen en zonder iemand te veroordelen. Maar
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Met de Wings of Healing
houdt hij evangelisatie- en
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de Kracht van de
levende God, zodat het
getuigenis zal klinken dat
Jezus Christus Dezelfde is.

Zoals Israël door het bloed van het Pascha verlost
werd, zo worden ook wij door het bloed van Jezus
verlost. Zoals Israël door het Pascha te eten genezen werd waardoor zij Egypte niet gebogen, maar
rechtop en gezond verlieten, zo zullen ook wij door
het Avondmaal genezing ontvangen.
Uitgeverij Wings of Healing
Postbus 20
2350 AA Leiderdorp – Holland
info@wingsofhealing.nl
ISBN: 978-90-820815-7-2
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Met de Wings of Healing
houd hij evangelisatie- en
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de kracht van de
levende God, zodat het
getuigenis zal klinken dat
Jezus Christus Dezelfde is.

Vaak was hij er getuige van hoe de problemen hen
steeds meer boven het hoofd uitgroeiden. Of zoals
iemand het schetste: ‘Het begon als een regenbui,
maar het veranderde in een zware donderbui en nu
zit ik in een ongekende orkaan die te zwaar is om te
dragen.’
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.
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ISBN: 978-94-92777-01-0

Evangelist Jan Zijlstra
predikte in het najaar
van 1958 zijn eerste
boodschap.
Met de Wings of Healing
houdt hij evangelisatie- en
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de Kracht van de
levende God, zodat het
getuigenis zal klinken dat
Jezus Christus Dezelfde is.
Tevens geeft hij krachtig
onderwijs om hen na
de beslissing tot sterke
christenen te maken.

Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd of overgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
ISSN 2405-7193

JAN ZIJLSTRA
0618WOH_Omslag-Antwoorden.indd 1

1016WOH_GGHH-Cover.indd 1

18/07/2018 10:16

09-11-16 17:17

12-07-17 20:31

28-02-18 11:04

© Wings of Healing

JAN ZIJLSTRA

JAN ZIJLSTRA

JAN ZIJLSTRA

0617WOH_Omslag-Gehazi.indd
1
08-03-17
16:53

0218WOH_Omslag_Allesvoorallenfin.indd 1

Evangelist Jan Zijlstra
predikt al meer dan
55 jaar het Evangelie
van Jezus Christus.
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Evangelist Jan Zijlstra
predikt al meer dan
55 jaar het Evangelie
van Jezus Christus.

Jezus had een sterk verlangen om met Zijn discipelen het eerste Avondmaal te vieren. Hij verlangde
dat de zegen die daaraan verbonden is, tot hen zou
komen. Voorafgaand aan het Avondmaal had Jezus
in Johannes 6:54 gezegd: ‘Wie Mijn vlees eet en Mijn
bloed drinkt, heeft het eeuwige leven’.

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.

JAN ZIJLSTRA

Een belangrijk boek dat ons tot waarschuwing
zal zijn.
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In het leven van Gehazi zien wij dat die eigenschappen zich niet ontwikkelen en dus niet
toenemen. Eerder nemen zij af. Het karakter van
Gehazi, het vleselijk leven, wordt steeds duidelijker
en het brengt hem uiteindelijk melaatsheid.
Gehazi’s falen wordt belicht vanuit 2 Koningen 4
en 5 vanaf het moment dat hij binnenkomt in het
huis van de Sunamitische totdat hij melaats wordt.
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ISBN: 978-94-92777-00-3
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Met de Wings of Healing
houdt hij evangelisatie- en
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de kracht van de levende God, zodat het getuigenis zal klinken dat Jezus
Christus Dezelfde is. Daarnaast is evangelist Zijlstra
ook een begenadigd bijbelleraar en geeft hij onderwijs
in uiteenlopende onderwerpen, om gelovigen de
volle kennis over Christus
bij te brengen.

Als wij die volle zegen willen ervaren, dan zullen wij
allereerst de betekenis van het Avondmaal moeten
weten. Weten wij dit niet, dan zal de zegen van het
Avondmaal maar zeer beperkt tot ons komen of
geheel door ons gemist worden.

Dit boek gaat over de karaktereigenschappen die
nodig zijn om een dienaar van de man Gods te zijn.

JAN ZIJLSTRA

ISBN: 978-90-820815-8-9
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Wij gaan ontdekken in dit boek dat God de Bron

Met de Wings of Healing
van alles is, en dat God heel nadrukkelijk tot ons
houd hij evangelisatie-zegt:
en dat alles voor allen is.
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de Kracht van de
Wings of Healing
levende God, zodat Uitgeverij
het
20, 2350 AA Leiderdorp – Holland
getuigenis zal klinken Postbus
dat
Jezus Christus Dezelfdeinfo@wingsofhealing.nl
is.
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Met de Wings of Healing
om te helpen om datgene te overwinnen, wat de
houd hij evangelisatie- en
zegen tegenhoudt.
genezingsdiensten om de
wereld bekend te maken
met de Kracht van de
Uitgeverij Wings of Healing
levende God, zodat het
Postbus 20, 2350 AA Leiderdorp – Holland
getuigenis zal klinken dat
Jezus Christus Dezelfde is.info@wingsofhealing.nl

Evangelist Jan Zijlstra
predikt al meer dan 55
jaar het Evangelie van
Jezus Christus.

Het Avondmaal is één van de grootste zegeningen,
die tot ons zal komen, als wij het op de juiste wijze
tot ons nemen.

OP WAT IK HOORDE EN ZAG

Evangelist Jan Zijlstra
predikt al meer dan
De vragen die op ons af komen hoeven wij niet
50 jaar het Evangelieuit de weg gaan. Daarom is dit boek geschreven,
van Jezus Christus. zonder een beschuldigende vinger naar iemand

Wat misschien het meest tot ons spreekt is zijn
dramatisch einde; hij werd melaats. Op die dag
stopte het dienaarschap van Gehazi en ging
zijn bediening verloren. Daar ging echter een
aaneenschakeling van falen aan vooraf.

ANT WOORDEN

Toen wij opnieuw geboren werden, ontvingen

Christus, en al wat Christus is, in ons leven.
Het getuigenis wij
dat
Kolossenzen 1:27 zegt: “Christus in ons”.
ons gebed tegenhouden. Jezus moedigt
ons aan Christus Dezelfde is
Jezus
Dit is niet een deel, maar de volheid van Christus
om te zoeken en belooft dat wie zoekt, zal vinden.
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Een uitdaging voor
iedere
blijven,
danchristen
laat de Geest van God ons in het
Woord de weg
om dagelijks Bijbelteksten
uit zien
het die wij moeten gaan om die
te overwinnen, die het antwoord op
hoofd te lerenhindernissen
en te mediteren.

Gehazi is geen succesverhaal tot navolging, maar wel een
verhaal dat belangrijk voor ons is. Het is ons tot waarschuwing
en laat ons zien waar Gehazi faalde en hoe hij zijn bediening en
bestemming miste.

GODDELIJKE GENEZING in het HEILIG AVONDMAAL

Daarnaast lees je in dit boek een veel getuigenissen
van wonderen van genezing. Elk wonder zegt ons:
Jezus is Dezelfde. De getuigenissen sporen ons aan
om ook richting Jezus, richting het wonder te gaan.

DIE U VAN UW GENEZING
AF KUNNEN HOUDEN

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.

De Groot Drukkerij, Goudriaan
GEHAZI HOE HIJ ZIJN BEDIENING MISTE

De God van wonderen geeft ons belangrijke
richtlijnen, hoe wij een wonder van genezing
kunnen ontvangen. Deze richtlijnen laten je zien,
welke stappen er genomen moeten worden om
Zijn genezende kracht te kunnen ervaren.

Antwoorden zullen we moeten zoeken in het
Woord van God, waar de Geest van God licht zal
geven op de vragen in bepaalde situaties. Als wij
vragen hebben over gebeden die onbeantwoord

OVERWIN DE GEHAZI
HINDERNISSEN HOE HIJ ZIJN BEDIENING MISTE

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

DE GOD
VAN
WONDEREN

Jan Zijlstra schreef dit boek speciaal voor mensen
die op zoek zijn naar antwoorden op vragen die zij

hebben. Zeker
dat vragen zijn die ontstaan naar
Vernieuwde uitgave
metalsde
aanleiding van onbeantwoorde gebeden.
Herziene Statenvertaling

ALLES voor ALLEN

Als de mens zich afvraagt: zou God het kunnen
doen? dan spreekt God Zich duidelijk en altijd
vanuit Zijn onbegrensde mogelijkheden uit: ‘Zou
er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?’ Genesis
18:14.

