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De laatste 12 jaar hebben we samen hoge bergen beklommen en die-
pe dalen doorkruist. Door alles heen hebben we altijd de hand van de 
Heer gezien. Nu is onze intense samenwerking abrupt gestopt. Jouw 
bediening is beëindigd, jouw tijd is tot een volheid gekomen.

We weten allebei dat het overlijden van een kind van God nooit een 
nederlaag, maar altijd een overwinning is, wat de omstandigheden 
ook zijn. Onze tijd is in de handen van de Heer. We sterven nooit te 
vroeg, we sterven nooit te laat. Het feit dat je meteen naar de hemel 
gaat is altijd een overwinning. 

We hebben elkaar moeten loslaten. Toen ik jouw hand voor het laatst 
vasthield, haakten onze duimen in elkaar. Waar ik voor had gebeden 
gebeurde: je werd koninklijk onthaald. Met je ogen wijd open zag je 
in het laatste moment een sensationeel schouwspel: engelen die een 
erehaag vormden en juichten, en Jezus die daar was en je aan de hand 
rechtstreeks de hemel introk. Je liet je aardse lichaam achter, de dood 
heb je niet gezien.

Maar de leegte die je achterlaat is overweldigend. 
Ik mis je zo …

Dit scenario hebben we nooit besproken. Je wilde 
nooit denken aan je eventuele einde, want je 
had een opdracht te vervullen op aarde. Jouw 
hersenen stonden op één stand: doorgaan 
en nooit opgeven! 
Af en toe waagde ik een poging en 
begon ik over ‘het laatste kopje kof-
fie’ zoals ik dat noemde. Dan begon 
het potje schermen. 

‘Dan drink ik nooit meer koffie’ grapte jij. 
‘Maar dan heb je je laatste kopje al gedronken.’ pareerde ik dan weer. 

Het werd uiteindelijk gelijk spel want je zweeg in alle talen en ik 
zweeg uiteindelijk ook. En dat was goed, want we leven allebei voor 
Gods Koninkrijk waar de dood geen plaats heeft, alleen het leven, het 
Goddelijk leven zoals jij dat altijd noemde. De eerste Bijbeltekst die je 
uit het hoofd leerde, 1 Johannes 5:12 spreekt daarover: ‘Wie de Zoon 
heeft, heeft het leven’. Het is nu jouw laatste Bijbeltekst.
Het enige wat je wel kwijt wilde was de tekst die op de gedenksteen 
moest komen te staan: ‘Hij ging voor het beste.’
Altijd dacht ik dat je refereerde aan je leven hier op aarde, maar nu rea-
liseer ik me dat ‘het beste’ juist gaat over de winst van het sterven, zoals 
dat in Filippenzen 1:23 staat: “Bij Christus te zijn is verreweg het beste.”
Twee verzen daarvoor staat zelfs: “Het leven is voor mij Christus en het 
sterven is voor mij winst.” 

Mijn verdriet en verlies wegen lang niet op tegen de winst voor jou.
Papa, ik hou van jou! Ik zie uit naar de dag dat we elkaar weer 

zullen omarmen.

Je zoon, Richard

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

S T E R V E N  I S 
W I N S T
Pappa, ik mis je. Ik wil je knuffelen, met je 
sparren, samen lachen, besluiten nemen, 
plagerijtjes ... het kan niet meer. Naast mijn 
vader ben je mijn beste vriend. Ik voel me soms 
totaal ontredderd. 
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Dit is een ernstige 
waarschuwing van de Heer 
aan de Gemeente die wij 
niet mogen negeren. Deze 
waarschuwing is niet gering, 
het is van levensbelang,  
en is voor iedereen!  
Wat zegt de Heer ons?

Lot was de neef van Abraham, de kleinzoon 
van Terah, de zoon van Haran – Genesis 11:27. 
Hij ging als jongen mee met zijn oom Abra-
ham naar het onbekende land. Hierdoor werd 
Lot losgemaakt van het afgodische Babel/Ur. 
Alhoewel er veel op Lot aan te merken was, 
staat er in 2 Petrus 2:7 dat hij toch een recht-
vaardige was. Abraham zou nooit een godde-
loze afgodendienaar op reis meenemen naar, 
uiteindelijk, Kanaän. Lot werd gaandeweg 
door de zegen van Abraham gezegend! Door 
Abraham leerde Lot de levende God kennen. 
Hij leerde dat Abraham een relatie had met de 
levende God.

Eenmaal in Kanaän ontstond er op een dag 
onenigheid tussen de herders van Lot en de 
herders van Abraham. Het ging over gras-
sprietjes – Genesis 13:7, maar Abraham loste 
dit geestelijk op. Geestelijke mensen lossen 
problemen altijd geestelijk op. Abraham 
zei: ‘Lot wij zijn broeders!’ – Genesis 13:8. De 
oplossing was dat de wegen van Abraham 
en Lot scheidden. Abraham gaf Lot de eerste 
keuze om voor zichzelf land te kiezen, en Lot 
koos voor de Jordaanvlakte die eruitzag als 
het Paradijs – Genesis 13:10.

Lot was gezegend door de roeping van Abra-
ham, maar hij had zelf deze roeping niet op 
zijn leven! Hij sloeg zijn tent op bij Sodom – 
Genesis 13:12, waar de mannen van Sodom 

slecht en zondig waren tegenover God – 
Genesis 13:13. Zijn tent voor de deur van zo’n 
slechte stad zetten was vragen om moeilijkhe-
den! 
Het tentenkamp van Lot en zijn bezittingen 
bleven niet onopgemerkt bij de inwoners van 
Sodom. Lot was gezegend en zij zagen zijn 
rijkdom. Een rijkdom dat zich vermeerderde 
en door de wereld begeerd werd. 

De ongetrouwde Lot bleef bij de vrouwen van 
Sodom niet onopgemerkt. Het duurde niet 
lang voordat Lot een van hen tot zijn vrouw 
nam. De aanstaande bruid nam een grote 
stoet vriendinnen mee die er wulps en wellus-
tig uitzagen. De bruiloft werd een groot feest, 
en het ging er anders aan toe dan hoe men 
het in de tenten van Abraham gewend was.
Lot bleef een vreemdeling in Sodom, staat 
er in Genesis 19:9. Wonen in een tent moest 
voor de vrouw van Lot een grote verandering 
geweest zijn. Zij zag hoe Lot zijn God aanriep 
want Lot had van zijn oom Abraham geleerd 
om de Naam van Jahweh aan te roepen. Zij 
hoorde van Lot wat zijn God voor haar wilde 
doen en zij hoorde dat er maar één God was! 

Maar alleen horen van de Heer horen is niet 
genoeg, het brengt de mens hoogstens religie. 
Je hart aan de Heer te geven en met God te 
leven is een ander verhaal.

De vrouw van Lot was gewend om in de luxe 
van de prachtige huizen van Sodom te leven. 
Dat trok haar het meest, daar lag haar hart. 
Zij had zich dan wel aan de rechtvaardige Lot 
verbonden, maar dat maakte haar nog niet 
een rechtvaardige en zeker niet een heilige. In 
haar hart was de vrouw van Lot nog altijd een 
bewoner van Sodom.

Hoewel Lot de wetteloosheid en bandeloos-
heid in de levens van de bewoners van Sodom 
zag, duurde het niet lang voordat zijn vrouw 
in Sodom wilde wonen. Hij had het zo anders 

van zijn oom Abraham geleerd. Door Abraham 
werd Lot een rechtvaardige – 2 Petrus 2:7. 

De vrouw van Lot had alleen van de God van 
Lot gehoord. Zij kende Hem niet in haar hart 
en zij aanbad Hem niet. Zij was niet zoals Ruth 
de Moabitische, die eeuwen later zou zeggen: 
‘Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk en 
met Hem wil ik verbonden zijn.’ 

Lot kon zich een prachtig huis veroorloven 
toen hij verhuisde om in Sodom te gaan 
wonen. In Genesis 19:1 lezen we dat hij in 
de poort plaatsnam. Op die manier probeer-
de Lot nog wel invloed in Sodom te hebben. 
Misschien kan ik Sodom veranderen, moet hij 
gedacht hebben. Maar door samen te willen 
opgaan met Sodom is nooit de weg om dat 
te bereiken. God was getergd door de levens 
in deze stad! Psalm 1 zegt dat wij niet zullen 
samengaan met de goddelozen. Als ik Hande-
lingen lees zie ik dat de wereld wordt aange-
raakt, als de levende God in ons leven gezien 
wordt.

