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COLUMN ARMAND LEFEU

God ziet jou!
Het was op een doordeweekse avond dat ik spontaan zin kreeg om te gaan hardlopen.
Normaal gesproken heb ik daar een vaste tijd voor, maar dit keer wilde ik direct de
deur uit. Dus ik trok mijn sportkleding en hardloopschoenen aan en ging naar buiten.
Maar omdat ik zo snel vertrok, vergat ik mijn mp3-speler

Ik raakte deze man uit het oog en er ging een lange

met oordopjes. Muziek tijdens het hardlopen vind ik

periode overheen toen ik samen met mijn vrouw op

altijd prettig. Ik kan me dan afsluiten van mijn omge-

een terrein van een christelijk evenement liep. Vanuit

ving en focussen op het sporten, maar die avond ver-

de verte liep een man op mij af die mijn naam riep.

trok ik dus zonder muziek.

Voor mij stond een gezond en breed lachende persoon die zei: ’Herken je me nog?’ Ik moest nog een

Na ongeveer 3 kilometer hardlopen hoorde ik iemand

keer goed kijken en herkende hem als de man die ik

van ver mijn naam tot tweemaal toe roepen. Ik keek

destijds ontmoette op een doordeweekse dag bij het

om en zag de persoon op mij afrennen. Ik herkende de

kruispunt. Hij was clean, had werk gevonden en een

man die ik jarenlang niet meer gezien had. ‘Armand, ik

hoopvol leven ontvangen. Hij stelde ons zelfs voor aan

wil niet meer, ik wil niet meer!’ zei hij met een geëmo-

zijn partner.

tioneerde stem en nadat hij tot bedaren kwam vertelde hij mij zijn verhaal. Die avond had hij wanhopig

De Bijbel leert ons dat wanneer wij Zijn Naam aanroe-

naar God uitgeroepen om hem te verlossen van het

pen, Hij ons hoort, zoals Psalm 86 vers 7 zegt:

jarenlange juk van drugsverslaving. God antwoordde
dat wanneer hij de straat op zou gaan er iemand door
God gestuurd zou worden om hem te helpen.

“In de dag van mijn benauwdheid
roep ik U aan, want U verhoort mij.”

Op het kruispunt van een doorgaande weg ontmoette
hij mij. Ik hoorde hem aan en stelde hem gerust dat

Zo verhoorde Jezus de roep van deze man in zijn

er hoop voor hem was. Ik wees naar vuilniszakken die

benauwde situatie. Hij redde hem, voorzag in zijn

iemand op de stoep achtergelaten had en ik zei tegen

nood en verloste hem.

hem dat God hem niet had afgeschreven en bij het vuil
had gezet. God had juist een hoopvolle toekomst voor

Mijn vraag aan jou is: Zit jij ook in een benauwde of

hem bestemd. ‘Dat wil ik ook zo graag, een normaal

zelfs hopeloze situatie? Roep de naam van Jezus aan,

hoopvol leven leiden. Ik wil inderdaad niet bij die vuil-

want Hij sluit Zijn oren niet voor jouw roep om hulp.

niszakken eindigen.’ zei hij.

Het kan zo maar zijn, dat hulp door Jezus gezonden
jouw pad kruist. Als je hier meer over wilt weten, dan

Bij dat kruispunt naast die vuilniszakken baden wij

ben je van harte welkom in een van de diensten van

samen tot Jezus. In de Naam van Jezus verbraken wij

de Wings of Healing.

de macht van de verslaving. Omdat zijn thuissituatie
geen veilige plek meer voor hem was, gaf ik hem na
het gebed een telefoonnummer van een opvangcen-

Ik wens je Gods rijke

trum waar een wederzijdse vriend van ons werkte. Na

zegen toe.

een paar dagen belde het opvangcentrum mij om te
bevestigen dat hij veilig was aangekomen en het pro-

pastor

gramma volgde.

ARMAND LEFEU

Wat was het belangrijk dat ik mijn mp3-speler niet bij
mij had. Ik had hem dan niet gehoord en was doorgegaan met hardlopen. Dan had ik hem gemist en kon
ik hem niet helpen. Ik zie hier de hand van de Heer in.
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Waarom Jezus?
WAAROM BEN IK EIGENLIJK OP DEZE AARDBODEM?
BEN IK WEL GEWENST EN DOE IK ERTOE?

In dit leven willen we allemaal van betekenis zijn. Tegelijk vraagt iedereen zich af: Is het wel genoeg? We zijn
voortdurend op zoek naar de absolute rust die geen mens, filosofie, of wetenschap geven kan.

Problemen stapelen zich zo op dat het niet meer te overzien

tevredenheid brengen. Echte vrede en geluk kan alleen worden

is waar de oplossing vandaan moet komen, men ziet het niet

gevonden in een relatie met God door Zijn Zoon, Jezus Christus

meer zitten. We ontmoeten zo vaak mensen die zich in deze

(Romeinen 5:1-2). Gods zegen bevat een veel vollere of grote-

situatie bevinden en we mogen hen met hun vragen altijd naar

re betekenis. Dit geluk is een geestelijke staat van welzijn en

Jezus Christus leiden.

voorspoed - een diepe, vreugdevolle tevredenheid die niet kan
worden verstoord door wat dan ook waar wij in het leven mee

Wie is Jezus?

worden geconfronteerd.