OVERWIN DE HINDERNISSEN

Door heel de Bijbel heen zien wij dat God een God
van wonderen is. Zonder wonderen zou de Bijbel
een boek als alle andere boeken zijn. Wonderen
spreken van Gods bovennatuurlijke kracht en
getuigen van een levende God.

DE GOD VAN WONDEREN

OVERWIN DE
DE GOD VAN
HINDERNISSEN
WONDEREN BIJBELTEKSTEN
DIE U VAN UW GENEZING
Het getuigenis dat Jezus
MEMORISATIE
AF KUNNEN HOUDEN
Christus Dezelfde is
BOEK

COLUMN JAN ZIJLSTRA

De bron

VAN ONZE KRACHT

Toen Jezus Zijn dynamische boodschap bracht, leerde Hij dat God de Bron is, waaruit de mens
kracht kan putten waardoor wij de vijandige problemen kunnen verslaan. De mensen die Hem
hoorden spreken, aanvaardden het vol enthousiasme. Dat noemen wij geloof!
Op grote schaal namen de mensen deze bijzondere boodschap van vernieuwing aan en zij putten daar hun kracht uit: Jezus Christus vernieuwde de mens. Het waren mensen uit alle lagen van
de bevolking. Niet alleen de armen, maar ook de rijken. Niet alleen de ongeletterden, maar ook
de intellectuelen. De boodschap van Jezus raakte de gehele maatschappij.

Vernieuwde mensen

In een gesprek dat ik opving,
hoorde ik hoe de ene man
tegen een andere man sprak
over zijn moeilijkheden. Je kon
zien dat zijn zorgen torenhoog
waren. Hij vertelde dat hij
antidepressiva slikte, omdat hij
depressief was. Daarin staat hij
niet alleen, want in Nederland
zijn er rond de één miljoen
mensen die het gebruiken.
Ongetwijfeld waren velen van
hen eenmaal vol levenslust,
maar zoals bij velen, groeiden
de problemen hen boven het
hoofd.

Als wij mensen tot Jezus zien komen, zien wij hen die door het geloof dat nieuwe gevoel van
vertrouwen hebben gekregen, direct stralen. Het is alsof ze genezen zijn van geestelijke bloedarmoede. Verlost zijn van een geestelijke futloosheid. Ineens is daar die geweldige verandering.
Er zijn altijd mensen die zeggen: ‘Ach, dat is een valse illusie. Al hun problemen zitten tussen hun
oren en dat is nu voor een moment weggedrukt.’
Maar wat in werkelijkheid gebeurde, was dat deze mensen de boodschap van Jezus in hun hart
hadden aanvaard. Zij plaatsten Zijn boodschap boven dat, wat zogenaamd tussen de oren zat
en boven datgene wat hun leven ontregelde. Hun leven kreeg een totaal nieuwe inhoud door
geloof in God.

Zij gingen leven bij het Woord van Jezus
Jezus leerde dat ons levenshuis rechtovereind zal blijven staan, als Zijn Woord ons fundament is
én dat zonder dat fundament, ons leven in een puinhoop eindigt. Daarbij zei Jezus, dat dit leven
voor iedereen is en dat er voor niemand een uitzonderingsclausule is.
Als wij God en Zijn Woord de juiste plaats in ons leven geven, dan zullen wij optimaal functioneren, daar wees Jezus ons keer op keer op. Hij zei: “Als u in Mij blijft – dat is een relatie met
Hem hebben – en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen”
– Johannes 15:7.
Zo komen wij door het Woord in een andere wereld. Een wereld van vrede en rust, van kracht
en sterkte, van grote vreugde. Dit leven hebben wij vandaag nodig en het komt tot u door Jezus
Christus.

Door het geloof een ontspannen leven
Door dit vertrouwen zal het onrustige leven veranderen in rust. Waar u dag en nacht mee bezig
was en waar al uw energie aan verspild werd, die duistere wereld gaat voorbij zodat u uiteindelijk van het juk van depressie bevrijd wordt.
Ik wil u aanmoedigen om terug te keren naar de Bijbel en de boodschap van Jezus te leren. Dit
alles zal uw geloof versterken. Ontdek weer de beste boodschap voor u, ontdek de boodschap
van alle kracht.

Evangelist Jan Zijlstra
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evangelie?

WAT I S H E T

“Het Evangelie van Christus
is een kracht van God tot
zaligheid voor ieder die
gelooft” – Romeinen 1:16
2000 jaar geleden predikte
Jezus het Evangelie, zoals
wij kunnen lezen in de vier
evangeliën: Mattheüs, Markus,
Lukas en Johannes. De
eerste christenen brachten
deze boodschap en ook wij,
christenen van het jaar 2020,
prediken dit. Het geweldige
goede nieuws, de behoudenis
en het leven door de kracht
van God.
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Tegen het einde van Zijn leven hier op aarde
instrueerde Jezus de gelovigen wat zij moesten prediken en hoe ze moesten handelen.
Het toonde aan dat Jezus nog altijd Dezelfde
is. In die dagen werd er een levende, onveranderde Jezus gepredikt die de levens van de
mensen totaal vernieuwde. Zijn kracht openbaarde zich onverminderd.
Als Jezus Dezelfde is, dan is Hij dezelfde Jezus
als Hij 2000 jaar geleden was. Hij spreekt
dezelfde woorden en doet dezelfde werken,
zoals in het boek Handelingen, dat een voorbeeld voor ons is. De handelingen die we
daarin lezen, behoren ook onze handelingen
te zijn. Waarom? Om dat de opgestane levende Jezus Dezelfde is.

De boodschap van behoud
Wij prediken allereerst dat er behoudenis is
door Jezus Christus. Ook in de genezingsdiensten is dit het belangrijkste. Het gaat allereerst
om een relatie met God. Genezing zonder redding houdt geen stand. De mens moet in het
reine komen met God. De mens heeft vergeving nodig, hij heeft een nieuw hart nodig, hij
heeft God nodig.
Maar God is gerechtigheid. De mens heeft
deze gerechtigheid nodig. In wezen is er in elk
hart een schreeuw naar gerechtigheid.
Als gerechtigheid een menselijke norm is, dan
is de vraag: welke norm en welke standaard
is normgevend? Door welke standaard worden wij beoordeeld en veroordeeld? Voldoet

de menselijke norm en standaard of is er een
hogere standaard?
Wanneer er meer gerechtigheid zou zijn, dan
zou onze wereld er anders uitzien. Dit is de
schreeuw van velen. Velen die erom roepen,
hebben er waarschijnlijk nooit aan gedacht
dat gerechtigheid een woord is, dat als een
rode draad door heel de Bijbel heenloopt.
Gerechtigheid is van Goddelijke oorsprong,
omdat God gerechtigheid is.
Maar wat is gerechtigheid? Om daarachter te
komen is het goed te kijken naar het tegenovergestelde: ongerechtigheid. Iedereen, of je
nu wel of niet in de Bijbel gelooft, weet: ongerechtigheid is zonde – 1 Johannes 5:17.
Gerechtigheid is met God verbonden, dat is
Gods wezen, Zijn karakter en daarnaar handelt Hij. Hoe staat de mens tegenover deze
gerechtigheid? Deze vraag legt het probleem
voor, want de mens zonder Christus voldoet
niet aan de goddelijke gerechtigheid. De
mens heeft met de zonde te maken en zonde
is ongerechtigheid.

Is er voor de mens een oplossing?
De boodschap van het evangelie is dat iedereen die in ongerechtigheid leeft, bij God mag
komen. Daarbij is het niet de vraag wat wij God
hebben te bieden, maar om het tegenovergestelde: het is God die de mens Zijn gerechtigheid aanbiedt. Door het evangelie van Jezus
Christus wordt de gerechtigheid van God aan
ons geopenbaard, waarin de kracht is om ons
te rechtvaardigen – Romeinen 1:16-17.

OVERDENKING

De vraag is hoe gerechtigheid tot ons komt.
Gebeurt dit via de wet, door ons te houden
aan regels, of door Jezus Christus? Het is een
van beide. Het is of menselijke inspanning
of Gods gave. Het kan onmogelijk beide zijn.
Velen vragen zich af of men gerechtigheid
ontvangt door zelfinspanning waarin men
zich aan de regels van de wet houdt, of door
de vrijgevende genade van Jezus Christus.