De Heer zegt over de rechtvaardigen in Efeze 
2:19: “Zo bent u dan niet meer vreemdelingen 
en bijwoners, maar medeburgers van de hei-
ligen en huisgenoten van God”. Van Abraham 
werd gezegd dat hij in een tent bleef wonen 
– Hebreeën 11:9 – en een vreemdeling en 
bijwoner was in het aardse bestaan. Ook 1 
Petrus 2:11 zegt: “Geliefden, ik roep u op als 
bijwoners en vreemdelingen u te onthouden 
van de vleselijke begeerten, die strijd voeren 
tegen de ziel.”

Lot echter woonde in een groot huis waar de 
vrouw van Lot zich helemaal thuis voelde. Zij 
was weer samen met haar vriendinnen, hoe-
wel zij goddeloos waren. Jezus vraagt aan 
ons: ‘Wie zijn je vrienden? Dan zal Ik zeggen 
wie jij bent!’ Want met wie je omgaat, daar-
mee word je besmet! Als de rechtvaardige Lot 
tot de almachtige God bad, vond zijn vrouw 

In het voorjaar van 2021 vroeg Br. Jan Zijlstra de gemeenteleden van zijn thuisgemeente Wings of Healing in Warmond om ‘zondag-
morgen 12 september’ in de agenda vast te zetten. Hij had een zeer belangrijke boodschap voor die dag. Niemand kon weten dat 
God onze geliefde broeder op 9 september, drie dagen voor die bewuste zondagmorgen, thuis zou halen. De aantekeningen van de 
boodschap zijn nadien teruggevonden en het is goed om deze belangrijke laatste boodschap van broeder Jan met de wereld te delen.

4    WINGS OF HEALING   J A N UA R I  2022  

L U K A S  1 7 : 3 2

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Wings%20of%20Healing%20Magazine%20-%20januari%202022


het maar overdreven. Zij ging weer helemaal 
terug naar het oude leven en leefde zich uit in 
de stad waar haar hart lag. Wie de wereld lief-
heeft, zal ook met die wereld ten onder gaan 
zegt 1 Johannes 2:15-17.

Natuurlijk spraken de bewoners van Sodom 
over Lot en over die ene God die hij aanbad. 
Zij zeiden: ‘Wij hebben andere goden!’ Zij von-
den Lot een vreemde man: hij was een vreem-
deling. Als men ons geen vreemdelingen 
noemt, dan horen wij blijkbaar bij hun wereld. 

De vrouw van Lot is het typebeeld van de 
schijnchristen of naamchristen die midden in 
die goddeloze wereld leeft. Het was vanwege 
die zondige wereld, dat het oordeel kwam. 
Dat geldt ook voor vandaag!
In Genesis 19:1 lezen we dat de engelen – de 
boodschappers van God – de stad binnen-
kwamen en de vrouw van Lot was erbij toen 
Lot hen in hun huis ontving. Lot, zijn vrouw 
en hun dochters hoorden de boodschap van 
het oordeel over Sodom – Genesis 19:12. De 
naamchristenen van vandaag horen die bood-
schap ook, maar wat doen zij er mee? En wij? 
Wat doen wij ermee? Zijn wij horende doof 
net als de naamchristenen?

De boodschap was zeer duidelijk: ‘Voordat 
het oordeel valt, moeten jullie direct deze 
slechte stad verlaten. Want het oordeel 
zal over de stad komen.’ Want zolang 
Lot en zijn familie nog in de stad waren, 
kon het oordeel nog niet komen – Gene-
sis 19:22. Dat is ook voor vandaag de 
boodschap. Voordat het oordeel 
komt, zullen eerst de rechtvaardi-
gen uit deze wereld weg moeten 
zijn.

Daar is haast bij geboden. Zij moeten 
dat nu al doen en ervoor zorgen dat ze 
gered zijn. Wij moeten ons nu gereed 
maken om de stad met grote haast te 
verlaten! 

De boodschap was: Zie niet om – 
Genesis 19:17. Daar in Zoar zijn jullie 
veilig – Genesis 19:20. Dus laat alles 
van Sodom achter je. Wees los van de 
wereld. Er zal een volledige scheiding 
met de wereld moeten zijn.

Maar het hart van de vrouw van Lot was 
nog in Sodom. Daar was haar hart. Daar 
waren haar vrienden. En wie je vrienden zijn 
– zo ben je zelf ook. Je zult met hen mee gaan 
doen. De duivel wil datgene waar je hart is, 

met al zijn kracht vasthouden en dat vernie-
tigt je leven.

Vriendschap met de wereld is vijandschap 
met God – Jakobus 4:4.
De vleselijke schijnchristen wandelt met de 
goddelozen – zie Psalm 1.

De vrouw van Lot keek dus achterom. Dit 
gebeurt met de naamchristen en schijnchris-
ten, zegt Jezus in Lukas 17:32. Er staat: Zij liep 
achter haar man aan. Dit zegt dat zij een mee-
loper was. God weet de meelopers te onder-
scheiden; Hij ziet of ons hart volkomen aan 
Hem is toegewijd. Natuurlijk wilden de dwaze 
maagden ook gered worden. Niemand koos 
ervoor om met Sodom om te komen. Maar de 
wereld was in hun hart, zegt Jezus. Men wilde 
alleen gered worden op hun eigen manier. 
Denk aan de vrouw van Lot. Herinner haar als 
waarschuwing! Zij keek om! Zij zag haar bezit 
verteerd worden. Dat werd haar ondergang. 
Zij werd door hetzelfde oordeel getroffen. Dit 
is voor ons tot waarschuwing. Wij zullen een 
onverdeeld hart moeten hebben.
Maar Lot keek niet om. Hij was altijd een 
vreemdeling geweest. Sodom was niet zijn 
wereld! Het is ook niet onze wereld. Op de dag 
van het oordeel zal het openbaar worden. 
Maar wij moeten nu kiezen!

De vraag is: ‘Is ons hart onverdeeld?’ Denk aan 
de vrouw van Lot. Herinner dit als waarschu-
wing. Wij zullen een volkomen toegewijd hart 
moeten hebben. 

Zij keek om. Zijn wij meelopers of zijn wij vol-
gelingen en rechtvaardigen?
Zij keek om. Wat doen wij?

Denk aan de vrouw van Lot. Met dit in gedach-
te zegt Jezus: ‘Er zullen er twee op een bed 
zijn; de één gered – de ander onder oordeel’ 
– Lukas 17:32-36.
Er zullen er twee bij de molen zijn …
Er zullen er twee op het veld zijn …
Er zullen er twee in het kantoor zijn …

Plotseling zal het gebeuren – 1 Thessaloni-
cenzen 4:15-16. Op een moment dat u het 
niet verwacht, komt een plotseling verderf 
– 1 Thessalonicenzen 5:3. Dus u zult vooraf 
uw keuze moeten maken, om die daarna niet 
meer te verliezen.

Ons leven zal alleen behouden zijn als wij 
vreemdelingen en bijwoners zijn. Zo moeten 
wij leven. Wel in de wereld, maar niet van de 
wereld. Zonder God is er geen behoudenis. 
Wij zullen opnieuw geboren moeten zijn, zegt 
Johannes 3. Wij zullen geheiligd moeten zijn 
en als vreemdelingen leven.
De vijf dwaze maagden waren te laat.
De vijf wijze maagden waren gered. 

Ben jij als de vrouw van Lot?
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W I N G S  O F  H E A L I N G  G E M E E N T E D I E N S T E N
onder leiding van Pastor Armand Lefeu

A G E N D A
WEKELIJKSE DIENSTEN

Eredienst en Kinderdienst
Iedere zondagmorgen om 10:00

Voorbede- en Gebedsdienst
Iedere woensdagavond om 20:00

Kijk regelmatig op onze 
website 
www.wingsofhealing.nl -  waar alle 
eventuele wijzigingen gepubliceerd 
worden. Of volg ons op Facebook: 
 @StichtingWingsOfHealing

ROUTE

Route vanuit Utrecht / Amsterdam
➤    Via Schiphol, A44 richting 

Sassenheim, Den Haag centrum, 
Leiden West.  
Afslag Warmond-Voorhout- Oosthout. 

➤    Door Warmond heen tot aan 
de tweede stoplichten. Voor de 
spoortunnel linksaf.  
Over de brug na Wellness Warmond 
naar rechts.

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.