Misschien heb jij wel eens gehoord over Jezus Christus en dat
Hij meer dan 2000 jaar geleden op aarde heeft gewandeld. In de

Vanaf het moment dat God mensen schiep, zegende Hij hen

Bijbel staat dat Jezus Christus de Zoon van God is. Jezus wordt in

(Genesis 1:22; 5:2; 12:3) en is dit blijven doen. Zijn Zoon Jezus

de Bijbel ook Immanuël genoemd, dat betekent ‘God met ons’.

stierf aan het kruis, en heeft ons verlossing gebracht zodat we

Samen met God de Vader en de Heilige Geest vormt Jezus de

nu alle zegeningen van God kunnen ontvangen door het geloof

Drie-Eenheid. Dat betekent dat deze drie samen God zijn.

in Hem: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus
Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in

Waarom heb ik Jezus eigenlijk nodig?

de Hemelse gewesten in Christus” (Efeze 1:3). We zijn gezegend

Dat is een hele goede en belangrijke vraag die we graag met

omdat onze zonden zijn vergeven en ons niet langer kunnen

je doornemen. Als eerste: Jezus houdt van jou en Hij wil graag

worden aangerekend (Psalm 32:1-2).

eeuwig deel uitmaken van jouw leven. Je leest het goed: eeuwig.
Ik kom daar zo op terug.

Het hoogste geluk waar de Bijbel het over heeft, is anders dan

Jezus is naar de mens gekomen, zodat wij een overvloedig leven

hoe de mens geluk meet. Degenen die Jezus in hun leven aan-

hebben (Johannes 10:10). Met overvloedig wordt niet gedoeld

genomen hebben, schenkt Hij een innerlijke vreugde die niet

op overvloedig leven in het natuurlijke, maar een leven van

wordt beïnvloed door externe omstandigheden. De Bijbel heeft

vreugde en innerlijke vrede waar genezing van lichamelijke

het over ‘de kroon des levens’ die wordt beloofd, wat betekent

klachten is en waar troost wordt geboden in verdriet. Het is het

dit? Het is het voortdurende en triomfantelijke leven in de

leven dat vol is van de zegen die uit het hart van God komt.

komende wereld, waar een eind zal komen aan alle beproevin-

Jezus wil jouw allerbeste vriend zijn en Hij verlangt dat jij een

gen. De geweldige zegeningen die we nu ervaren, zijn klein ver-

gezegend leven zal hebben. Hij wil jou helpen en leiding geven.

geleken met de weldaden die God voor ons heeft opgeslagen in
Zijn eeuwige Koninkrijk (1 Korintiërs 2:9).

Wat is zegen?
De Bijbel leert dat de vrede van God onze kracht is, juist in tijden

Degene die gezegend is, vertrouwt op Gods liefde, wat er ook

dat we het moeilijk hebben ondersteunt God ons met Zijn vrede

gebeurt. Betekent het dan dat Hij niet van ons houdt als we pro-

en blijdschap. Jezus wil dit graag met je delen, en dat kan Hij

blemen hebben? Nee, ondanks al deze dingen is de grote over-

wanneer jij Hem toelaat in je leven. Dan is Hij je grootste vriend

winning van Christus, die ons heeft liefgehad. De Bijbel leert dat

die altijd bij jou is en jou wil helpen, en troost, hoop, geloof,

niets ons ooit kan scheiden van Gods liefde. Noch dood noch

leiding en wijsheid wil geven.

leven, noch engelen noch demonen, noch onze angsten voor
vandaag noch onze zorgen over morgen - zelfs de machten van

Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en het Griek-

de hel kunnen ons niet scheiden van Gods liefde. Geen macht

se woord dat vaak als ‘gezegend’ wordt vertaald, is makarios,

in de lucht boven of op de aarde beneden, helemaal niets in de

wat ‘gelukkig’, ‘uitgebreid’ of ‘langdurig’ betekent. Hoewel mate-

hele schepping zal ons ooit kunnen scheiden van de liefde van

riële zegeningen ook deel uitmaken van Gods gunst, de materi-

God in Christus Jezus die onze Heer is (Romeinen 8:35-39).

ële voorspoed waar we naar verlangen, zal nooit echte geluk of
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mens opgeheven door de dood van Jezus

Bidden

Christus waardoor God de mens niet lan-

Bidden is praten met God. Je vertelt hem

ger als schuldig beschouwt. De schuldige

waar je mee zit en je vraagt naar een

ontving vergeving in plaats van straf. God

oplossing. Maar bidden is Hem ook dan-

‘Zalig’ is een ander woord voor ‘gelukkig’

strafte zijn Zoon niet oneerlijk of grof,

ken voor wat Hij in je leven heeft gedaan.

en spreekt van onze innerlijke staat van

maar Jezus Christus deed de wil van Zijn

Tijdens het bidden ben je dichtbij God

welzijn, de voorspoed van onze ziel in

Vader met blijdschap waardoor de mens

de Vader, je zit als het ware als een klein

Christus. Gelukzalig zijn we als we onge-

vrij is van de aanklacht van de zonde.

kind bij je Hemelse Vader op schoot en

Niets ons ooit kan scheiden
van Gods liefde

je praat met Hem over alles wat er in je

hinderd één zijn met God de Vader door
onze Heer Jezus. De relatie met God en

Wat betekent dat voor mij?

omgaat. Dit kun je eigenlijk overal doen,

Zijn aanwezigheid in ons leven heeft als

Wanneer wij Jezus aannemen als onze

want God is overal en Hij houdt van je.

gevolg dat we gezegend zijn in ons leven

Redder, dan zijn wij aangenomen in de

Een praktisch advies: bid op een plek

nu op aarde en voor alle eeuwigheid.

familie van God. God is dan jouw Vader

waar je niet gestoord wordt. Bijvoorbeeld

die jou nooit zal verlaten en op Wie je

op je slaapkamer of in de natuur.