Zonde maakt ons schuldig!
De zonde heeft de relatie met God verwoest.
Dat is al begonnen in het paradijs. Hoe u er
ook over denkt, wel of geen paradijs, werkelijkheid of mythe, er moet een begin aan de
ongerechtigheid zijn geweest. Iemand moet
er mee begonnen zijn.
In de Bijbel zien wij hoe Adam en Eva de bijzondere relatie met God, door zonde verbreken. Zonde verwoest veel. Zonde verwoest
relaties. Zonde verdrijft de gerechtigheid,
verdrijft God uit ons leven. Zo werden Adam
en Eva twee diepongelukkige mensen, doordat zij het gebod hadden overtreden. Nog
altijd doet de zonde dat. Nooit heb ik mensen
gelukkig gezien, die hun leven door zonden
lieten beheersen.
Sinds het paradijs kwam er een vergeefse zoektocht naar herstel. Maar wij zien ook, dat elk
menselijk streven faalt om tot Gods gerechtigheid en tot Zijn norm te komen. Hoe de mens
zich ook inspant, hij kan nooit een gerechtigheid bewerken die voor zijn eigen geweten
kan bestaan, laat staan voor God. Ook kan hij
de gevolgen van zijn zonden niet wegnemen,
want elke weg die de mens bewandelt, blijkt
een doodlopende weg te zijn. Steeds komt de
mens bij de rand van de afgrond tot stilstand,
en er is niets wat deze afschuwelijke kloof kan
overbruggen. De mens kan dus niet zomaar
van het zondeprobleem afkomen.

Maar zijn wij allemaal schuldig?
De grote geestelijke leider, Paulus van Tarsus,
heeft een heel bijzondere uiteenzetting over
dit onderwerp geschreven. Hij zegt daarin dat
iedereen schuldig is – Romeinen 1:18-32. Hij
heeft het niet alleen over de slechte mens, die
door zijn slechte daden verwerpelijk is geworden, maar ook over de fatsoenlijke mens. Het
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betoogt: Ook zij zijn schuldig.
Daarbij beschrijft hij hoe de mensen zijn, ook
die van tegenwoordig, en waar hun normen
liggen. Hij zegt: ‘Ze zijn liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam,
ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig,
wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers
van zingenot dan liefhebbers van God” –
2 Timotheüs 3:2-4.

Er zijn er die zeggen: ‘Wij zijn beter’
In die dagen waren er joden die zeiden: ‘wij zijn
beter, wij zijn toch boven die zondige slechte
heidenen verheven? Want wij hebben de wet
en wij zijn de drager van de Woorden van God.’
‘Nee’, zegt Paulus, ‘daar kunnen jullie je niet
op beroemen. Dat is geen enkele garantie om
gerechtigheid te ontvangen. Geen enkele van
de Joodse voorrechten is een waarborg voor
gerechtigheid – Romeinen 2:1-30. Ook al zijn
jullie een bevoorrecht volk geweest.’
Als het over gerechtigheid gaat moet er over
een nieuw hart gesproken worden. Er is geen
enkele grond voor iemand om te zeggen: ‘Ik
ben beter.’ De kern van het probleem zit in het
hart, in ieders hart.
Wij zijn dus allemaal schuldig? En er is er niet
één rechtvaardig? Maar als ik nu mijn best
doe, en aan het goede in mij de voorrang
geef? Dan zult u net als alle andere mensen
ontdekken, dat al onze eigen inspanningen
niet genoeg zijn om door gerechtvaardigd te
worden. Waar schuld is, komt veroordeling. En
het allerhoogste gerechtshof sprak de straf uit
en hanteerde daarbij de norm van Zijn gerechtigheid.
Iemand vroeg: ‘Maar waarom deze norm?’
Mijn antwoord was: ‘Welke norm hanteer je?’
Bij welke norm kom je dan terecht? Welke
standaard zal normgevend zijn? Alles stelt
uiteindelijk teleur! Maar het wonder van Gods
genade is dat Hij ons vrijsprak. Want door
het geloof in Jezus Christus wordt de mens
gerechtvaardigd. Hij loste voor de mens het
zondeprobleem op!

Hoe worden wij gerechtvaardigd?
Wij weten dat Gods gerechtigheid in de wet
is vastgelegd. Iedereen weet dat geen mens
in staat is door de werken van de wet gerechtigheid te ontvangen – Romeinen 3:30. Want
de Wet is naar Gods karakter, naar Zijn wezen.
Zij wijst de zonde aan en achtervolgt de mens
met: Gij zult! Gij zult!
Ook al hebben wij Gods wet met het verstand
verworpen, zij is in elk mensenhart vastgelegd. Wees ervan verzekerd dat wie zondigt,
wordt gezien en zal worden overtuigd. Wie
tegen de wet in gaat, komt met God in botsing
en heeft een ernstig conflict. Dan beoordeelt
de gerechtigheid van God ons. Maar hoe worden wij dan gerechtvaardigd? Door al de jaren
heen hebben velen mij deze vraag gesteld en
velen veronderstelden dat zij gerechtigheid
door de wet konden verkrijgen.
Deze vraag is niet nieuw en komt steeds terug.
Er zijn geluiden dat we terug moeten naar het
wetboek en een wettisch leven. Mensen laten
zich daardoor snel beïnvloeden. Dit is echter
niet het evangelie en het brengt geen gerechtigheid zegt Galaten 1:6-9.
We zijn niet verlost door het machteloze wettische leven. Alleen door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis
zal ons veranderen.
Door alle eeuwen heen zocht de mens zijn
gerechtigheid in de wet, maar wie dat doet,
staat buiten de genade zegt Galaten 5:4. De
wet is absoluut volmaakt, waar we als mens
nooit aan kunnen voldoen. Wij behalen altijd
een negatief resultaat. Juist door die volmaaktheid kan de wet geen gerechtigheid
brengen. De wet brengt oordeel!

Onze enige hoop
God zelf komt ons tegemoet, want Romeinen
3:21 laat ons zien: “Maar nu is zonder de wet
gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd:
namelijk gerechtigheid van God door het
geloof in Jezus Christus.”
De enige hoop op rechtvaardigheid is, dat
iemand in staat was mijn straf te dragen, maar
ook daartoe bereid was, om mij daarna Zijn

OVERDENKING

gerechtigheid te geven – Romeinen 5:6-8.
Christus kwam en aanvaardde onze zonde en
schuld en daarmee ook de straf die Hij droeg
aan het kruis van Golgotha. Daar moest niet
alleen de zonde worden gedragen, maar ook
de duivel moest worden uitgeschakeld, de
veroorzaker van de zonde en machthebber
van de dood.
U zegt misschien in verbazing: ‘Is dat wat er
gebeurd is?’ Jazeker, want Jezus stond op uit
de dood, Zijn triomf was compleet! Wie dit
aanvaardt en gelooft, ontvangt: verlossing,
vergeving en Gods gerechtigheid – Romeinen
3:24.

Christus stond op uit de dood!
Waarom verwerpen mensen de opstanding
van Christus? Omdat de wijsheid van de mens
veronderstelt dat dit niet mogelijk is. Maar kan
men dan wel de opstanding op deze grond
verwerpen? Zeer zeker niet! Want het is een
feit dat Christus heeft geleefd. Ooggetuigen
hebben dit vastgesteld en in de gehele wereld
wordt dit aanvaard.
Het volgende feit, dat Hij werd gekruisigd, is
ook door ooggetuigen vastgelegd en wordt
door de gehele wereld geaccepteerd. En dat
Hij opstond uit de dood, is ook door diezelfde ooggetuigen vastgelegd die Hem hebben
gezien en met Hem hebben gesproken.
Geschiedschrijvers hebben vastgesteld dat
het graf leeg was en dat het lichaam verdwenen was. Schijndood was uitgesloten; zijn hart
werd met een speer doorboord. Ook stonden
er Romeinse soldaten voor het verzegelde
graf. Het lichaam kon onmogelijk gestolen
zijn. Maar het getuigenis dat is vastgelegd,
zegt: Hij is opgestaan!
Door alle eeuwen heen is een getuige altijd
van doorslaggevend belang geweest, totdat
het tegenovergestelde wordt bewezen. Maar
dit waren betrouwbare, integere getuigen. De
grote wonderen die wij vandaag de dag meemaken, zijn het bewijs dat steeds geleverd
wordt: Jezus leeft!