A G E N D A
BIJZONDERE DIENSTEN

JANUARI 

Genezingsdienst
Zondag 2 januari 19:00 uur

Gebedsvernieuwingsdienst 
Woensdag 5 januari 20:00 uur
Kom met uw voorbede!

Genezingsdienst
Zondag 9 januari 19:00 uur

Training: Op weg naar Geestelijke 
volwassenheid (13 lessen)
Start: Maandag 10 januari 19:30 uur
Opgave: info@wingsofhealing.nl of 071 - 
3031260 vragen naar Pastor Armand Lefeu

Meet, Greet and Eat
Vrijdag 21 januari 19:00 uur

Worshipnight

Vrijdag 28 januari 20:00 uur

FEBRUARI

Genezingsdienst
Zondag 6 februari 19:00 uur

Genezingsdienst
Zondag 13 februari 19:00 uur

Speciale dienst met gebed voor zieken met 
Wim Hoddenbagh
Zondag 20 februari 19:00 uur

Meet, Greet and Eat
Vrijdag 25 februari 19:00 uur

MAART

Kindergenezingsdienst
Zaterdag 5 maart 13:30 uur

Genezingsdienst

Zondag 6 maart 19:00 uur

Genezingsdienst
Zondag 13 maart 19:00 uur

Doopdienst door onderdompeling

Woensdag 16 maart 20:00 uur
Telefonisch vragen naar Pastor Armand Lefeu 
of in de dienst 2 weken voorafgaand aan de 
doopdienst.  
Aanmelden via info@wingsofhealing.nl

Meet, Greet and Eat
Vrijdag 25 maart 19:00 uur

APRIL

Genezingsdienst
Zondag 3 april 19:00 uur

Genezingsdienst
Zondag 10 april 19:00 uur

PAASWEEKEND
Goede Vrijdag dienst met Heilig 
avondmaal 
Vrijdag 15 april 20:00 uur
Paasfeest
Zondag 17 april 10:00 uur

Vrouwendag 
Zaterdag 23 april 13:30 uur

Meet, Greet and Eat
Vrijdag 29 april 19:00 uur
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Thomas Edison, de grote uitvinder, was jaren-
lang in zijn laboratorium bezig om de gloei-
lamp uit te vinden. Duizenden lampen had hij 
gemaakt, maar het was hem niet gelukt om er 
een te laten branden. Op een dag kwam de 
chef van het laboratorium het kantoor binnen 
en riep: ‘Meneer Edison, hij blijft branden!’
Edison vroeg hem de lamp te halen, maar de 
chef liet de kostbare lamp door de jongste 
bediende brengen. Terwijl Edison wachtte, 
hoorde hij plotseling een groot tumult en de 
bulderende stem van de chef. Het bleek dat de 
jongen de lamp had laten vallen. Een grotere 
ramp was haast niet denkbaar.

Edison beval iedereen weer aan het werk te 
gaan en van voren af aan te beginnen. Na 
opnieuw veel falende pogingen om een bran-
dende gloeilamp te maken, kwam de chef op 
een dag weer bij Edison binnen en zei: ‘De 
lamp brandt weer!’

Edison ging nu zelf naar het laboratorium en 
zag de brandende gloeilamp. Hij vroeg naar 
de jongen die de vorige lamp had laten vallen 
en zei tegen hem: ‘Pak de lamp jongen’, en ter-
wijl iedereen vol spanning toekeek, kreeg de 
jongen een herkansing!

Er is veel verprutst
De mens heeft veel verprutst sinds de dag dat 
hij toegaf aan de zonde. Alles wat de mens 
daarna aanraakte werd aangetast. Terwijl alles 
wat God aanraakt een creatie is, zoals op de 
eerste bladzijde van de Bijbel te lezen is. God 
schiep de mens, net zoals Edison de kostbare 
lamp uitvond. De mens liet die lamp vallen 
waardoor het licht in hem werd gedoofd. Wat 
een tragedie. Toch was het God zelf die in het 
paradijs de mens al een herkansing bood.

God gaf ons Zijn licht
De mens kwam in een verschrikkelijke duis-
ternis terecht, maar God gaf ons Zijn licht van 
het Woord. Zoals Psalm 119:105 zegt werd dat 
Woord een lamp voor onze voet. Niemand 
hoeft meer in de duisternis te wandelen. Geef 
het Woord wel de juiste plaats in je leven.

Niet alleen heeft de mens de kostbare lamp 
gedoofd. Hij heeft ook nog eens de lamp 
gedoofd om bij te leven. Wanorde kwam in de 
plaats van orde, waardoor hij het spoor volle-
dig kwijtraakte. Maar God is niet een God die 
opgeeft! De chaos van de mens heeft God er 
niet van weerhouden om de mens een her-
kansing te geven. Daarvoor betaalde Hij een 

zeer hoge prijs; Hij zond Jezus Christus om 
Hem te laten sterven met onze zonden aan 
het kruis van Golgotha.
Hij stierf voor en met onze zonden, maar Hij 
is ook weer voor ons opgestaan uit de dood. 
En alleen als wij dat aanvaarden, gaat de lamp 
in ons weer branden. Zo biedt God ons een 
herkansing aan, zoals de kleine jongen in het 
laboratorium van Edison die kreeg.

Onze herkansing
Het is aan ons om die keuze te maken tussen 
blijven leven in de duisternis, of leven in het 
prachtige licht van God. Kiezen wij voor het 
licht van God, dan zal iedere vorm van duister-
nis verdreven worden en moeten wijken. Wij 
zullen een totaal nieuw leven kunnen leven 
ons leven zal voldoen aan de opdracht om 
een licht te zijn. Wij kunnen weer een prach-
tig leven krijgen als wij de herkansing die God 
ons aanbiedt aanvaarden. En die herkansing is 
er voor iedereen!

Niet alleen zal dat licht van God uw leven 
veranderen, maar ook de levens van hen 
rondom u. Dan alleen wordt een duistere 
wereld een wereld vol licht.

De man kwam naar mij toe en zei: ‘Ik heb het helemaal 
verprutst, wat moet ik nu doen? Ik heb het vertrouwen bij 
mijn meerderen helemaal verloren.’ Ik antwoordde: ‘Laten 
wij in ieder geval er mee naar God gaan, Hij weet altijd hoe 
wij eruit kunnen komen, en onze God geeft ons altijd een 
herkansing als wij fouten maken, want dat is een van de 
mooiste eigenschappen van God.’ Wij hebben allemaal wel 
eens een herkansing gekregen en zullen een ander ook de 
mogelijkheid van een herkansing moeten aanbieden.
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1.  De eerste optekening van de familie Zijlstra dateert 
uit 1650. Jan Zijlstra komt voort uit een generatielijn 
van diakenen, ouderlingen, boeren en slagers. Zijn 
overgrootvader (oerpake) Otte Minks Zijlstra [1860 – 
1939] was evangelist en godsdienstleraar op de arme 
Friese heide en medeoprichter van de kerk aan de Boe-
lenslaan in Surhuisterveen. Toen Jan 6 weken oud was 
nam oerpake achterkleinzoon op zijn arm en sprak de 
profetische woorden: ‘Dit kind zal de daden Gods ver-
kondigen en hij zal velen in dit land tot de Heer brengen 
en hij zal voor velen in dit land op krachtige, wonder-
bare wijze gebruikt worden.’ Enkele maanden na deze 
gebeurtenis stierf hij en werd begraven in Abbega, 
waar op zijn grafsteen staat geschreven: Jezus alleen. 

2.  Jan Piet Hessel Zijlstra werd op 20 septem-
ber 1938 in Hillegom geboren als 4e kind van Otte 
Hessel Zijlstra en Maria Bakker in een gezin van 
10 kinderen. Jan groeit op in de oorlog, waarin hij 
getroffen wordt door difterie. In die tijd stierven 
veel mensen aan deze ziekte, maar God genas hem.

3.  Zijn ouders runnen een goedlopende slagerij aan 
de Meerstraat in Hillegom. Jan beent het vlees uit en 
brengt bestellingen rond op de bakfiets. De slagerij 
van zijn vader overnemen ligt in de lijn der verwach-
ting, maar de ommekeer in zijn leven brengt daar ver-
andering in. 

4.  1956 is een jaar van verandering. 25 mei 1956: 
‘Ben je al op weg naar de hemel?’ Deze vraag laat de 
17-jarige Jan niet los. Diezelfde avond geeft hij zijn 
hart aan Jezus. Hij is een nieuw mens geworden. 
9 september 1956 vindt een wonderlijke ontmoeting 
tussen Jan en zijn toekomstige vrouw, Herma van der 
Laan uit Sassenheim plaats. Het is het eerste moment 
van een leven samen dat precies tot op de dag 65 jaar 
zal duren. In dit jaar laten zij zich beiden dopen en 
stopt Jan met roken in gehoorzaamheid aan God.