Wat deed Hij dan voor mij?

altijd kunt vertrouwen. Hij zal jou altijd

Het probleem is dat we God hebben

op het juiste tijdstip helpen, Hij is jouw

Op alle levensvragen die wij als mens

genegeerd en onze eigen weg zijn gegaan

Raadsman en zal altijd het beste met jou

hebben, vinden wij het antwoord bij onze

met als gevolg dat we van Hem geschei-

voorhebben. Zijn adviezen en leiding kan

Heere Jezus Christus. Misschien heeft dit

den zijn zowel nu in dit leven, als in de

je vinden in de woorden die Hij aan ons

stuk je aangesproken en wil je Jezus vol-

eeuwigheid. De Bijbel noemt dit ‘zonde’

heeft gegeven. Die woorden vinden wij in

gen. Dan vragen wij je of je de volgende

en onze grootste behoefte is dat onze

de Bijbel.

woorden hardop wil lezen, als een gebed
naar Jezus:

zonden vergeven en gereinigd worden.
Maar hoe? Alleen God kan ons vergeven

Daarnaast leert de Bijbel ons dat wij een

en Hij heeft dit mogelijk gemaakt door

nieuwe schepping zijn. Onze zorgen en

zijn enige Zoon, Jezus Christus, voor ons

pijn uit het verleden mogen wij in Jezus

de wereld in te sturen. Door Zijn dood aan

achter ons laten. Wij zijn vrij van de

het kruis nam Jezus het oordeel op Zich

schuld en van de aanklacht in ons hart en

dat jij en ik verdienen. Hij is jouw Redder!

in ons denken.

Zoveel houdt God van jou! Daarom zie je
bij kerkgebouwen het symbool van een
kruis, want aan het kruis heeft Jezus Zijn
belangrijke taak voor ons gedaan.

Wat is vergeving van zonde?
Vergeving van zonde betekent dat God

2 KORINTHE 5:17
“Daarom, als iemand in Christus
is, is hij een nieuwe schepping: het
oude is voorbijgegaan, zie, alles is
nieuw geworden.”

Heere Jezus ik wil u graag volgen.
Ik geloof dat u de Zoon van God
bent en dat u voor mijn zonden bent
gestorven en dat u bent opgestaan
uit de dood. Ik vraag u om mijn
zonden te vergeven, mij te reinigen
van al mijn schuld en mij een nieuw
mens te maken. Dit alles vraag ik
u in Jezus naam, amen!
Ons advies is om een fijne kerk bij jou in
de buurt te zoeken, waar jij je thuis voelt
en geholpen kunt worden. Een kerk die

de mens niet meer veroordeelt voor zijn
zonden. Maar vergeving is nodig, want

Je hebt kracht nodig wanneer jij het zelf

jou wil helpen om te groeien in jouw

de mens is schuldig aan de zonde. Maar

niet meer aankunt. Dit geldt voor alles

geloof. Door alle activiteiten in die kerk

God is rechtvaardig en in plaats van een-

waar wij in het leven mee geconfronteerd

zal je geloofsleven groeien: je leert de

voudigweg de schuld van de zonde te

worden. Daar wil Jezus jou bij helpen. Wij

Bijbel beter kennen en je leert te bidden.

negeren, werd Jezus Christus Degene die

kunnen Hem om hulp vragen.

Er is vast een fijne kerkgemeenschap bij
jou in de buurt. Mocht je die nog niet

werd geoordeeld voor de schuld van alle
mensen. Zo werd de schuld rechtvaardig

Hoe vragen we om hulp, advies en kracht?

gevonden hebben, dan ben je van harte

gestraft en werden de schulden van de

Dat doen wij door te bidden.

welkom in de diensten van de Wings of
in Warmond.
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Wie zijn wij?

trouw dat toe aan trouwe mensen die

Erediensten op zondag 10 uur

bekwaam zijn om ook anderen te onder-

De erediensten hebben een open en

wijzen.”

vriendelijk karakter waar iedereen in liefde gewaardeerd wordt en waar men zich

Paulus leert Timotheüs een belangrijke

thuis mag voelen. Deze diensten worden

De Wings of Healing in Warmond is een

grondbeginsel om de zegeningen van

gekenmerkt door zang en aanbidding en

huis van genezing waar mensen met een

Gods Koninkrijk, waaronder de geestes-

een krachtige Woordverkondiging die

geestelijke of lichamelijke nood welkom

gaven en de bedieningen, toe te vertrou-

herstel, genezing en verlossing in men-

zijn. In Hebreeën 13 vers 8 staat dat Jezus

wen aan trouwe gelovigen. Dit principe

senlevens teweegbrengt. Na de dienst is

Christus gisteren en vandaag en tot in

wordt in praktijk gebracht als teamleden

er tijd voor ontmoeting onder het genot

eeuwigheid Dezelfde is en Psalm 100

van de Wings of Healing die zijn getraind

van een hapje en een drankje.

vers 5 zegt dat Zijn trouw van generatie

door evangelist Jan Zijlstra, bidden voor

op generatie is. Iedere 1e en 2e zondag-

de zieken, want dit is niet alleen voorbe-

Vrouwen- en mannendagen

avond van maand om 19:00 uur organi-

houden aan de pastor of prediker. Wij

Twee keer in het jaar wordt een dag spe-

seren wij daarom de genezingsdiensten.

ontvangen dan ook getuigenissen van

ciaal voor de vrouwen en een dag speci-

genezing nadat teamleden met de zieken

aal voor de mannen georganiseerd. Een

Genezingsdiensten in Warmond

hebben gebeden in die machtige Naam

evenment waar ontmoeting centraal

De genezingsdiensten worden geken-

van Jezus. Zo zien we maar, het is niet

staat, leuke activiteiten gehouden wor-

merkt door een liefdevolle atmosfeer

een mens die geneest maar onze Heere

den en samen gegeten wordt. Dit alles in

waar bezoekers zich welkom en geliefd

Jezus, Prijs de Heer!