Waarom moest Hij sterven?
De keuze is: geloven of niet geloven. Geloven,
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dat Jezus Christus is gekruisigd om onze overtredingen en opgewekt, om ons te rechtvaardigen – Romeinen 4:25.
Gerechtigheid is dus een gave. Is gerechtigheid dan een geschenk? Jazeker, zegt Paulus,
wij ontvangen het niet op basis van verdiensten, maar op basis van genade en u kunt het
ontvangen – Romeinen 5:17. Waarom kon
Jezus wel de zonden dragen en ik niet? Omdat
Hij geen zonde had! Daardoor kon Hij de mens
bij God vertegenwoordigen.
Er was in Hem geen zonde, maar werd voor
ons tot zonde gemaakt, en door dit te geloven worden onze zonden ons niet meer toegerekend – 2 Korinthe 5:19-21. Wat brengt dit
geloof? Omdat wie in Christus gelooft, één
met Hem wordt, één met wat Hij voor ons
deed.
Door onze verbintenis met de eerste mens,
Adam, zijn wij allen door de zonde mede veroordeeld. Na hem hebben allen gezondigd,
waardoor ze de gerechtigheid van God verloren hebben – Romeinen 3:23. Adam bracht
ons zonde, schuld en oordeel. Maar door Jezus
Christus worden wij verlost van de zonde, de
schuld wordt weggedaan en oordeel verandert in gerechtigheid.
Dit is het Evangelie, dit is het goede nieuws.
Door de kracht die aan het Evangelie verbonden is, wordt de gerechtigheid van God
geopenbaard. Dit geldt voor eenieder die
gelooft.

Wat betekent gerechtigheid van
God voor mij?
Het betekent dat wij in Christus Jezus nieuw
kunnen worden. Wij zagen al, dat de mens een
nieuw hart nodig heeft, een nieuwe natuur.
Om dat te ontvangen moeten wij wedergeboren worden. Jezus zei dit tegen één van de
meest vooraanstaande intellectuelen uit Zijn
dagen: Nikodemus. Zonder opnieuw geboren
te worden, zal de mens geen leven hebben en
zal hij dat zelfs niet zien! Wedergeboren worden, is een verandering die in ons hart plaatsvindt.
Daarvoor is slechts geloof nodig; u hoeft er
zelf niets voor te doen. Dat is misschien wel

het moeilijkste van alles: er niets voor te hoeven doen. Het enige wat wij nodig hebben, is
geloof. Ongeloof verwerpt deze oplossing, die
God ons aanbiedt. Verwerpen we die, dan blijven we achter met zonde, schuld en oordeel.
Geloof is geen verdienste, de verdienste is
in Jezus Christus, die voor ons stierf! Dat is
het Evangelie. Gerechtvaardigd worden is
dus: vrijgesproken worden van alle zonde en
schuld, op grond van de gerechtigheid van
Christus.
Het allerhoogste Gerechtshof met de allerhoogste Rechter, God, heeft u vrijgesproken.
De verklaring wordt afgegeven: Zo is er dan
nu geen veroordeling meer voor hen, die in
Christus Jezus zijn – Romeinen 8:1.
Zo ontvangt u vergeving en verlossing en
wordt u door Jezus Christus gerechtvaardigd
door Zijn sterven aan het kruis. Dit geldt voor
eenieder die gelooft. De wereld roept om
gerechtigheid, maar alleen dóór gerechtigheid gaat de wereld er anders uitzien, omdat
de harten van mensen dan veranderen. Het
is voor u van groot belang Jezus Christus te
aanvaarden en daarmee te verklaren dat u uw
hart voor Hem opent.

Gebed
Heer Jezus, ik dank u dat u voor mij in de
wereld gekomen bent en al mijn zonden en
schuld wilde dragen. Ik was door mijn zonden die ik heb gedaan, veroordeeld. Ik vraag u
daar vergeving voor op grond van het feit dat
u voor mij, mét mijn zonden, naar Golgotha
ging en daar voor mij stierf!
U hebt Uw bloed vergoten tot vergeving van
al mijn zonden. Ik geloof dat Uw bloed mij nu
reinigt van alle zonden en dat ook de macht
van de zonde voorgoed verbroken wordt. Ik
aanvaard dit en ik dank U voor Uw genade.
Door dit alles geeft U mij een nieuw hart en
word ik door U gerechtvaardigd. Ik ben mij er
diep van bewust wat een geweldig voorrecht
dit alles is, dat U hierdoor het oude van mijn
leven voorbij laat gaan en alles nieuw maakt.
Vanuit het diepst van mijn hart dank ik U!

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.

Hij droeg ons leed – Jesaja 53:4

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.

In Jesaja 53:4-5 lezen wij de verlossende woorden
die ons laten zien waarvoor Jezus stierf.
– Hij droeg onze zonde
– Hij droeg onze ziekten
– Hij droeg onze smarten, ons leed
Op deze CD hoor je hoe mensen geïntimideerd
kunnen worden door leed, incest, pesten, afwijzing
of geweld. Maar je hoort ook hoe deze mensen verlost werden van hun pijn en verdriet. Er is geweldig
nieuws dat er verlossing voor jou is!
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

Het Koninkrijk van God en Goddelijke
genezing
Jezus begon Zijn bediening met het prediken van
het Koninkrijk van God. De mensen zeiden: Hij predikt met gezag. Dat gezag was het Woord van God.
Vervolgens proclameerde Hij het Koninkrijk van God.
Het was een openbare afkondiging van Zijn regeringsverklaring. Hij sprak: Zo zijn Mijn wetten. Wetten van verlossing en genezing om vervolgens het
Koninkrijk van God te demonstreren. Na Zijn bediening gaf Hij de opdracht aan de gelovigen om hetzelfde te doen. ‘Want het Koninkrijk van God bestaat
niet in woorden maar in kracht’. 1 Korinthe 4:20.

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
7

Hanna Rosenberg
GENEZEN VAN EPILEPSIE

Wie wel eens in een dienst
van de Wings of Healing is
geweest, heeft ongetwijfeld
kunnen genieten van de
zang en het pianospel
van Hanna Rosenberg.
Samen met haar familie
vormt Hanna een van de
muziekgroepen die de
samenzang in de gemeente
al jarenlang begeleidt en
voorgaat in de momenten
van aanbidding op de
zondagochtend en in de
genezingsdiensten.

8

WINGS OF HEALING J A N UA R I 2 0 2 0 

Dat Hanna haar hele leven kampte met epileptische aanvallen en daar medicijnen voor
slikte, was niet bij iedereen bekend en al zeker
niet te merken als zij elke keer met enthousiasme en overgave de aanbiddingsliederen zong
en speelde.
De toevallen die Hanna al vlak na haar geboorte kreeg, bleken na onderzoek epileptische
aanvallen, die met de jaren steeds heftiger
werden. Leven met epilepsie bepaalde het
dagelijks leven vanaf haar kindertijd tot in
haar volwassen leven.
Hoewel zij een rotsvast geloof had in de genezende kracht van God, kwam er een moment
dat zij zich afvroeg waarom zij geen genezing
ontving. Hanna zocht de reden bij zichzelf,
was zij misschien ergens schuldig aan?
Op een totaal onverwacht moment in haar
leven en op een bijzonder persoonlijke en
onvergetelijke wijze, liet God haar weten dat
Hij haar niet vergeten was en dat haar pijn
voorbij zou gaan en nooit meer terug zou
komen. Het is in dat moment dat Hanna niet
alleen haar innerlijke genezing ontving; ook

de epileptische aanvallen die haar leven teisterden, stopten vanaf die dag.

Kopstuipen
‘Vlak nadat ik geboren werd, kreeg ik als baby
toevallen. Ik draaide met mijn ogen en viel
opeens weg. Het was een schok voor mijn
ouders die ongerust met mij naar het ziekenhuis gingen voor onderzoek. De artsen stelden vast dat ik bepaalde toevallen had, epileptische aanvallen, maar omdat men in die
tijd niet goed kon vaststellen wat het precies
bij baby’s was en het vanuit mijn hoofd kwam,
werden de aanvallen ‘kopstuipen’ genoemd.
Ik had veel last van die stuipen tot mijn vierde
jaar. Als ik me druk maakte, wekte dat een toeval op. Toen stopte het ineens, maar op mijn
zevende kwam het terug. Op school kreeg ik
heftige aanvallen en ik werd er heel erg mee
geplaagd. Die stress wekte dan weer toevallen
op.’

Medicatie
‘Ik werd opnieuw onderzocht in het ziekenhuis, waar via een CT-scan een plekje op mijn

GENEZEN!

hersenen gevonden werd. Het zat zo diep, dat
de artsen niet konden zien wat het precies
was. Uiteindelijk werd geconstateerd dat het
epilepsie was, maar welke vorm ik had en in
welke mate, dat wisten ze niet. Ik kreeg toen
een dagelijkse medicijn voorgeschreven. Ik
was pas acht jaar en op zo’n jonge leeftijd is
het vervelend en lastig om medicijnen te slikken. Maar de artsen adviseerden om er wel
mee door te gaan. Ik was de leeftijd al voorbij
om kinderepilepsie te ontgroeien en de aanvallen werden eerder heftiger in plaats van
rustiger. Maar of ik nou slikte of niet; het hielp
niet. De aanvallen bleven komen en waren
precies hetzelfde: Ik werd dan compleet blind
aan beide ogen. Terwijl mijn ogen draaiden,
schreeuwde ik en viel flauw. Vaak wist ik er
daarna niets meer van.
Van mijn achtste tot mijn vijftiende ben ik toch
doorgegaan met de medicatie. Van de bijwerkingen had ik het meeste last. Ze tastten mijn
geheugen aan en als ik foto’s van mijn jeugd
zag, kon ik me daar niets meer van herinneren.
Veel herinneringen van mijn verleden zijn dan
ook helemaal weg. Uiteindelijk stopte ik met
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de medicatie, omdat het niet hielp en ik zo
vergeetachtig werd. Ik dacht: zo wil ik niet worden. Maar omdat ik die pillen niet meer wilde
slikken, schreven de doctoren me wel 5 mg
Diazepam voor; een antidepressiva die ik
alleen mocht slikken als ik een aanval voelde
aankomen.’