5.  In zijn jonge christenleven krijgt hij de eerste 
geloofslessen die het geloofsfundament vastleggen. 
Hij leert dat bij God alles mogelijk is en dat alles moge-
lijk is voor eenieder die gelooft. Hij leert dat het geloof 
in God bergen kan verzetten en dat een lege zak vol is. 
Hij leert op God te vertrouwen. Als zijn vader in 1957 
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aan de gevolgen van de Aziatische griep overlijdt, roe-
pen Jan en zijn moeder God aan en op het moment 
dat de Tegenwoordigheid van God de kamer vult, pakt 
Jan zijn vader bij de schouders en roept hem in de 
Naam van Jezus terug tot leven. Vader Otte slaat op 
dat moment zijn ogen open en begint God te loven en 
te prijzen. Het is een gebeurtenis dat de media haalt. 
Op 18 augustus 1958 vertellen Jan en zijn ouders in 
een tv-programma van de NCRV over dit grote wonder.

6.  Jan verlangt steeds meer om God te dienen. Als 
Jezus’ volgelingen vissers, boeren en herders zijn, dan 
zal God ook een slager kunnen gebruiken. 24 novem-
ber 1957, terwijl hij in gebed is op zijn kamer klinkt 
overduidelijk de roepstem van de Heer in zijn hart: ‘Ik 
roep je om voor Mij te werken, wijd je leven aan Mij 
toe. Volg Mij en de woorden van je overgrootvader 
zullen vervuld worden. Weest in geen ding bezorgd, 
Ik zal voor je zorgen.’ 19 september 1958 vertrekt Jan 
naar het Bijbelinstituut in Brussel. Het is van korte 
duur. Wonderen uit de Bijbel zouden aan het verleden 
behoren en er wordt onderwezen dat de doop in de 
Heilige Geest niet van God is. Jan toetst alles aan het 
Woord en belandt steeds in discussies. Hij voelt zich 
daar niet meer op zijn plaats.  

7.  Jan besluit het Bijbelinstituut te verlaten en gaat 
werken voor de Volle Evangelie Zending in Gouda. Op 
25 april 1959 vestigt hij zich in Gouda en binnen een 
paar maanden is Jan een jonge prediker van 21 jaar 
met een roeping op zijn leven. Jan houdt straatevan-
gelisatie, spreekt op jeugdevents en organiseert film-
avonden. Steeds vaker helpt hij mee in de evangelisa-
tiediensten die in Gouda en Leiden worden gehouden. 

8.  Het enthousiasme van Jan en Herma om voor de 
Heer te werken is groot. Maar niet in eigen kracht; alle-
bei ontvangen zij de doop in de Heilige Geest tijdens 
de diensten in Gouda met evangelist Cornelius Eylan-
der. Op 15 mei 1961 trouwen zij in Sassenheim. Het jon-
ge gezin vestigt zich in Gouda, waar André en Sharon- 
Rose geboren worden. Een aantal jaar later verhuist 
het gezin naar Den Haag waar Richard geboren wordt.

9.  In Leiden wordt in 1967 de kerk gevestigd op de 
Zijlsingel 2. Jan is herder en voorganger, geliefd om 
zijn onderwijs predikt hij ook elders in Nederland. 
Uit deze tijd is het wonder van broeder Cornelisse uit 
Middelburg die op sterven lag, noemenswaardig. In 
gehoorzaamheid aan Gods stem gaat Jan naar het zie-
kenhuis. Bij aankomst blijkt het overlijden vastgesteld, 
maar met gezag roept Jan hem in de Naam van Jezus 
terug tot leven waarop de broeder zijn ogen opent.  

I N  M E M O R I A M  J A N  Z I J L S T R A
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 10.  De rol en acceptatie van de vrouw 
in de bediening van de Heer is voor Jan 
Zijlstra helder: man en vrouw werken zij 
aan zij, gelijkwaardig in de ogen van God. 
Zo ook tijdens een event in de Stadsge-
hoorzaal in Leiden. 

11.  Een nieuw gebouw voor een groei-
ende gemeente en een nieuwe zalving 
op de bediening van Jan Zijlstra. Het 
gebeurt in de Bethlehemskerk aan de 
Lammermarkt in Leiden.  Begin jaren 
’90 groeit het sterke verlangen naar de 
werking van de Heilige Geest. De Heilige 
Geest zet elke dienst in vuur en vlam. In 
Februari 1992 ontstaan de Vernieuwings-
diensten de latere Genezingsdiensten. 

12.  1992: oprichting van ‘De Levens-
stroom’ en de intrek in het pand aan de 
Touwbaan in Leiderdorp. Het bezoekers-
aantal van de genezingsdiensten groeit 
en in oktober 2006 wordt een nieuw 
gebouw in Leiderdorp geopend dat het 
landelijk centrum wordt waarvandaan 
Jan Zijlstra zijn bediening voortzet. 

13.  De genezingsdiensten op zondag-
avond in Leiderdorp worden uitgebreid 
met grote campagnes in het land. Een 
vast team reist mee om mee te bidden en 
nazorg te verlenen. De diensten kenmer-
ken zich door wonderen en tekenen, een 
lange gebedsrij en Jan die alle mensen 
de handen oplegt.

14.  Redding- en genezingscampag-
nes gaan over de grenzen. In het voorjaar 
van 1993 spreekt God: ‘Ga naar Suriname.’ 
Ondanks de grote economische crisis en 
de armoede die er heerst gaat Jan om het 
land te helpen. God werkt in alle diensten 
mee met machtige wonderen en tekenen. 

I N  M E M O R I A M  J A N  Z I J L S T R A
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15.  In zijn geest voelt Jan soms de 
drang om een nieuw gebied voor God 
open te breken. God zei: ‘Ga naar Frank-
rijk.’ Via zijn moeders familielijn is Jan 
1/4 Frans, Zijn betovergrootouders 
Chaudron-Marseille waren Hugenoten 
en vestigden zich vanuit Sedan in Neder-
land. God bepaalt hem bij Carcassonne, 
een vanouds occult bolwerk. 
Na veel strijd met de plaatselijke auto-
riteiten en de media die zijn komst wil-
len verhinderen, heeft God het laatste 
woord. De campagne vindt plaats en er 
wordt een gemeente gesticht. Het bol-
werk werd geslecht! 

16.  Jan en Herma zijn samen naar 
meerdere plaatsen in Indonesië geweest. 
Duizenden mensen kwamen naar de 
campagnes en zagen hoe God werkte 
met tekenen en wonderen. Blinden gin-
gen zien, doven konden horen en kreu-
pelen gingen lopen.

I N  M E M O R I A M  J A N  Z I J L S T R A

17.  Veel woorden van profetie die over 
Jan Zijlstra zijn uitgesproken spreken 
over de impact die zijn bediening zou 
hebben in Nederland. Zijn grootvader 
was de eerste die deze woorden over 
hem uitsprak. Lester Sumrall sprak: ‘Ver-
ander je agenda en verover je land.’ Jan 
heeft zijn leven ten dienste gesteld aan 
die opdracht. De genezingscampagnes 
waren intensief en de diensten duurden 
lang, soms ver na middernacht. 
Kosten noch moeite spaarde hij om de 
campagnes en diensten door te laten 
gaan. Het is altijd een kostbare aangele-
genheid: de huur van sporthallen, (media) 
marketing, licht en geluid, technici, stoel-
huur etc. Maar de geloofsles heeft hij al 
geleerd als jongeman: vertrouw op God, 
de lege zak is altijd vol! 
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I N  M E M O R I A M

V E R T E L ,  W I E  H E E F T 
J E  G E N E Z E N ?
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I N  M E M O R I A M

O N T H O U D  D I E  N A A M !

13    WINGS OF HEALING   J A N UA R I  2022  

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Wings%20of%20Healing%20Magazine%20-%20januari%202022
https://vimeo.com/84208996
https://vimeo.com/84208991
https://vimeo.com/84208994
https://vimeo.com/84123664
https://vimeo.com/84123660
https://vimeo.com/84123662


18.  De genezing van Janneke Vlot was 
een grote doorbraak in de genezingsbe-
diening. Er was veel aandacht in de media 
waardoor het getuigenis van de kracht 
van Jezus’ Naam door heel het land ging.  