een gemoedelijke sfeer van gezelligheid
en plezier. Iedereen is welkom om hier-

voelen. De verhalen van mensen die in
deze diensten genezen zijn van klachten

De gemeente in Warmond

aan deel te nemen, ook als je niet gelovig

zoals o.a. hartfalen, artrose en oogkwa-

In Mattheus 18 verzen 19 en 20 staat een

bent of nooit in de kerk geweest bent.

len, zijn bemoedigend. Door de zalving

mooie belofte: “Als twee van u op aarde

van de Heilige Geest op deze avonden

iets, wat dan ook, eenstemmig verlan-

Meet, Greet & Eat

ontvangt men niet alleen lichamelijk her-

gen, het zal hun ten deel vallen van Mijn

Voor deze avonden verwijzen wij naar

stel, maar ook herstel voor het leed dat

Vader, Die in de Hemelen is. Want waar

bladzijde 22.

daar vaak mee gepaard gaat. In Psalm

twee of drie in Mijn Naam bijeengeko-

135 vers 3 staat dat lieflijkheid verbon-

men zijn, daar ben Ik in hun midden.” We

Kinderen & jongerenwerk

den is aan Zijn Naam. Wat niet aan de

zien dat onze Heere Jezus op hartverwar-

Enthousiaste kinderwerkers zorgen altijd

buitenkant te zien is, ziet Jezus wel en op

mende en indrukwekkende wijze precies

voor een feestje voor de kinderen. Op

lieflijke wijze neemt Hij de pijn weg en

weet wat een mens nodig heeft. Mensen

speelse wijze worden Bijbelverhalen ver-

herstelt Hij de mens compleet.

worden bevestigd in hun identiteit als

teld. Er worden liedjes gezongen, spelle-

zoon of dochter van God, en weten zich

tjes gedaan en altijd weer leuke werkjes

geliefd door onze Hemelse Vader.

of tekeningen gemaakt om mee naar

Het hart van Jezus
In Markus 1:41 lezen we dat Jezus met

huis te nemen. Met de jongeren onder-

innerlijke ontferming naar de melaatse

nemen we leuke activiteiten.

man keek. Jezus was in het diepst van
Zijn hart emotioneel geraakt en alles wat
Hij deed was uit liefde. Liefde voor onze
Hemelse Vader en de medemens is ook

FILIPPENZEN 2:3
“maar laat in nederigheid de
een de ander voortreffelijker
achten dan zichzelf”

de drijfveer van onze bediening.
Het Koninkrijk van God is een KoninkWings of Healing is een multiculturele

rijk van eer waar wij eervol met elkaar

kerk vol passie waar mensen zich ontwik-

omgaan in woord en daad. Waar we

kelen en getraind worden in de kracht van

elkaar zien door de ogen van Jezus en

Gods Woord om impact op hun omgeving

waar ruimte is voor groei en ontwikke-

te hebben. Een van de Bijbelse principes

ling. Daarom leert Paulus ons in Filippen-

die de Wings of Healing kenmerkt, delen

zen 2 vers 3: “Doe niets uit eigenbelang

we hier graag. Paulus gaf in 2 Timotheüs 2

of eigendunk, maar laat in nederigheid

vers 1 en 2 de volgende opdracht: “U dan,

de een de ander voortreffelijker achten

mijn zoon, word gesterkt in de genade

dan zichzelf.” Dit Bijbelvers hebben wij

die in Christus Jezus is. En wat u van mij

als gemeente hoog in het vaandel staan.

gehoord hebt onder vele getuigen, ver-
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Jacolien Hilgersom-Bakker
GENEZEN VAN EEN BLIND OOG EN EEN DOOF OOR
Als klein meisje kon ik niet goed
horen. Mijn linkeroor gaf steeds
problemen en er werden buisjes
geplaatst. Maar er ging iets helemaal
mis toen ze verwijderd werden.
De gehoorbeentjes werden zo
beschadigd, dat ik met mijn linker
oor nooit meer zou kunnen horen.

Vervolgens begon evangelist Jan Zijlstra
met mensen te bidden. Tijdens deze
genezingsdienst zei hij: ‘Er zit iemand in
de zaal met een doof oor.’ Er staken zoveel
mensen hun hand op dat ik niet dacht
dat het speciaal voor mij bedoeld was.
Maar hij zei opnieuw: ‘Er staat iemand in
de rij met een doof oor.’ ‘Joh, dit is voor
jou Jacolien!’, zei mijn moeder. Ik stak mijn
hand op en hoorde Jan Zijlstra zeggen:

Bij geboorte had ik staar in mijn lin-

‘De jongedame daar, kom naar voren.’

keroog. Ik zag heel wazig, en had een

Ik kwam naar voren, liep het podium op,

vlek in mijn oog. Ik kreeg een nieuwe lens

vertelde mijn naam, en zei dat ik blind en

en werd twee keer gelaserd, maar niets

doof was aan mijn linkeroog en linkeroor

hielp, integendeel: door al die operaties

door een medische fout. Gods kracht was

werd ik blind in mijn linkeroog. Zo kwam

toen eigenlijk al aanwezig. Ik voelde Zijn

het dat ik linkszijdig totaal doof en blind

liefde. Ik voelde Zijn trouw.

was en van de arsten te horen kreeg dat
ik er maar mee moest leren leven.

Broeder Jan vroeg of ik wrok in mijn
leven had en of ik alles kon vergeven. Ik

Op een dag keek ik samen met mijn moe-

heb heel veel in mijn leven meegemaakt

der en oma naar de tv-uitzending ‘De

en heb veel mensen moeten vergeven.

God van wonderen’. Tijdens deze tv-uit-

Vergeving was de sleutel tot mijn gene-

zending werd een genezingsdienst in

zing. Op het moment dat ik kon verge-

Biddinghuizen bekendgemaakt. Ik wilde

ven en alles overgaf in de handen van

daar wel naar toe.