Zingen en spelen in de Wings of
Healing
‘Ik kom uit een muzikale familie en vanaf mijn
zeventiende kreeg ik het op mijn hart om de
Wings of Healing te steunen met muziek. Een
lange tijd heb ik dat met veel plezier en toewijding intensief gedaan, maar vanwege aanhoudende aanvallen moest ik ermee stoppen.
De aanvallen werden hoe langer hoe zwaarder naarmate ik ouder werd. Op het laatst, ik
was toen 37, 38 jaar oud, ging ik tijdens de
aanvallen bloeden uit mijn ogen en oren.’

Geschreeuw in mijn hoofd
‘Ik voelde een aanval altijd aankomen, dan
hoorde ik geschreeuw in mijn hoofd. Dat
geluid klonk alsof er duizenden vrouwen aan
het gillen waren, ik werd er helemaal gek van.

Ik zag flitsen voor mijn ogen, alsof het licht
heel snel aan en uit werd gedaan. Op den duur
zag ik dan helemaal niets meer en viel ik weg,
alsof ik uit mijn lichaam ging. Ik hoorde helemaal niets.
Als ik een aanval had was het heel belangrijk
dat mijn moeder bij mij was. Zij bad altijd met
mij en ze sprak op een bepaalde manier dat
ik ergens in de verte zachtjes hoorde, alsof
ze naar me riep. Op zo’n moment probeerde
ik die stem vast te pakken om eruit te komen,
want je mag nooit te lang in een aanval blijven, hoe langer het duurt, hoe gevaarlijker het
wordt. Die aanvallen kreeg ik 4 tot 5 keer in de
week ook ’s avonds in mijn slaap. In de nacht
kon ik niet alleen blijven en mijn moeder of
zus moest naast mij slapen. Ik merkte daar
weinig van, maar mijn ouders en zus raakten
er oververmoeid van. Het was heel erg heftig
die tijd.’

Een epileptische aanval in de kerk
‘Wat ik persoonlijk heel erg vond, was wat er
gebeurde na een kerkdienst op 12 februari
2017. Ik had nog maar net het podium verla-

ten en viel opeens weg. De mensen in de zaal
zagen het allemaal gebeuren en ik schaamde me er heel erg voor. Ik had vlak daarvoor
de aanbidding nog geleid op het podium en
kreeg meteen daarna een aanval. Ik heb aan
de voorganger een pauze gevraagd en ben
toen vier maanden gestopt, voordat ik weer
kon spelen. In die periode kreeg ik van de
dokter te horen hoe ernstig de epilepsie was
en dat ze niets voor me konden doen, omdat
het te diep in de hersenen zat. Het feit dat mijn
ogen en oren bloedden tijdens een aanval
was ernstig en betekende normaal gesproken
dat ik niet lang meer te leven zou hebben.’

‘... het betekende normaal gesproken dat ik niet
lang meer te leven zou hebben.’
Depressie
‘Bij elke aanval werden cellen
in mijn hoofd beschadigd.
Dat proces zou ertoe kunnen
leiden dat ik in een rolstoel zou
eindigen door een beroerte. Volgens de artsen had ik nog geen vijf
jaar meer te leven. Daar schrok ik heel
erg van. Ik had net verkering, dat kon ik
mijn vriend niet aandoen. Als ik met hem zou
trouwen, zouden we maar 2 of 3 jaar samen
zijn. Ik was bang voor zijn reactie als hij dit zou
horen. Zou hij de relatie verbreken? Maar ik
wilde hem ook niet kwijt en al vond ik het heel
erg moeilijk, ik wilde hier eerlijk over zijn en
heb het toch aan hem verteld.
Ik bad veel en liet vaak voor mij bidden, maar
er gebeurde maar niets. Peter heeft mij goed
opgevangen en was heel lief voor mij, maar ik
bleef het gevoel houden dat hij mij misschien
diep in zijn hart toch wilde laten gaan. Die
gedachte bleef altijd en ik was erg depressief
in die periode.
Mijn omgeving wist dat ik epilepsie had en
dat ik niet lang meer te leven had. Ik was altijd
bang en teruggetrokken en was me altijd aan
het voorbereiden op wat ik ging doen om niet
in stresssituaties te komen. Het was onmogelijk voor mij om alleen te zijn. Er was altijd
iemand bij me. Eigenlijk wachtte men op het
moment dat ik een beroerte of TIA zou krijgen
en in een rolstoel of in het graf zou eindigen.’
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Ik vroeg me af wat ik ooit gedaan had,
dat ik nu vergeten werd.
Dieptepunt
‘Op een dag had ik het dieptepunt bereikt. Ik
werd zo depressief dat ik het helemaal opgaf.
Ik dacht: er gebeurt niets meer. Na de laatste
keer dat ik voor me had laten bidden bij de
Wings of Healing in mei 2017, voelde ik helemaal niets. Ik ben toen naar huis gegaan en
dacht: ik geef het op, ik geef het echt op. Ik
doe mijn best, maar op één of andere manier
lukt het niet. Ik twijfelde zo erg aan mijzelf
en zocht naar redenen waarom ik niet genas,
want ik wist dat God genezen kon. Van dichtbij had ik het meegemaakt: mijn vader was
genezen, mijn moeder had genezing ontvangen, mijn broer was wonderlijk genezen, dus
ik wist dat het waar was. Aan God kon het niet
liggen.
Ik vroeg me af wat ik ooit gedaan had, dat ik
nu vergeten werd. Ik was ervan overtuigd dat
het probleem bij mij moest liggen, hoewel ik
mijn best deed voor God. Ik maakte muziek
voor Hem, las de Bijbel, ik bad. Er moest iets
zijn wat mijn genezing tegenhield. Ik was
helemaal overspannen en overzag de mogelijke consequenties niet meer, als ik mezelf van
het leven zou beroven.’

Een brief aan God
‘Ik ging naar mijn kamer en zat op mijn bed
met mijn rug tegen de verwarming aan.
Opeens kreeg ik het idee om een brief aan
God te schrijven, want bidden kon ik op dat
moment niet meer. Schrijven zou het beste
zijn. Het werd een hele lange brief waarin ik
schreef hoe ik me voelde en wat mijn nood
was. Mijn leven was één grote beperking. Ik
kon niets meer doen. Ik kon niet meer alleen
over straat, bang voor een aanval, of om blind
te worden. Ik kon niet meer alleen zijn. Het
voelde aan als een straf. Waarom kreeg ik de
volle laag?
Ik schreef de brief ook zodat mensen later
konden lezen dat ik niet meer wilde en dat
ik niet meer verder kon. Ik was in tranen en
had een mes genomen om mijn polsen door
te snijden, zo depressief was ik. Toen ik op de
klok keek was het precies 11:16 uur.’

GENEZEN!

“Kie kansie doek hoi toet hie, hie kanna wek mee loem lies draan toetie wie.”
(Het is over, het is voorbij, ik neem het bij jou weg).

Telefoontje

Een wonderlijke ontmoeting

Genezen

‘Dezelfde avond kreeg ik een telefoontje uit
totaal onverwachte hoek. Een broeder uit de
kerk belde en zei: “Hanna, ik was deze week
voor jou en jouw strijd aan het bidden. Toen
hoorde ik op een nacht alsmaar een stem
die zei ‘11:16.’ Ik vroeg aan God wat Hij hiermee bedoelde. Toen kreeg ik een beeld dat je
tegen de verwarming aan lag.”

‘Ik bad: “Heer vergeef mij, want U wilt mij een
kans geven.”