19.  Jan was op de eerste plaats een 
Evangelist. Zijn baanbrekende pioniers-
zin liet zien dat wonderen en tekenen 
niet alleen vroeger gebeurden.  Tegen-
slag wist hij altijd te overwinnen door zijn 
vertrouwen in God.
Hij sloeg bruggen in kerkelijk Nederland: 
‘Er is 1 firma met vele filialen!’ Hij heeft 
voor de nieuwe generatie de weg gepla-
veid voor een genezingsbediening en 
was het voorbeeld hoe je in geloof uit 
moet stappen. Onderwijs en trainingen 
hebben daar een sterke rol in gespeeld. 
De training van het Gideonsleger was 
een belangrijke stap in zijn nalatenschap.

20.  Leiderschaps trainingen, semi-
nars en trainingen zijn gegeven over ‘De 
Genezende Kerk’, ‘Gezondenen – Gods 
Ambassadeurs’ en ‘Het Goddelijk Leven’. 
Deze trainingen heeft hij in de afgelopen 
jaren ook naast campagnes in Suriname, 
Curaçao, Bonaire, Tsjechië, Hongarije, Bel-
gië en Nepal gegeven ter ondersteuning 
en opbouw van de gemeentes aldaar.

I N  M E M O R I A M  J A N  Z I J L S T R A
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21.  Zijn apostolische overzienerschap 
in binnen- en buitenland bracht met zich 
mee dat hij geestelijk vader was voor die 
betreffende gemeentes. 
Jan was sterk betrokken met de voort-
gang en welzijn van de gemeente als 
geheel. Zijn profetische woorden waren 
nauwkeurig in situaties en in de levens 
van mensen. 

22.  Sinds 2013 was Jan bewust bezig 
met zijn nalatenschap door het schrij-
ven van boeken en door het geven van 
onderwijs & trainingen.
Jan vond het belangrijk om de volgende 
generatie toe te rusten in de kracht van 
Gods Woord.

23.  15 mei 2021 Jan en Herma vieren 
hun 60-jarig huwelijksjubileum. De kroon 
op een leven lang samen, zij aan zij in 
dienst van hun Heer!

24.  9 september 2021 is Jan bevor-
derd tot de eeuwigheid. 
In het bijzijn van zijn gezin liet Jan Zijlstra 
het leven op aarde los en wandelde hij 
met Jezus de Eeuwigheid in. 

Hij wordt zeer gemist, maar wat heeft 
onze geliefde Jan een geweldig getuige-
nis tot voorbeeld nagelaten. 

I N  M E M O R I A M  J A N  Z I J L S T R A
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In het voorjaar van 2021 had ik een gesprek 
met broeder Zijlstra en ik zal nooit vergeten 
dat hij zei dat niemand in het Koninkrijk van 
God onmisbaar is en God altijd doorgaat met 
Zijn werk hier op aarde. Ik keek hem enigszins 
verbaasd aan en dacht: waarom zegt u dit?

Hij ging verder en zei dat men in die tijd dacht 
dat Paulus onmisbaar was. Paulus heeft een 
groot gedeelte van het nieuwe testament 
geschreven, kerken gesticht en vele wonde-
ren en tekenen meegemaakt. Maar uiteinde-
lijk werd ook Paulus door de Heer naar huis 
gehaald. Na hem stonden de apostolische 
vaders op. Veel van hen hadden de apostelen 
zelf nog gekend. Een nieuwe generatie ont-
stond uit krachtige mannen die inzicht had-
den in het Woord van God en zeer belangrijk 
waren voor de opbouw van het christendom. 
Polycarpus van Smyrna en Clemens van Rome 
behoren tot bekende namen onder hen. Dit 
gesprek bemoedigde mij enorm omdat het 
liet zien dat Gods trouw van generatie op 
generatie gaat (Psalm 100:5) en Hij de volgen-
de generatie mannen en vrouwen wil gebrui-
ken onder leiding van dezelfde Heilige Geest.

Paulus schrijft in 1 Korinthe 3:10 dat hij als 
een wijs bouwmeester een fundament heeft 
gelegd waar anderen op bouwen. Als oprich-
ter van de Wings of Healing heeft ook Evan-
gelist Jan Zijlstra het fundament als een wijs 
bouwmeester neergezet. Dat fundament is 
het eeuwig Woord van God. Veel leiders en 
predikers in het land vertellen mij regelmatig 
wat Jan Zijlstra voor hen persoonlijk en hun 
bediening heeft betekend door zijn onder-
wijs, adviezen en coaching. Ook in het werk 
van de gemeente Wings of Healing en in het 
leven van de gemeenteleden, heeft Jan Zijl-
stra geïnvesteerd zodat het Woord het onwrik-
baar fundament in het werk en hun leven is! 
Zoals er een nieuwe generatie kwam na Pau-

lus, zo is er ook nu een nieuwe generatie die 
de nalatenschap van Jan Zijlstra heeft aan-
vaard en opgepakt. Wat die nalatenschap 
precies inhoudt kunt u lezen in het artikel 
‘Nalatenschap van Evangelist Jan Zijlstra’. Deze 
generatie zal weer op haar beurt de volgende 
generatie mannen en vrouwen trainen en 
coachen om ons land te bereiken voor Koning 
Jezus.

Hoe gaan we dat doen?
Wij zien de Antiochië gemeente als voorbeeld. 
Antiochië was een gemeente waar het volk 
werd onderwezen (Handelingen 11:26), maar 
ook de gemeente vanwaar Paulus en Barnabas 
werden uitgezonden (Handelingen 13:1-3) 
voor hun reizende apostolische bediening om 
vervolgens terug te komen en verslag te doen 
van Gods werk (Handelingen 14:27). 

We kunnen dit illustreren aan de hand van een 
mooie vergelijking met een vliegdekschip. 
Misschien kent u ze wel, het zijn enorm grote 
schepen die soms wel tot 40 tot 70 gevechts-
vliegtuigen kunnen vervoeren. Deze vlieg-
tuigen worden voor verschillende missies 
gebruikt en uitgerust. In het vliegdekschip 
worden de vliegtuigen, voordat ze op missie 
uitgezonden worden, niet alleen voorzien van 
de middelen die nodig zijn om de missie uit te 
kunnen voeren, maar ook reparatiewerkzaam-
heden op de vliegtuigen vinden er plaats. 
Deze werkzaamheden worden niet door de 
piloten gedaan maar door technici die verant-
woordelijk zijn om op de juiste wijze de beno-
digde middelen op het vliegtuig te monteren. 
Ook ontvangen de piloten van tevoren hun 
briefing; alle benodigde informatie om hun 
missie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. 
We zien hier dat er een team voor nodig is om 
een missie te kunnen uitvoeren.
Nu zijn piloot en vliegtuig klaar om op missie 
te gaan. Ze worden vanaf het vliegdekschip 

vanuit het lanceersysteem de lucht in geka-
tapulteerd, onderweg naar het doel! Wanneer 
het vliegtuig teruggekeerd is, doet de piloot 
verslag van de verlopen missie en weten de 
hoge officieren welke doelen bereikt zijn in de 
strijd. De piloot mag nu rusten en herstellen 
van zijn taak. Het vliegtuig wordt gecontro-
leerd, gerepareerd waar nodig, de brandstof 
aangevuld en van alle middelen voorzien die 
weer nodig zijn voor een volgende opdracht. 
Piloot en vliegtuig zijn dan weer klaar voor 
een volgende vlucht. Er is dus sprake van een 
cyclus.

Behalve gevechtsvliegtuigen zijn er ook altijd 
helikopters op een vliegdekschip aanwe-
zig. Helikopters zijn niet de blikvangers op 
het vliegdek en zien er niet even imposant 
uit als gevechtsvliegtuigen, maar ze zijn van 
groot belang voor de piloten. Wanneer de 
piloot tijdens een missie gedwongen is via de 
schietstoel zijn vliegtuig te verlaten en hij in 
zijn eentje reddeloos verloren in het koude 
water drijft of in vijandelijk gebied zich schuil 
moet houden voor zijn leven, dan weet hij dat 
er hulp onderweg is vanaf het vliegdekschip. 
Een reddingsteam in een helikopter vliegt uit 
om hem uit zijn benarde, gevaarlijke situatie 
te halen en veilig terug te brengen. Hieraan 
zien wij dat er een team nodig is om een mis-
sie met goede afloop te kunnen uitvoeren. De 
piloot, de missieplanner, technici, reddings-
werkers en al het ondersteunend personeel 
hebben elkaar nodig om het gezamenlijke 
doel te behalen.