Jezus, voelde ik hoe alle wrok en bitterheid mij verliet. Ik wist toen dat mijn oor

Op 19 september 2010 opende ik die

zou genezen, en dat gebeurde ook. Ik zal

avond mijn hart voor Jezus en hoorde ik

nooit meer vergeten dat broeder Jan een

dat ik een dochter van God was. God werd

zakhorloge tegen mijn oor zette als test

mijn Vader! Dat was eigenlijk het mooiste

en ik dat hele zachte tikje van de zakhor-

wonder van die avond. Ik zal nooit meer

loge kon horen. Ik hoorde perfect!

vergeten wat Hij voor mij die avond deed.
Broeder Jan zei toen: ‘Jacolien, als God
je oor door een wonder genas, kan Hij

Wil je meer weten
OVER ONZE DIENSTEN?

Kom, maak een van deze diensten

dan ook je oog genezen?’ Opnieuw deed

had fibromyalgie en bekkeninstabiliteit.

God een wonder. Mijn oog werd in één

Ook zij werd genezen! God raakte ook

moment genezen en ik kon weer vol-

mijn oma die erbij was, aan. Het leek wel

maakt met mijn linkeroog zien. Broeder

of ik droomde, maar het was werkelijk-

Jan testte mijn oog en ik kon werkelijk

heid.

perfect zien!
Jezus heeft mijn leven totaal veranderd.

mee en neem gerust anderen mee.
Wij zien naar je uit en wensen jou

Mijn moeder zag dat de dofheid uit mijn

Hij heeft mij gered en ik mag nu zeggen

Gods zegen toe.

oog was verdwenen en zag nu een schit-

dat ik een kind van God ben, een dochter

tering. Broeder Jan vroeg of God ook mijn

van God, en dat Jezus Christus Dezelfde

moeder kon genezen, want mijn moeder

is: gisteren, heden en tot in eeuwigheid!

ARMAND EN NATALIE LEFEU
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Marijke Brinkhuis
GENEZEN VAN FIBROMYALGIE
Het moment dat ik de kraan niet meer open of dicht kon draaien was het begin van
een lange periode van 20 jaar, waarin ik steeds meer problemen met mijn lichaam
kreeg. De reumatoloog gaf de diagnose een ernstige vorm van fibromyalgie.

Het was de oorzaak van alle klachten in de spieren en pezen en

Mijn man en ik besloten toen op 14 september 2003 naar de

de hevige ondragelijke pijnen. De medicijnen die ik kreeg werk-

genezingsdienst te gaan.

ten niet meer, alleen met morfine kon de pijn nog wat onderdrukt worden.

Eenmaal bij het podium vroeg de evangelist naar mijn naam en
wat mijn ziekte was. Ik vertelde dat fibromyalgie mijn spierweef-

Ik was gehandicapt en kon vrijwel niets meer. Al de kracht ver-

sel wegnam en verschrikkelijke pijn veroorzaakte. Vervolgens

liet mijn lichaam doordat het spierweefsel verdween. Het werd

keek hij mij aan en zei: ‘Marijke, God heeft een beter plan!’ Die

een complete aftakeling. Het huis werd voorzien van allerlei

woorden sloegen in als een bom! Tot dan toe hoorde ik alleen

hulpmiddelen. Er werd een traplift naar de eerste verdieping

maar dat er voor mij geen hoop op genezing was en moest leren

geplaatst en een rolstoel moest me nog enige mobiliteit ver-

leven met mijn handicap. Dat ik er nog maar het beste van moest

schaffen.

maken. Nu werd gezegd dat God een beter plan met mij had!

Toen ik me in de diepste duisternis bevond en er geen enkele

Allereerst bad hij in Jezus’ Naam voor mijn bloed, dat het zui-

hoop op genezing was, kreeg ik van vrienden een videoband

ver en schoon zou worden en de infecties mijn bloed zouden

van een genezingsdienst van evangelist Jan Zijlstra en een

verlaten. Als in een roes hoorde ik hem zeggen: ‘Je bloed is nu

magazine die de evangelist uitgaf. Ik zag en las over de won-

helemaal schoon, Marijke, en de oorzaak van je ziekte is nu

derbare kracht van God. Langzaam begon het geloof in mij te

weggenomen. Onthoud dat.’

groeien dat er ook voor mij een wonder van God mogelijk was.
Het volgende moment werd er voor de pijn in mijn lichaam
gebeden. Op datzelfde moment voelde ik alle pijn mijn lichaam
verlaten. Het ging gewoon weg. Ik wist niet eens meer hoe het
was om géén pijn te hebben. Nu voelde ik niets meer.
Daarna werd er gebeden voor het herstel van de spieren. De
evangelist sprak: ‘Ook deze zullen herstellen. Marijke, in de
Naam van Jezus spreek ik tegen de benen en ik gebied ze sterk
en krachtig te worden.’ Meteen voelde ik tintelingen, overal in
mijn benen. Mijn hart juichte: God geneest mij, Hij raakt mij aan.
Op het laatst zei Jan Zijlstra: ‘Marijke ga staan en loop in de
Naam van Jezus.’ Het was de kracht van God die mogelijk maakte dat ik kon staan en dat ik kon lopen. Ik liep!
Toen we het gebouw verlieten om naar huis te gaan liep ik achter mijn rolstoel naar de auto. Ongelooflijk. De rolstoel ging
de kofferbak in en ik stapte geheel ontspannen in de auto. Ik
besefte het nog steeds niet. Het plan van God was tot mij gekomen en had mij volkomen gezond gemaakt. Twintig jaar van
ziekte en pijn waren voorbij. Ik was nieuw, helemaal nieuw door
de kracht van de God van wonderen.’
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Marco van der Glind
BEVRIJD VAN DE VERSLAVING
Ik was een hoopje ellende: 18 jaar verslaafd aan alcohol, valium,
cocaïne, heroïne en methadon. Het begon allemaal onschuldig, maar de
verslavende middelen kregen een macht over mij. Ik had ze elke dag nodig
om me gelukkig te voelen.
Maar verslaafden zijn nooit gelukkig!

rij van nicotineverslaafden waar iedereen

Drugs maakt mensen kapot! Maar het

hun pakjes sigaretten in Jezus’ Naam ver-

mooie is: Jezus kan je gebroken hart weer

trapten. Ik dacht: waar ben ik nou terecht

helen en je bevrijden van de verslaving.

gekomen?