Ik schrok en keek rond, was er ergens een
camera in de kamer? De broeder ging verder:
“Je was een brief aan het schrijven om 11:16.
Je wilde stoppen met jouw bediening en je
wilde een eind aan je leven maken omdat je
epilepsieaanvallen maar niet over gaan.”
Hij zei verder: “Hef die brief op tot God zoals
Hizkia deed, en laat je bediening niet roven.
Dat is wat de duivel wil, maar God zegt dat wie
vernederd wordt, verhoogd zal worden.
Leg je hand op je hart en in de naam van Jezus
breek ik die macht van die doodsgeest die
je aanvalt en dat het opstandingsleven van
Jezus nu tot je komt, in de naam van Jezus. En
in de naam van Jezus ruk ik dat gezwel in je
hoofd eruit en wordt vrij en verlost in de naam
van Jezus. En nu, wordt vervuld met de liefde
en kracht van Jezus, Hij houdt van jou en Hij
droeg alles voor jou aan het kruis. Ontvang in
de naam van Jezus.”

Hij liep mijn kamer binnen en kwam rechtstreeks op mij af. Het licht dat Hem omgaf was
zo stralend en wit, dat ik Zijn gezicht niet kon
zien, maar wat ik wel ervaarde was dat Hij heel
liefdevol was. Ik voelde alleen maar liefde.’

Ik heb meteen een afspraak gemaakt met het
ziekenhuis. Daar werden opnieuw een CT-scan
en foto’s gemaakt. Nadat de arts het resultaat
zag, vroeg hij wat ik gedaan had. Want de plek
op mijn hersenen die eerst gezien was, was er
niet meer. Hij was zelfs een beetje boos, want
hij kon niets vinden, dus er moest iets gebeurd
zijn. Ik zei: ‘ja!’ En ik vertelde mijn verhaal.
Voor de medische wereld was het niet aannemelijk. De prognose die ik had gekregen
was dat ik nog maar 5 jaar te leven had. En nu
stond ik daar met mijn verhaal.’

Ik was helemaal paniekerig. Ik schrok van wat
hij zei en nam het door de schrik niet helemaal
in me op. Dit kon toch niet waar zijn? Hoe wist
hij dat? Nog steeds dacht ik aan een nuchtere
verklaring dat er sprake was van een camera
die mij opnam. Ik had immers een laptop in
mijn kamer. Maar deze man woonde ver weg
en had het niet kunnen weten. Hij zei precies
hoe mijn situatie was en wat ik wilde gaan
doen. Ik hoorde het aan, en omdat ik de man
niet heel goed kende en het niet in mijn aard
ligt om me direct open te stellen, wilde ik niet
zeggen dat het klopte.

Bevrijd

Ik bedankte hem dat hij mij gebeld had en wist
in mijn hart dat het een teken van God was.’

In die week belde mijn zwager mij en nadat
het gesprek beëindigd was en ik de telefoon
neerlegde, gebeurde er iets wonderlijks. Iets
wat ik nog nooit had meegemaakt, maar altijd
wilde meemaken: ik zag Jezus!

Hanna’s genezing
‘Terwijl ik op bed lag, had ik geen kracht meer
om iets te zeggen of mijn armen te bewegen.
Ik was in shock en vroeg mezelf tegelijkertijd
af wat er gebeurde. Jezus kwam aan het bed
zitten en terwijl ik daar lag, ik was helemaal
slap, pakte Hij me bij mijn hoofd en trok me in
één beweging omhoog. Ik schoot op als een
veertje en stond opeens voor Hem. En terwijl ik Hem aankeek in zijn lachende gezicht,
trok Hij in één keer een zwart gezwel uit mijn
hoofd, in de vorm van een grote appel. In het
gezwel waren alle spieren, zenuwen en aderen duidelijk te zien.’

‘Vervolgens stopte Hij het gezwel in Zijn
lichaam en sprak Hij mij aan in een heel oude
Sinti-taal waarin mijn opa altijd met mij sprak:
“Kie kansie doek hoi toet hie, hie kanna wek
mee loem lies draan toetie wie.” (Het is over,
het is voorbij, ik neem het bij jou weg). Na die
woorden was Hij weg.
Ik schrok en huilend rende ik naar mijn ouders,
want ik wilde het hen vertellen. Mijn vader zag
me en zei: ‘Het is net alsof je God gezien hebt.’
Ik knikte alleen maar en kon geen woord uitbrengen. Mijn vader zag dat ik helemaal bleek
en in tranen was, maar ook dat ik een andere
blik had: ik was vrij!’

Ik bad: “Heer vergeef mij, want U wilt mij een kans geven.”
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Een toekomst
‘De eindconclusie was dat de artsen mij nog
goed onder controle wilden houden. Daar heb
ik enthousiast op gereageerd. Laat het voor de
artsen een bevestiging zijn dat God een wonder heeft gedaan. Nu ga ik regelmatig terug
naar het ziekenhuis, zodat de dokter het wonder van God goed kan bestuderen!
Ik word onderworpen aan allerlei testen, en
kan alles doen wat me vroeger niet lukte.
Ik heb alles geprobeerd wat ik normaal niet
mocht doen, zoals skeeleren en ik kan nu met
gemak lichtflitsen verdragen. Dat heb ik als
eerste uitgeprobeerd door naar de kermis te
gaan!
‘Dit kan niet’ en ‘Genezen van epilepsie is
onmogelijk’, is de veel gehoorde reactie. Maar
ik ben écht van epilepsie genezen!
De druk op mijn hoofd die er altijd was, is weg.
Ik heb nu een ander leven en samen met Peter
ga ik een nieuwe toekomst tegemoet!

Vrijdag 28 februari 19:30

GENEZINGSDIENST
V R I J D A G 2 8 F E B R U A R I , Z AT E R D A G 2 9 F E B R U A R I
& ZONDAG 1 MAART

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

Zaterdag 29 februari 13:30

KINDERGENEZINGSDIENST

TALAR QUBIAN
... werd door Jezus genezen van hyper
mobiliteit. 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 1 maart 10:00
M E T E VA N G E L I S T J A N Z I J L S T R A

GENEZINGSDIENST
IN HET AVONDMAAL

IEDEREEN WELKOM • TOEGANG VRIJ • GRATIS PARKEREN

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

Zondag 1 maart 19:00

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.

GENEZEN!

Luc Jonkman

GOD GENAS 
VAN ZEER ERNSTIGE DIARREE

Volgens de arts was een
stoma onvermijdelijk
Jarenlang werd Luc.
Jonkman gekweld door
aanvallen van diarree. Op
de meest ongelukkige
momenten overkwam het
hem. Er zat dan niets anders
op dan naar huis te gaan
en zich te wassen en te
verkleden. Volgens de arts
zou een stoma uiteindelijk
de oplossing zijn. Maar
zover hoefde het niet te
komen, want door de kracht
van Jezus werd hij in één
moment genezen!

Al zeker 13 jaar had Luc Jonkman last van aanvallen van diarree. Dit overkwam hem op de
meest ongelukkige momenten, bijvoorbeeld
als hij onderweg op de fiets was. Hij zat dan
helemaal onder en moest eerst naar huis om
zich te wassen. Het gebeurde minstens één
keer per dag hij een dergelijke aanval kreeg.
Hij liep letterlijk leeg, het was een ramp. Ook
in het sociale contact had hij hieronder te lijden. De oorzaak van zijn darmkwaal was niet
te vinden, ook niet na een darmonderzoek. Hij
kreeg medicijnen, waar hij mee stopte vanwege de bijwerkingen. Volgens de arts was een
stoma onvermijdelijk.

Op het moment dat Jan Zijlstra een oproep
deed voor mensen met darmproblemen om
naar voren te komen, pakte de zuster uit Leersum hem bij de hand en zei: ‘Luc, daar hoor jij
ook bij, kom mee naar voren!’ Samen liepen
ze naar voren, waar Jan Zijlstra aan Luc vroeg:
‘Geloof je in de Here Jezus, dat Hij je kan genezen?’ ‘Ja!’, zei Luc. Jan Zijlstra legde hem de
handen op en zei: ‘Ik leg je de handen op tot
genezing. In Jezus’ naam, wees genezen!’

Toch weer op zoek naar God

Daarna liep hij terug naar zijn plaats. De aanvallen van diarree zijn nooit meer teruggekomen.

Luc was weduwnaar en het geloof stond jaren
op een laag pitje, maar toch ging hij weer op
zoek naar God. Toen hij weer naar de kerk
ging, ontmoette hij daar een vrouw, Coby
Vreman. Hoewel hij twijfelde, aangezien hij
zich er voor schaamde, vertelde hij haar uiteindelijk toch over zijn darmkwaal.
Luc en Coby zijn beiden christen. Toen ze in
juni 2008 op een camping in Leersum stonden, bezochten ze de plaatselijke kerk. Daar
kregen ze een folder, waarin het verhaal stond
over de genezing van Marijke Brinkhuis. Ze
werden uitgenodigd voor een gebedsdienst
op de vrijdagochtend met een aantal gemeenteleden bij een zuster thuis. Toen was het weer
zover: Luc kreeg een aanval van diarree. Er zat
niets anders op dan snel terug te gaan naar de
camping om zich weer te verschonen. Maar
twee dames vroegen of ze terugkwamen,
zodat ze voor hem konden bidden. Ook vroegen zij of Luc en Coby ‘s avonds mee wilden
naar de genezingsdienst van Jan Zijlstra op 13
juni 2008 in Putten. ‘Via hem kan God je genezen,’ zeiden ze.