Het doel van de Stichting Wings of Healing is 
het faciliteren van een beweging van gelovi-
gen die in hun door God gegeven volle poten-
tie stappen en daarmee een impact in hun 
omgeving hebben. Zij zullen dan zijn zoals 
Jezus die “Gezalfd met de Heilige Geest en  
met kracht het land inging, rondgaande om 
goed te doen en hen die door de duivel over-
weldigd zijn te genezen, want God was met 
Hem” – Handelingen 10:38. De Here Jezus 
verwacht van ons om dit te doen zoals Hij zei 
in Johannes 14:12 “Wie in Mij gelooft, zal de 
werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grote-
re doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn 
Vader.” 

Door Pastor Armand Lefeu 

Evangelist Jan Zijlstra werd op donderdag 9 september jl. door 
de Heer naar huis gehaald. Met Paulus kon hij zeggen: “Ik heb de 
goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik 
heb het geloof behouden.” 
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Werken voor de Heer is 
teamwork – alleen samen 
kunnen we goed functioneren
Zoals deze piloten van hun missie terug-
kwamen om te rusten, gevoed te worden 
en voor de volgende missie geïnformeerd 
worden, zo geloven wij als Wings of Hea-
ling ook in teamwork waar mensen wor-
den getraind en klaargemaakt voor hun 
eigen missie, het geloofsavontuur voor 
het Koninkrijk van God. Teamwork vond 
ook plaats in Antiochië, in de gemeente 
waren verschillende bedieningen aanwe-
zig zoals profeten en leraars. Alle bedie-
ningen waren belangrijk voor het werk 
van de Heer en alle leden uniek in hun 
gaven. Paulus en Barnabas werden door 
de gemeente uitgezonden voor een zen-
dingsreis onder leiding van de Heilige 
Geest om vervolgens terug te komen en 
verslag te doen van hun zendingswerk.

Wings of Healing wil investeren in 
mensenlevens 
Al het personeel op het vliegdekschip 
heeft een gedegen opleiding achter de 
rug om de taak zo goed mogelijk te kun-
nen doen. Dit is ook nodig voor de teams 
die uitgezonden gaan worden. Hiervoor 
zullen we elk teamlid gaan testen op 
eigenschappen en talenten die God in 
ieder persoon op unieke wijze heeft inge-
legd. Vervolgens zullen we de mensen 
eerst trainen, coachen, activeren alvorens 
hen uit te zenden. 

De test om inzicht te krijgen in je eigen-
schappen en talenten bestaat uit 3 stappen:
•  Ontdek: Leer je DNA - de gaven en 

talenten die je van God al van nature 
in je hebt gekregen - kennen, om een 
verschil te maken in de wereld om je 
heen. 

•  Activeer: De reality check: op wel-
ke gebieden van je leven heb je je 
DNA al geactiveerd? En waar ligt nog 
groeipotentieel? 

•  Vermenigvuldig: Maak de keuze om 
te leven volgens jouw DNA, zodat je 
impact hebt.

Door deze test ga je ook ontdekken dat 
niemand hetzelfde is. Omdat wij allemaal 
een onderdeel zijn van het Lichaam van 
Christus, kunnen wij alleen samen goed 
functioneren. Dan pas komt het Lichaam 
tot Zijn doel!

DE WINGS OF HEALING IS EN BLIJFT  
EEN HUIS VAN GENEZING!

Het fundament van de Wings of Healing is door Jan Zijlstra 
gelegd en het huis wordt er verder op gebouwd. De 
muren krijgen misschien wel een ander kleurtje, maar het 
fundament zal nooit ter discussie staan!

De genezingsdiensten gaan door onder leiding van pastor Armand Lefeu en zoals u gewend 
bent van de Wings of Healing, op de 1e en 2e zondagavond om 19:00 uur in Warmond. De 
bediening tijdens de genezingsdiensten heeft een ander karakter gekregen, want zowel de 
prediker als andere teamleden van de Wings of Healing zullen op zieken de handen leggen 
en bidden voor genezing in Jezus’ Naam. Dit zijn mannen en vrouwen die door de jaren 

heen getraind zijn door Jan Zijlstra, alsook die-
naren waar de Wings of Healing een hartsrelatie 
mee heeft. Wij hebben de kracht van God tijdens 
deze diensten al ervaren want Hij is Dezelfde, 
gisteren, heden en voor eeuwig! 

Wij zien uit naar wat God de komende jaren gaat 
doen en zoals Evangelist Jan Zijlstra altijd leerde: 
‘Het beste ligt voor ons.’ U bent van harte wel-
kom om de genezingsdiensten en erediensten 
van de Wings of Healing bij te wonen en wij zien 
naar u uit!
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€ 2,25
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€ 14

€ 15
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€ 6,5

DE BESLISSENDE STAP
Dit boekje laat de eerste stappen 
zien die je moet nemen na de 
beslissende stap van het aanvaar-
den van Jezus Christus als Heer en 
Redder.

OVERWIN DE 
HINDERNISSEN DIE U VAN 
UW GENEZING AF KUNNEN 
HOUDEN 
Een pastoraal boek speciaal voor 
mensen die op zoek zijn naar 
antwoorden op vragen die zijn 
ontstaan naar aanleiding van 
onbeantwoorde gebeden.

DE GOD VAN WONDEREN
‘De God van wonderen’ geeft ons 
belangrijke richtlijnen hoe wij 
een wonder van genezing kun-
nen ontvangen en welke stappen 
er genomen moeten worden om 
Zijn genezende kracht te kunnen 
ervaren.

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 beteke-
nis van het Avondmaal moeten 
weten.

ANTWOORDEN OP WAT IK 
HOORDE EN ZAG
Jarenlang schreef Jan Zijlstra 
columns en korte artikelen, veel-
al geïnspireerd door hetgeen hij 
hoorde, zag of meemaakte in zijn 
werkzaamheden als pastor. Dit 
boek geeft antwoorden op vragen 
door de weg te laten zien die God 
ons toont in Zijn Woord.

GEHAZI
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 mis-
te. Het gaat over karaktereigen-
schappen die nodig zijn om een 
dienaar van God te zijn.

DISCIPELSCHAPSTRAINING
Onderwijs over de belangrijkste 22 
fundamentele vragen die bij pas 
bekeerden aan de orde komen. 
Tegelijkertijd wordt het geloof in 
het Woord van God sterk opge-
bouwd en leert de cursist te leven 
met antwoorden uit het Woord.

TWIJFEL, HOE DEZE TE 
OVERWINNEN
Zodra wij in het Woord van God 
bepaalde waarheden ontdekken, 
probeert de vijand ons te laten 
twijfelen aan het Woord, zodat 
wij de zegeningen van God niet 
zullen ontvangen. Dit boek zal u 
helpen om uw vraagtekens niet 
boven Gods uitroeptekens te 
plaatsen.
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DAGELIJKS DRINKEN VAN HET 
WATER VAN DE GEEST
Tijdens de reis van het volk Israël van-
uit Egypte, vond het volk Israël 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 dat de Heer ons 
geeft.

DE 7 PASCHA’S IN HET 
OUDE TESTAMENT EN HET 
AVONDMAAL VAN JEZUS IN HET 
NIEUWE TESTAMENT
Een belangrijk thema om nader te 
onderzoeken want de Pascha’s zijn 
een schaduw van de werkelijkheid die 
kwam met Christus. Elk Pascha laat ons 
een belangrijk onderdeel zien van het 
werk van Christus. Dit boek geeft ons 
licht op het geheimenis van de Tafel 
van de Heer.

ALLES VOOR ALLEN
Een heel aantal woorden in de Bijbel 
zoals, al, alles, alle, altijd, elk, ieder, 
overal, en voortdurend, spreken over 
de volheid die er in Jezus Christus is. 
We worden aangemoedigd om te 
gaan leven in wat wij door Jezus Chris-
tus bezitten namelijk een ongekende, 
onbeperkt grote rijkdom.

BIJBELTEKSTEN MEMORISATIE 
BOEK
Een tijdloos boek en een uitdaging 
voor iedere christen om dagelijks min-
stens één Bijbeltekst uit het hoofd te 
leren en om gelijktijdig door meditatie, 
de tekst – de gedachte van God – in je 
hart tot leven te laten komen.

DE GOD DIE SCHEIDING MAAKT
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. 