Door het drugsgebruik zat ik regelmatig

Het volgende moment kwam Jan Zijlstra

in een psychose en stemmen in mij zei-

voor mij staan, en hij was een man van

den dat ik maar beter een einde aan mijn

autoriteit. Ik werd rustig en vertelde wat

leven kon maken. Voordat ik uit het leven

voor pijn ik had en waar ik aan verslaafd

wilde stappen, mijn pot slaappillen en

was. Hij bad een krachtig gebed: ‘Dat je

drugs lagen al klaar, deed ik een schiet-

lichaam schoon wordt in de Naam van

gebedje: ‘God als u bestaat mag u nu in

Jezus. Hey, daar is Gods kracht man! Ik

actie komen, want ik maak er een einde

breek de macht van de verslaving in deze

aan.’ Kort daarna ging de deurbel, daar

man, ik breek de macht van de drugs. Dat

stond een man aan de deur die zelf 20

elke cel in je lichaam schoon wordt en dat

jaar verslaafd was geweest. Mijn buren

je nieuw wordt. Je bent tot God gekomen,

hadden hem over mij verteld. Na een

nu is je lichaam een tempel van de Heer

aantal gesprekken nodigden zij mij uit

en deze tempel wordt nu gereinigd! Zeg

voor een 3-daagse genezingscampagne

nu: In Jezus Naam, het bloed van Jezus

in Apeldoorn.

reinigt mij, ik word gereinigd. Ik zal niet
langer slaaf zijn!’

Mei 2003 kwam ik daar binnen onder
invloed van valium, heroïne en alcohol.
Ik luisterde naar de muziek en ik kreeg
afkickverschijnselen. Ik dacht ‘Ik word
gek, ik moet hier weg.’ Maar ik zag Jan

Het gebed in Jezus’ Naam was zo
krachtig dat ik in één moment vrij
was van alle verslavingen!

Zijlstra bidden met zieken en die mensen werden genezen. Terwijl ik daar zat

Ik ben met de mensen met wie ik was,

kwam ik tot geloof en die avond gaf ik

meegegaan naar huis in Nijkerk. Naar

mijn hart aan Jezus.

mijn huis in Barneveld waar ik drugs had,
was geen optie. Dan was ik gelijk terug-
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De volgende dag werd er een oproep

gevallen. Ik lag op bed en was verwon-

ben nu 14 jaar getrouwd, heb een mooi

gedaan voor nicotineverslaving. De men-

derd dat ik heel relaxed en rustig was en

gezin en leef nu onder de zegen van God.

sen die mij mee hadden genomen zeiden:

toch al een paar uur niks gebruikt had.

Daar dank ik Hem iedere dag voor.

‘Marco je moet naar voren, er wordt met

Hoe was dat mogelijk? De volgende dag

je gebeden.’ Maar ik wilde niet van het

waren er geen afkickverschijnselen ter-

Misschien heb je pijn en verdriet, voel je

roken af, wel van de drugs. ‘Ga maar naar

wijl ik op 100 mg Methadon zat, dat is

je afgewezen, en is dat de reden dat je

voren en kijk wat God gaat doen.’ zeiden

echt wel krachtig! Maar Jezus is krachti-

gebruikt. God wil dat in je leven genezen.

ze en met tegenzin ging ik naar voren. Ik

ger! Hij heeft mij vrijgezet van alle versla-

Jezus zal je niet zal afwijzen, Hij heeft ook

was vreselijk zenuwachtig en stond in de

vingen, zonder afkickverschijnselen. Ik

de verslavingen gedragen aan het kruis!
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Hans Verschoor
GENEZEN VAN EEN ZELDZAME HUIDAANDOENING
Op mijn 37e kreeg ik klachten van de ziekte van Hailey-Hailey, een zeldzame erfelijke
huidaandoening. Het begon met jeukende blaasjes die kapotgaan of indrogen en ontsteken
op plekken zoals onder de oksels, op de borst, in de hals en de lies. De korstjes, natte
plekken en open wonden veroorzaken een verschrikkelijke pijn.

Kleding schuurde over mijn kapotte huid

een tijdje maakten Vivien en ik deel uit

eenkomst werd het boek ‘Genezing in het

of plakte eraan vast waardoor gewoon

van het team tijdens de genezingsdien-

Avondmaal’ gepresenteerd. Het Avond-

lopen, of mijn armen omhoog doen,

sten. Ik bad mee voor de zieken en zag

maal is het nieuwe verbond die God in

soms niet te doen was en ik bijvoorbeeld

dat God mensen genezen kon. Ik berust-

Jezus met ons is aangegaan. Ik leerde de

op het werk vaak ongemakkelijke en pijn-

te niet in mijn situatie en wist dat het ook

diepe en volle betekenis ervan kennen en

lijke momenten beleefde. Maar ik meld-

voor mij was, maar genezing bleef uit. Tot

paste het die dag toe. Toen iedereen het

de me nooit ziek.

26 november 2016.