Wat heb ik te verliezen?
Luc liet zich overhalen om mee te gaan. Hij
dacht: Wat heb ik te verliezen? Hij had nog niet
eerder gehoord dat er genezing mogelijk was
door de kracht van Jezus. Hij wist niet wat hem
te wachten stond en liet de hele dienst maar
over zich heenkomen.
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Luc voelde een warme stroom van hoofd
tot tenen door zich heen gaan.

Je lichaam is een tempel van de
Heer
Een klein half jaar later, in november 2008,
werd Luc gevraagd om te getuigen van zijn
genezing. Omdat zij er een beetje vroeg
waren, liep Luc nog even naar buiten om een
sigaretje te roken. Eén van de parkeerwachten
zei tegen hem: ‘Je lichaam is een tempel van
de Heer, en roken is niet goed voor je lichaam.’
Toen Luc weer naar binnenliep en Jan Zijlstra
in de hal zag staan, liep hij naar hem toe en
vroeg of Jan Zijlstra voor hem wilde bidden
om van het roken af te komen. Tijdens de
genezingsdienst werd voor hem en voor nog
een aantal andere rokers gebeden. Luc had 62
jaar gerookt, maar sindsdien heeft hij nooit
meer een sigaret aangeraakt!

Luc en Coby prijzen de Heer nog steeds
voor de wonderen die Hij heeft gedaan.
Hun getuigenis is dat God zo machtig is, dat
we het niet kunnen bevatten. Ondanks de
tegenstand die ze hierdoor ervaren, is hun
geloof sterker geworden. Ze weten dat de
Heer achter hen staat.

INTERVIEW LISETTE KLAUS

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

3 ZONDAGAVOND VAN DE MAAND:
E

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke
genezing met gebed voor de zieken

GENEZINGSWEEKEND
Vrijdag 28 februari
Zaterdag 29 februari
Zondag 1 maart
Zondag 1 maart

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

WINGS OF HEALING
Veerpolder 6a • 2361 KV • WARMOND
Postbus 20 • 2350 AA Leiderdorp • Tel: 071-3031260
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G9 E INNE SZ PE INR! E R E N D E B O E K E N

€9

DE GOD VAN
WONDEREN

€15

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.

ANTWOORDEN op wat ik
hoorde en zag
Al jaren schrijft Jan Zijlstra columns en korte
artikelen, veelal geïnspireerd door hetgeen hij
hoort, ziet of meemaakt in zijn werkzaamheden als pastor. Hij kreeg onder ogen te zien
hoe mensen in hun problemen het radeloos
uitschreeuwden om antwoorden. Dit boek
geeft antwoorden die de weg laten zien die
God ons toont in Zijn Woord.

€14
€6,5
OVERWIN DE
HINDERNISSEN

€8

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

TWIJFEL

Hoe deze te overwinnen?
Doordat wij in het Woord van God bepaalde waarheden ontdekken;
waardoor wij de zegeningen van God kunnen ontvangen, komt de vijand
van God, de boze, onmiddellijk op ons af om ons laten te twijfelen aan
het Woord, zodat wij de zegeningen niet zullen ontvangen. Dit boek zal u
helpen om uw vraagtekens niet boven Gods uitroeptekens te plaatsen.

€9

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.

€11

€14

ALLES VOOR ALLEN
Wat bedoelt God met alles
Een heel aantal woorden in de Bijbel zoals, al,
alles, alle, altijd, elk, ieder, overal, en voortdurend, laten ons zien wat wij door Jezus
Christus bezitten, namelijk, een ongekende
grote rijkdom. Deze woorden gebruikt de
Heer steeds in Zijn Woord om duidelijk te
maken dat Hij ‘alles voor allen’ bedoelt. Keer
op keer zien wij in het Woord het onbegrensde wat voor ons bestemd is, en wat Hij ons in
onbeperkte mate geeft.

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.

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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L A AT H E T
NIET
OVER UW

HEERSEN

Als mensen het over hun verleden hebben, dan hebben zij
het over de bagage die zij met zich mee dragen, en de last
die gaandeweg groter en zwaarder wordt. Voor velen zijn hun
emoties zo beschadigd, dat het terugzien naar het verleden
een pijnlijke herinnering is.

B I N N E N KO R T 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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NIEUW BOEK

‘Hoe kom ik hieruit? Wil God mijn
leven nog wel zegenen, want de
zegen van God is compleet uit
mijn leven verdwenen.’
De beschadigingen van onze emoties hebben
een negatieve invloed in ons persoonlijk leven
en op onze omgeving. Het zal zijn uitwerking
in ons huwelijk en gezin hebben, maar ook in
ons functioneren op het werk.
Naast emotionele schade, heeft het verleden
ook effect op onze mentale en lichamelijke
welzijn. Psychische klachten of stoornissen en
lichamelijke zwakheden en ziekten zijn dan
het gevolg.
Dit boek gaat over het effect van het verleden
op onze emoties. Specifiek de negatieve emoties die voortkomen uit ervaringen die mensen hebben meegemaakt, waarvan velen zich
afvragen hoe ermee om te gaan en hoe er ooit
van af te komen.
Door de jaren heen heb ik het mensen vaak
horen uitroepen: ‘Hoe kom ik hieruit? Wil God
mijn leven nog wel zegenen, want de zegen
van God is compleet uit mijn leven verdwenen.’ Het is een noodkreet, geboren uit de
gedachte dat God hen vergeten is. Terwijl niet
God, maar deze negatieve gedachten de neerwaartse spiraal veroorzaken.
Als die gedachte over ons komt en we het
toelaten, dan zal het ons leven beheersen.
Wij zullen er daarom zo snel mogelijk mee
moeten afrekenen. Maar dat hebben zij al zo
dikwijls van anderen gehoord, waardoor hun
vertrouwen in de mens is verdwenen. Men
is eigenlijk in een situatie gekomen dat men
niemand en niets meer vertrouwt. Men is diep
teleurgesteld in de mens, die hen zoveel leed
heeft aangedaan.
Ik moet denken aan de man die binnen kwam
lopen en riep: ‘Ik wil geholpen worden.’ Hij was
door zijn verleden in een uitzichtloze situatie
gekomen en had op alle mogelijke manieren
naar hulp gezocht. Hoewel hij bij verschillende specialisten in therapie was geweest, had
dit hem geen oplossing gebracht. Het monster van het verleden dat hem dag na dag pijnigde, deed hem zijn noodkreet uitschreeuwen en in de dienst riep hij: ‘Kan God mij wel
helpen?’ Gods antwoord is altijd: ‘Dat wil Ik’, en
als men er eenmaal van overtuigd is dat God

kan helpen, dan vindt men dat Hij direct met
de oplossing moet komen! Wij zien dit vaak
gebeuren en helaas spreekt het van weinig
vertrouwen in God. In de Bijbel lezen wij ook
wat de route is voor deze hulp, en dat er vertrouwen in Zijn route nodig is.
Er is een weg naar een nieuwe toekomst voor
de mens, die met het leed uit zijn verleden
leeft. Die weg is dat onze emoties niet langer
beheerst worden door de pijnlijke en verdrietige ervaringen uit ons verleden. Emoties uit
het verleden die we nog steeds met ons meedragen en die ons heden en toekomst lijken
te bepalen, moeten door de Heilige Geest
beheerst worden.
Om dit te bereiken, zullen wij goed naar de
woorden van Jezus moeten luisteren. Want
Jezus zegt ons dat Hij gekomen is om de
gebrokene van hart te genezen en om vrijlating te verkondigen. Hij is gekomen om de
gevangen, neergedrukte mens die door zijn
verleden in gevangenschap verkeert, in vrijheid te stellen.
Jezus nodigt ons uit om een stap naar Hem te
zetten, als wij tot rust willen komen. Hij zegt
tot ons:

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid
en belast bent, en Ik zal u rust geven.”
– Mattheüs 11:28.
In Psalm 37:5 lees ik over een mens die in grote problemen zat, maar zei: ‘Ik vertrouw mijn
weg, mijn last en mijn leed aan de Heer toe.’
Hij gaf het dus over aan God Die groter was
dan zijn nood. Hij voegde eraan toe: ‘En ik vertrouw Hem.’ In dat geloof gaf hij alles over aan
God en zei vervolgens: ‘God kan het doen!’
Zo zullen wij afstand nemen van een verleden
dat ons een leven lang achtervolgt. Door het
aan God over te geven, zal dit de weg zijn dat
het verleden niet langer over ons heden zal
heersen.
Als wij tot Hem komen, gaat de Zon der
gerechtigheid over ons op en wij ontvangen
onder Zijn vleugels in de helende zonnestralen en warmte van Zijn tegenwoordigheid,
genezing van alle leed en pijn – Maleachi 4:2.
Wanneer wij emotioneel beschadigd zijn,
mogen wij weten dat er een weg van genezing voor ons leed is. Wij kunnen wel van Hem

weglopen en het zelf uitzoeken hoe uit ons
verleden te komen, echter, we zullen ontdekken dat wij in het moeras van het verleden
vastzitten en er steeds dieper in wegzinken.
Wij mogen uit de donkerheid en kilheid van
ons verleden naar de Heer toelopen. Wij
mogen Zijn oplossing aanvaarden, om te ontdekken dat wij het donkere dal van ons verleden achterlaten en een nieuwe toekomst ontvangen. Zo wil Hij ons verlossen van alle pijn
en gebrokenheid van het verleden!