10 WEGEN NAAR GENEZING
Door heel de Bijbel heen lezen wij 
dat God de Heelmeester is en dat Zijn 
Goddelijke genezing via verschillende 
wegen tot de mens komt. In al deze 
wegen van genezing zien wij dat de 
kracht van God onbeperkt is en dat 
Zijn levendmakende kracht de mens in 
nood, genezing brengt. 

LAAT UW VERLEDEN NIET OVER 
UW HEDEN HEERSEN
Het verleden heeft een groot effect 
op onze emoties. Negatieve emoties 
komen voort uit ervaringen waarvan 
velen zich afvragen hoe ermee om te 
gaan en hoe er ooit van af te komen. 
In dit boek wordt de weg getoond hoe 
eruit te komen. 

DE WEG OM MET ALLE KRACHT 
BEKRACHTIGD TE WORDEN
Dit belangrijke boek handelt over het 
gedeelte uit Kolossenzen 1:9-12 en laat 
vijf onmisbare waarheden over de weg 
naar alle kracht voor ons leven zien. We 
ontdekken het uiteindelijke doel waar 
die weg ons naartoe leidt. 

€ 8,5 € 7
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Mijn vader heeft tijdens zijn leven, zijn jaren-
lange kennis en ervaring gedeeld met de nieu-
we generatie. Zijn Bijbelvast onderwijs en trai-
ningen zijn vastgelegd in lesmateriaal, boeken 
en CD’s. Legendarisch was de training van het 
Gideons leger, die meer dan 550 deelnemers 
uit heel Nederland hebben gevolgd en waar-
uit krachtige bedieningen zijn ontstaan.

Aanvaarden en oppakken
Ook het echtpaar Armand en Natalie Lefeu 
hebben de Gideons training gevolgd. Mijn 
vader heeft hen door de jaren heen getraind 
en gecoached in het werk van de Heer. Sinds 
2009 zijn zij deel van het ondersteunend team 
bij de genezingsdiensten van Jan Zijlstra en 
vanaf 2014 zijn zij nauw betrokken met de 
gemeente Wings of Healing. In de periode tus-
sen 2009 en 2014 hielden zij op uitnodiging 
in het oosten van het land en in Duitsland, 
Ierland en de Verenigde Staten genezings-
diensten, waar de kracht van de Heer werd 
geopenbaard.

Op zondag 28 februari 2021 zijn Armand en 
Natalie Lefeu ingezegend als voorgangers 
van de gemeente Wings of Healing. Naast de 
gemeentediensten worden de genezings-
diensten in Warmond nu geleid door Pastor 
Armand Lefeu. De Wings of Healing is en blijft 
een huis van genezing! De genadegave van 
genezing werkt ook door de trouwe teamle-
den van mijn vader heen. Het is steeds Jezus 
die Zijn macht en kracht laat zien door won-
deren en tekenen.

Na het overlijden van mijn vader hebben 
broeder en zuster Raimy & Arlette Juliet uit 

Curaçao het ambt van apostolisch overziener 
over de gemeente aanvaard.

Een nieuwe generatie heeft de nalatenschap 
van Jan Zijlstra aanvaard en het stokje over-
genomen, zoals ook de eerste gemeente dat 
deed na Paulus.  

Nepal
De jaren dat ik met mijn vader in Nederland 
samenwerkte, opereerde ik achter de scher-
men in Nepal, waar ik mijn eigen geloofs-
avonturen met de Heer beleefde.  Sinds 2009 
opereer ik, en vanaf 2013 samen met mijn 
maatje Arjan Hulsbergen, in het berggebied 
van Oost-Nepal boven het dorpje Letang. In 
dit land waar hindoeïsme, boeddhisme en 
animisme de gevestigde religies zijn, ervaren 
we de Heilige Geest altijd op een bijzondere 
wijze. We trokken de bergen in met kinder-
programma’s, een muziek-tour, met medische 
teams, en organiseerden conferenties voor 
jeugd, vrouwen, mannen en leiders. In de 
voorbije twaalf jaar hebben we het gebied 
bereikt met het evangelie van Jezus. Duizen-
den Bijbels zijn verspreid en tientallen biblio-
theken zijn opgericht met boeken van Derek 
Prince. We sponsoren ook vijftig kinderen in 
ons weeshuis in Godawari.

Daarnaast zijn er vier grote events gehouden 
in de grote steden van Nepal.  Met Evangelist 
David de Vos zijn er drie evangelisatiecampag-
nes gehouden  in Biratnagar, Dharan en Hetau-
da. En in 2015 vond er met mijn vader een gro-
te nationale leaders-couple conferentie plaats 
in Kathmandu. We hebben ter ondersteuning 
van onze conferenties een boek in een oplage 

van 25.000 exemplaren uitgegeven getiteld:
‘                                                           ‘ oftewel: ‘Ben jij 
een hemelse held?’. 

In 2016 hebben Arjan en ik in Nederland het 
boekje ‘Exteem Normaal – handboek voor 
helden’ uitgegeven in een oplage van 10.000. 
Inmiddels is de 2e druk verschenen en is er 
een ‘Extreem Normaal’ beweging op gang 
gekomen, waarbij wij iedereen uitdagen om 
een held te zijn die omziet naar de mens in 
nood en daadwerkelijk in actie komt in zowel 
het natuurlijke als het bovennatuurlijke.

Het is een feit: de nalatenschap van mijn 
vader wordt al door velen opgepakt, maar dat 
neemt niet weg dat dit een goed moment is 
voor herijking. Liggen we nog op koers? Is het 
tijd voor een nieuwe toewijding? 

Topje van de ijsberg
Mijn vader was een geloofsheld, een generaal, 
een visionair en een pionier. Sommige men-
sen verlammen bij het lezen van de titels die 
men mijn vader toeschrijft. Maar ook hij moest 
dagelijks zijn tank vullen zodat hij elke dag tot 
aan het einde toe een trouwe dienstknecht kon 
zijn. Op je lauweren gaan zitten is geen optie. 

Het is goed om te beseffen dat gebedsgene-
zing een klein onderdeel van de bediening 
van mijn vader was. Het was wel de meest in 
het oog springende bediening. Je kunt het 
vergelijken met een ijsberg: 80% tot 90% van 
de ijsmassa bevindt zich onder water. Als je de 
nalatenschap gaat bestuderen zul je ontdek-
ken dat, net als bij een ijsberg, het grootste 
gedeelte verborgen is in je hart.

E V A N G E L I S T  J A N  Z I J L S T R A
Nalatenschap van
Door Richard Zijlstra
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Tegelijkertijd moet je goed beseffen dat de 
nalatenschap uit een heel pakket bestaat, dat 
in zijn totaal moet worden aanvaard of ver-
worpen. Je kunt niet de krenten uit de pap 
halen door alleen de delen die je interessant 
vindt eruit te halen, en vervolgens de rest 
negeren en verwaarlozen. Uiteindelijk heb je 
daar niets aan want alles houdt verband met 
elkaar.

WAT IS DE NALATENSCHAP 
VAN JAN ZIJLSTRA?

Jezus
Jezus is het belangrijkste, alles draait om Jezus, 
Hij krijgt alle eer en vraagt van ons om te zijn 
zoals Hij, vol van liefde en bereidwilligheid om 
je eigen leven neer te leggen.

Het Kruis
Het Evangelie draait om het volbrachte werk 
van Jezus aan het kruis en het bloed van Jezus 
dat ons reinigt van alle zonde. Aan dat kruis is 
het oude verbond met wetten vastgespijkerd, 
de Bijbel zegt: Het is tenietgedaan. Het nieuwe 
verbond is in werking getreden. De wet van de 
vrijheid, geschreven in ons hart door de Heili-
ge Geest, zal ons veranderen.

Heilige Geest
Mijn vader noemde de Heilige Geest zijn Bond-
genoot, hij had een vertrouwensrelatie met de 
stille stem vol van kennis. Een mooi krachtig 
voorbeeld vond ik altijd zijn omschrijving van 
de Heilige Geest. Hij vergeleek die met een 
fototoestel dat alles tot in de kleinste details 
in een fractie van een seconde openbaart!

Geroepen
Je moet een volkomen, overgegeven en toe-
gewijd hart hebben. Jezus zegt: ‘Volg Mij! Laat 
alles waar je mee bezig bent achter.’

Een heilig leven leiden
Je leven moet in overeenstemming zijn met je 
woorden, afgekeerd van de zonde, toegewijd 
aan God. Als je het vlees niet doodt, dan zal 

het vlees jou doden. 