Avondmaal persoonlijk tot zich nam, zei
ik hardop en in geloof: ‘Heer, ik dank U

Soms rook ik het rottend vlees onder

Ik zou naar Suriname gaan, waar Vivien

voor alles wat U voor mij gedaan heeft.

mijn kleding, maar wassen met zeep

al was en mijn koffer stond klaar, gepakt

Ik neem het nu tot mij en ik geloof dat de

was onmogelijk, dus ik verschoonde me

met al de medicijnen, maar ging eerst

genezing nu mijn deel is. Ik ben verlost

een paar keer per dag. Ik deelde mijn

nog naar een bijeenkomst van de Wings

van de Hailey-Hailey en mijn huid is van-

leed alleen met mijn vrouw Vivien, want

of Healing in Warmond. Ik had vlak daar-

af dit moment gezond in Jezus’ Naam. Ik

anderen zouden het niet begrijpen, je zag

voor een onderzoek gehad en mijn borst

ben verlost van de lijdensweg die ik jaren

immers niets aan mij. Daardoor was de

zat onder de wonden en korstjes. Het

heb moeten doorstaan en Uw Woord

psychische druk groot.

jeukte en zag er niet uit. Tijdens die bij-

zegt dat Uw striemen mijn genezing zijn.’
Er werden me geen handen opgelegd en

Artsen in verschillende ziekenhuizen

ik voelde op dat moment niets, maar ik

waren er niet bekend mee, en ik kreeg

proclameerde krachtig dat ik genezen

zalfjes en medicijnen mee om de symp-

zou zijn.

tomen en de pijn te onderdrukken en
droeg zilvertruitjes. Soms was ik maan-

De volgende dag vertrok ik naar Surina-

denlang schoon, maar met elke uitbraak

me en ging het nog echt slecht met me.

moest ik met de pijn leren leven en lag ik

Maar de dag daarna merkte ik dat het

soms met koorts en met armen en benen

al rustiger werd en mijn huid herstelde.

wijd gespreid op bed. Het was een jaren-

Met de antibiotica en prednison die ik

lange strijd.

had meegekregen wachtte ik eerst een
dag, toen twee dagen, uiteindelijk nam
ik het helemaal niet. Ik vergat het op een

Ik was pas tot geloof gekomen,
maar toen ik zag wat daar
gebeurde dacht ik: Wow!
Van die God wil ik meer weten.

gegeven moment gewoon, want ik was
helemaal genezen! Een bevriende dermatoloog bevestigde dat het een groot
wonder was, want medisch gezien is het
onmogelijk.

Mijn vrouw Vivien nam me een keer mee
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naar de genezingsdienst van Jan Zijlstra.

Ik ben vrij en kan de dingen weer doen

Ik was pas tot geloof gekomen, maar toen

die ik wil doen en als ik mezelf zie in de

ik zag wat daar gebeurde dacht ik: Wow!

spiegel dan denk ik: Wow! Je lichaam is

Van die God wil ik meer weten. Langza-

helemaal gezond, geen wondjes, geen

merhand groeide ik in het geloof en na

blaasjes, geen pijn meer!
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Lisa Finnema
GENEZEN VAN BEKKENINSTABILITEIT
Tijdens mijn tweede zwangerschap kreeg ik
bloedingen als gevolg van een verzakking.
Ondanks een ring die geplaatst werd, voelde het
nog alsof ik mijn kind op mijn knieën had. Als gevolg
daarvan spande ik alles heel erg aan waardoor het
gewricht bij mij helemaal scheeftrok.

Ik had altijd pijn waardoor ik in de ziek-

ling op te zien die de dinsdag daarop zou

Mijn hele lichaam tintelde, ik voelde van

tewet terechtkwam en in de tweede helft

plaatsvinden en belde ik de afspraak af.

alles, maar niet meer de pijn.

van mijn zwangerschap in een rolstoel

Ik haalde ons zoontje van school waar

zat.

een van de moeders op het schoolplein

Het moment dat ik over het podium liep,

me vertelde over de genezingsdienst met

besefte ik: het is echt gebeurd! Iets of

Nadat mijn dochtertje geboren werd

Jan Zijlstra die ‘s avonds in de Flint gehou-

Iemand heeft de pijn van mijn lijf overge-

gingen de klachten niet over en werd ik

den zou worden. En hoewel ik sceptisch

nomen! Toen ik van het podium liep, zag

voor revalidatie doorgestuurd naar het

was, emotioneerde het me toen ik film-

mijn man meteen dat mijn stugge manier

Spine & Joint Centre in Rotterdam, het

pjes bekeek van mensen die genezen

van lopen verdwenen was. We beseften

expertisecentrum voor rug-, bekken- en

werden van bekkeninstabiliteit.

dat het menselijkerwijs onverklaarbaar

nekklachten waar ik na drie maanden te

was en na afloop vertelde men ons dat

horen kreeg dat ik chronisch pijn patiënt

Ik ging met mijn man naar de dienst en

was. Er was geen operatie mogelijk en ik

zat helemaal achteraan. Ik had veel pijn

moest ermee leren leven. Manuele the-

maar was er in de eerste plaats niet voor

Die maandag daarop vertelde ik mijn

rapie, medicijnen en pijnstillers verlicht-

genezing, ik was nieuwsgierig. Op een

manuele therapeut wat er gebeurd was.

ten de aanhoudende pijn en een soort

gegeven moment werd er gevraagd of er

Uit het onderzoek dat toen gedaan werd,

zwemband moest wat meer zitcomfort

iemand in de zaal was met bekkeninsta-

werd vastgesteld dat het SI-gewricht

bieden. Ik liep met krukken om mobiel te

biliteit. Met aanmoediging van mijn man

(gewricht tussen het heiligbeen en bek-

blijven, maar alles kostte moeite en pijn.

liep ik naar voren en werd er met me

kenvleugel) er weer goed uitzag. Alles wat

Alleen als ik sliep had ik geen pijn.

gebeden in de Naam van Jezus.