€8,5
D E 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
ZONDAG 12 APRIL
OM 10:00

Dit artikel is ter
kennismaking van het
nieuwe boek van Jan
Zijlstra met de titel:

LAAT HET VERLEDEN
NIET OVER UW
HEDEN HEERSEN
Dit boek laat zien hoe groot
de last, het hartzeer en de
gebrokenheid kan zijn. Maar
in dit boek wordt ook de weg
getoond hoe eruit te komen.
Er zal weer herstel zijn:
er zal vreugde in plaats
van as zijn!

E N 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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AGENDA BIJZONDERE DIENSTEN

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

Programma

WINGS OF HEALING IN WARMOND

Gebedsdienst
Iedere woensdagavond om 20:00

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

AGENDA BIJZONDERE DIENSTEN
KERST & NIEUWJAAR WEEKEND

Doop in de Heilige Geest avond
Zondag 23 februari 19.00 uur

Onderwijsdiensten

Kerstwijdingsdienst

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

Zondag 22 december 10:00

Iedere zondagmorgen geeft Jan
Zijlstra in Warmond onderwijs,
wanneer hij niet op andere
plaatsen predikt.

Route

GENEZINGSWEEKEND

Kerstavonddienst

Genezingsdienst

Dinsdag 24 december 20:00

Vrijdag 28 februari 19.30 uur

Kerstfeest voor jong en oud

Kindergenezingsdienst

met Kerstmaaltijd
Woensdag 25 december 14:00

Zaterdag 29 februari 13.30 uur

Laatste dienst van 2019 met uitreiking
van nieuwjaartekst voor 2020
Zondag 29 december 10:00

Goddelijke genezing in het Heilig
Avondmaal
Zondag 1 maart 10.00 uur

Genezingsdienst
Zondag 1 maart 19.00 uur

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

Start Training ‘Op weg naar
Geestelijke Volwassenheid’
(13 lessen) zie pag 23
Maandag 6 januari 19.30 uur
Opgave: info@wingsofhealing.nl of 0713031260, vragen naar Armand Lefeu

Onderwijsdienst over geloof & Goddelijke
Genezing met gebed voor de zieken
Zondag 15 maart 19.00 uur

Doopdienst door onderdompeling
Voorbede vernieuwingsdienst
Woensdag 8 Januari 20:00 uur

Onderwijsdienst over geloof & Goddelijke
Genezing met gebed voor de zieken
Zondag 19 januari 19.00 uur

Woensdag 18 maart 20:00 uur
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl
Telefonisch vragen naar Armand Lefeu of in de
dienst 2 weken voorafgaand de doopdienst.

PAASWEEKEND
Goede Vrijdag - Heilig Avondmaaldienst

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

Vrijdag 10 april 20:00 uur

Paasoverwinningsfeest
Zondag 12 april 10:00 uur

Vuur van God avond: Houdt het vuur aan!

Genezingsdienst in de kracht van
de opstanding

Woensdag 12 februari 20:00 uur

Zondag 12 april 19:00 uur

Onderwijsdienst over geloof & Goddelijke
Genezing met gebed voor de zieken
Zondag 16 februari 19.00 uur

Onderwijsdienst over geloof & Goddelijke
Genezing met gebed voor de zieken
Zondag 19 april 19.00 uur
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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.
Deventer – Speciale onderwijsdienst Zoë Gemeente

Deventer – Genezingsdienst

Zondag 12 januari 10:00 uur
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis
Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913
www.zoeprayhealing.org

Vrijdag 27 maart 19:30 uur
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis
Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913
www.zoeprayhealing.org

Suriname

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

Woensdag 22 januari t/m 29 januari
Trainingen – Onderwijs – Genezingsdiensten

Zondag 29 maart 10:00 uur
Zoë Pray / Healing Home | Titus Brandsma Huis
Titus Brandsmaplein 2 | 7423 EM Deventer | 06-22213913
www.zoeprayhealing.org

Zaandam – Genezingsdienst
Vrijdag 7 februari 19:30 uur
Jerehsalem | Galjoenstraat 1 | 1503 AN Zaandam
075-2026373 | www.jerehsalem.nl

Hongarije – Boedapest – Genezingsdiensten
Vrijdag 24 april – Zondag 26 april

Ureterp – Genezingsdienst
Vrijdag 21 februari 19:30 uur
Christengemeente Doorbraak Drachten | Gebouw: MFC De Wier
De Telle 21 | 9247 BH Ureterp | 0510-481908 | www.geopendedeur.nl

Wijk bij Duurstede - Genezingsdienst
Vrijdag 26 juni 19:30 uur
De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1
3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

Rijswijk (ZH) – Genezingsdienst
Vrijdag 13 maart 19:30 uur
Activate International Church | Verrijn Stuartlaan 18-20
2288 EL Rijswijk | 06-40948058 | www.activatenow.nl

Wijk bij Duurstede - Onderwijsdienst over ‘Geloof en
Goddelijke genezing’ met gebed voor de zieken
Zondag 28 juni 10:30 uur
De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 - tomtom: Molenvliet 1
3961 MZ Wijk bij Duurstede | 06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

Doopdienst door onderdompeling

Zalvingsdienst voor zieken

Kinderwensdienst

Woensdag 13 mei 20:00 uur
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl
Telefonisch vragen naar Armand Lefeu of
in de dienst 2 weken voorafgaand de
doopdienst.

Zondag 28 juni 19:00 uur

Zondag 30 augustus 19:00 uur

Doop in de Heilige Geest avond
Zondag 26 juli 19:00 uur

Dienst met gebed voor
scholieren & De kracht van het
Heilig Avondmaal

Bevrijdingsdienst

Zondag 6 september 10:00 uur

Vuur van God avond:
Houdt het vuur aan!

Zondag 23 augustus 19:00 uur

Woensdag 20 mei 20:00 uur

Pinksterfeest

GENEZINGSWEEKEND
Genezingsdienst

Goddelijke genezing in het
Heilig Avondmaal

Zondag 31 mei 10:00 uur

Vrijdag 31 juli 19.30 uur

Zondag 2 augustus 10.00 uur

Doop in de Heilige Geest avond

Kindergenezingsdienst

Genezingsdienst

Zondag 31 mei 19:00 uur

Zaterdag 1 augustus 13.30 uur

Zondag 2 augustus 19.00 uur
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NOTEER IN JE AGENDA

HOUD JE VRIJ EN NOTEER IN JE AGENDA!

VRIJDAG 28 FEBRUARI
Z AT E R D A G 2 9 F E B R U A R I
ZONDAG 1 MAART

Genezingsdienst

Genezing in het Avondmaal

Vrijdag 28 februari 19:30

Zondag 1 maart 10:00

Kindergenezingsdienst

Genezingsdienst

Zaterdag 29 februari 13:30

Zondag 1 maart 19:00

TOEGANG VRIJ
GRATIS PARKEREN

GROOT
SEMINAR
ONDERWERP:

Het geheim van een
overwinnende
proclamatie
DINSDAG 31 MAART
OM 19:30

W W W. W I N G S O F H E A L I N G . N L / A G E N D A
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NOTEER IN JE AGENDA

VERVOLGTRAINING

De training bestaat uit 13 maandag
avonden. De avond begint om 19:30 uur
en eindigt om 22:00 uur.
Start training:
MAANDAG 6 JANUARI 2020

‘Op weg naar
geestelijke volwassenheid’

• A
 ls 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!