 

Het Woord van God
Mijn vader verslond het Woord van God. Hij 
hield van het Woord en hij zocht naar open-
baringen zoals een mijnwerker op zoek is naar 
goud en diamanten. Zonder het gezag van 
het Woord kunnen wij niet functioneren, want 
in het Woord zit het Goddelijk leven!

Volgen
Als je de Heer in alles wilt volgen dan vraagt 
dat geestelijke bescheidenheid, geduld en 
een gewillig hart, maar ook offers. 

Transparantie en integriteit
Wees transparant en integer in alles wat je 
doet. Speel hier geen spelletje mee, er blijft 
voor God niets verborgen. 

Groeien
Als je morgen op een hoger niveau wilt zit-
ten moet je er vandaag aan werken, dat geeft 
doorlopende groei. Als je stopt met groeien, 
komt begeerte, trots, hebzucht, liefde voor 
geld, onbetrouwbaarheid, leugen, hoogmoed 
en het zoeken naar eigen eer om de hoek kij-
ken. Helaas steekt dat vaak de kop op in bedie-
ningen.

Bewogenheid en liefde 
Wij hebben de opdracht van de Heer gekre-
gen, om een antwoord te geven op de nood 
die overal om ons heen is. De uitvoering van 
die opdracht wordt altijd gedragen door een 
intens medelijden en een diepe bewogen-
heid. Bewogenheid is een uitzonderlijke ster-
ke stroom van Goddelijke liefde, die niet van 
deze wereld is. Deze bewogenheid is de open-
baring van het intense verlangen van de Heer 
om de mens aan te raken. Als die bewogenheid 
ons hart aanraakt, dan zullen wij overgaan tot 
handelen. Bewogenheid is daarom onmisbaar.

Gebed
Jezus bad veel tot Zijn Vader, zonder Hem kon 
Hij niets doen. Dat geldt ook voor ons, wij zijn 
niet groter dan onze meester.

Geloof en Volharding
We moeten onze menselijke grenzen verleg-
gen, om in de onbegrensde wereld van God te 
stappen. Als God je een missie heeft gegeven 

zul je bergen en muren tegenkomen 
die je met volharding en geloof 

kunt overwinnen.
Voorafgaand aan elke genezings-

dienst, pakte mijn vader zijn zak-
horloge uit zijn broekzak om die op 

te winden. Dit was keer op keer zijn 
geloofsdaad: het zakhorloge was nodig 

om de oren te testen van de doven 
waarvoor hij zou gaan bidden. 

Voorbeeld
We moeten een voorbeeld voor de gelovigen 
zijn in woord, in wandel, in liefde, in geest, in 
geloof en in reinheid. We moeten gedreven 
worden door liefde.

Zielenwinner
Wees een zielenwinner, het hart van God is dat 
niemand verloren gaat.

Zuiverheid
Niet alleen je leven moet zuiver zijn, ook je 
leer, je theologie, moet zuiver zijn. Mijn vader 
heeft daar altijd voor gestaan.

Streven naar eenheid
Het is de wil van de Vader dat wij één zijn, al 
is het alleen al vanwege het feit de we elkaar 
nodig hebben. Gods model is de 5-voudige 
bediening, waar samenwerking, afhankelijk-
heid, gelijkwaardigheid, nederigheid en een-
heid voor nodig zijn. Er is maar één weg naar 
eenheid: de eenheid in de Heilige Geest en de 
ander hoger achten dan jezelf. 

Waarheid
Helaas zien we dat onderwerpen, zoals bij-
voorbeeld samenzweringstheorieën en eind-
tijdtheorieën, verdeeldheid zaaien in het 
Lichaam van Christus en dat leiders daarin 
meegezogen worden. God is soeverein en 
Hij weet alle dingen, aan ons is gelimiteerd 
inzicht gegeven. Blijf dus ver van het verkondi-
gen van interpretaties als zijnde de waarheid.

Valkuilen
Er is veel verdeeldheid in het Lichaam van 
Christus omdat belangrijke basisvoorwaarden 
worden genegeerd. Er wordt geen weder-
hoor gedaan, er vindt karaktermoord plaats, 
reputaties worden geschonden en er wordt 
geestelijke politiek bedreven. Blijf daar ver 
vandaan, maar ga voor verbinding en relatie. 
Gelukkig zien we de laatste tijd een nieuw sig-
naal; leiders willen meer verbinden en verzoe-
nen. Uiteindelijk komt Jezus terug voor zijn 
bruid, laten wij de muren slechten.

Herkansing
Mijn vader geloofde sterk in een nieuw begin, 
iedereen verdient een herkansing. 
De nalatenschap is nog steeds beschikbaar 
voor iedereen; het wordt tijd om te stoppen 
met meeliften op bedieningen zoals die van 
Jan Zijlstra. Je moet zelf in actie komen door 
je te laten meenemen door de stroom van het 
water van de Heilige Geest. 

Wat ga jij doen? Ga je de nalaten-
schap van Jan Zijlstra aanvaarden?

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Wings%20of%20Healing%20Magazine%20-%20januari%202022
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Levi Worship Experience

Een kist vol dromen tour met

K I J K  O P  D E  W E B S I T E  V O O R  D E  A A N M E L D I N G

TOEGANG VRIJ
GRATIS PARKEREN

Iwan & Rebekka Sahertian & friends

H O U  J E  V R I J  E N  N O T E E R  I N  J E  A G E N D A !
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N O T E E R  I N  J E  A G E N D A

Worshipnight

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

•  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.

‘Op weg naar 
geestelijke volwassenheid’

Start training:  
M A A N D A G  1 0  J A N U A R I  2 0 2 2 

 
Tijd: 

1 9 : 3 0

V E R V O L G T R A I N I N G

http://www.wingsofhealing.nl/agenda
http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Wings%20of%20Healing%20Magazine%20-%20januari%202022
mailto:info@wingsofhealing.nl
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U heeft in deze editie de boodschap kunnen lezen hoe mensen veran-
derd en innerlijk geheeld zijn, hoe wonderen gebeuren en hoe mensen 
weer hoop en een nieuwe kans krijgen. Als u gezegend bent door de 
boodschap en u wilt ons helpen, dan kunt u dit doen door gebed en 
door financiële steun.

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

Wij stellen uw hulp zeer op prijs.

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

Wilt u meer informatie?
Neem gerust contact met ons op:
Veerpolder 6a – 2361 KV Warmond
Of bel: 071-3031260

Ook u 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)

‘Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
het hartverwarmende medeleven aan ons betoond 
na het heengaan van mijn lieve man, onze geweldige 
vader en opa, onze geestelijke vader, uw broer in 
Jezus, Jan Zijlstra.

De vele schriftelijke en persoonlijke reacties, de bloemen, 
en uw aanwezigheid tijdens de bijzondere en eervolle 
herdenkingsdienst gehouden in Barneveld, zij het in de zaal 
of via livestream, waren ons tot steun en troost. We voelen 
ons gedragen en zijn niet zonder hoop! Het schept ons 
louter vreugde dat onze geliefde zijn wandel met God nu in 
eeuwigheid voortzet!’

Zr. Herma Zijlstra-Van der Laan
Kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

De herdenkingsdienst 
De herdenkingsdienst voor het leven van Jan Zijlstra, 
zijn bediening en nalatenschap, die gehouden werd op 
15 sept. jl bij De Doorbrekers in Barneveld, is te terug 
te zien via: https://www.youtube.com/watch?v=oMN-
3scp1ISc&t=1294s

http://www.wingsofhealing.nl
mailto:info%40wingsofhealing.nl?subject=Wings%20of%20Healing%20Magazine%20-%20januari%202022
http://httpss//www.wingsofhealing.nl/partners
https://www.google.com/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1876072,4.4962982,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b!8m2!3d52.1876072!4d4.4984869
https://www.google.com/maps/place/Veerpolder+6A,+2361+KV+Warmond/@52.1876072,4.4962982,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c5c6b4f8a59209:0xfdc77a19701cc08b!8m2!3d52.1876072!4d4.4984869
https://www.youtube.com/watch?v=oMN3scp1ISc&t=1294s
https://www.youtube.com/watch?v=oMN3scp1ISc&t=1294s


Welkom in de diensten van de

  WINGS OF HEALING  
in Warmond - Holland

Veerpolder 6a  |  071-3031260 

De getuigenissen
van de wonderen 
van God

Hoe de oneindige 
kracht van Jezus 
wordt geopenbaard

De zegen die tijdens 
de dienst stroomt

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