scheef stond, was weer recht, en er zat

Vanwege die aanhoudende pijn werd

Nu moet ik iets warms voelen, dacht ik,

met de arts besloten om een facetdener-

maar dat gebeurde niet. Jan Zijlstra legde

vatie te ondergaan. Acht prikken in mijn

zijn hand op mijn hoofd en het was als-

rug zouden dan de sturing van pijnprik-

of er een bliksemschicht door me heen

kels naar de hersenen blokkeren. Maar

ging. De riem met zware stenen die altijd

op die vrijdagochtend van 25 september

om me heen zat en op mijn lijf drukte,

2009, begon ik toch tegen de behande-

was weg.

we het als een cadeau moesten zien.

geen bindweefsel meer omheen.
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Ik leef nu al jarenlang
zonder pijn. Gods genezing
die in een onverwacht en snel
moment op mijn pad kwam,
was definitief.

GEMEENTEDIENSTEN IN WARMOND
onder leiding van pastor Armand Lefeu

AGENDA

AGENDA

Eredienst en Kinderdienst

Elke 1e en 2e zondagavond van
de maand om 19:00 uur

WEKELIJKSE DIENSTEN

GENEZINGSDIENSTEN

Iedere zondagmorgen om 10:00

Ontvang Goddelijke genezing!
Voorbede- en Gebedsdienst
Iedere woensdagavond om 20:00

Kijk regelmatig op onze website

Of volg ons op:

waar alle eventuele wijzigingen gepubliceerd worden.

wingsofhealingnl

WWW.WINGSOFHEALING.NL

@StichtingWingsOfHealing

Indien u ook een genezingdienst met Armand en Natalie Lefeu samen met het team van de
Wings of Healing in uw gemeente wilt hebben, neem dan gerust contact met ons op:

info@wingsofhealing.nl / 071 - 303 12 60

ROUTE

Route vanuit Rotterdam / Den Haag
➤ G
 a de A44 op bij Wassenaar.

Route vanuit Utrecht / Amsterdam

➤ N
 eem afslag 6 (Voorhout – Noordwijk – Oegstgeest-Noord)

➤ B
 ij knooppunt Burgerveen neem de A44.

➤ G
 a rechtsaf richting Warmond langs de Haarlemmertrekvaart.

➤ N
 eem afslag 4 (Warmond)
➤ N
 eem de eerste afslag op de rotonde naar de
Warmonderweg richting Warmond
➤ R
 ij via de Herenweg door Warmond heen tot
aan de spoortunnel

Bij de stoplichten links Warmond in.
➤ N
 a de spoortunnel rechtsaf
➤ O
 ver de brug na Wellness Warmond naar rechts
➤ G
 a de A44 op bij Wassenaar. Neem afslag 6 (Voorhout –
Noordwijk – Oegstgeest-Noord)

➤ V
 oor de spoortunnel linksaf
➤ O
 ver de brug na Wellness Warmond naar
rechts

➤ G
 a rechtsaf richting Warmond langs de Haarlemmertrekvaart.
Bij de stoplichten links Warmond in.
➤ N
 a de spoortunnel rechtsaf
➤ O
 ver de brug na Wellness Warmond naar rechts

VEERPOLDER 6A, WARMOND, TELEFOON 071 - 303 12 60
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PROGRAMMA

BIJZONDERE DIENSTEN IN WARMOND
onder leiding van pastor Armand Lefeu

DECEMBER

AGENDA

BIJZONDERE DIENSTEN

Kerstavonddienst

SEPTEMBER

Zaterdag 24 december 20:00 uur

Speciale dienst met gebed voor scholieren &
studenten

Kerstfeest met maaltijd

Zondag 4 september 10:00 uur

(10:00 uur is er geen Eredienst)

Start Discipelschaptraining

JANUARI 2023

Zondag 25 december 13:30 uur

Maandag 5 september 19:30 uur
Opgave: info@wingsofhealing.nl of 071-3031260 vragen naar

Nieuwjaarsdienst met Nieuwjaarsteksten voor 2023

Armand Lefeu

Zondag 1 januari 10:00 uur

Meet, Greet and Eat

Voorbede Vernieuwingsdienst

Vrijdag 23 september 19:00 uur

Woensdag 4 januari 20:00 uur

Gastspreker: JC Alzamora uit USA
zondag 25 september 10:00 uur

OKTOBER
Vrouwendag olv Natalie Lefeu
Zaterdag 22 oktober 13:30 uur

Meet, Greet and Eat
Vrijdag 28 oktober 19:00 uur

Jesus Kidsparty
Zaterdag 29 oktober 13:30 uur

NOVEMBER
Meet, Greet and Eat
Vrijdag 18 november 19:00 uur

Partnerdag van de Wings of Healing
Zaterdag 26 november 13:30 uur
WWW.WINGSOFHEALING.NL
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TOEGANG VRIJ

GETUIGENISSEN

Henk Nepveu
GENEZEN VAN ASBESTKANKER

Na het overlijden van mijn
vrouw, had ik de zorg voor drie
opgroeiende kinderen. Ik had
twee banen en dat eiste zijn tol.
In 2005 kreeg ik zes bypasses als
gevolg van een hartinfarct en in
2008 gaf ik plotseling zwaar en
zwart over. Ik had een dubbele
longontsteking en bleef drie
weken in het ziekenhuis voor
een prednisonkuur.

Mijn longen werden schoon, maar ik was

professor beschreef dat de ziekte zo ver-

niet genezen want de oorzaak was onbe-

schrikkelijk is dat zelfs gebedsgenezing

kend. Bij de laatste controle bleek dat het

niet zou helpen. ‘Gebedsgenezing!’ Dát

er allesbehalve goed uit zag zodat er met

woord had ik nodig. Genezing had met

spoed een afspraak gemaakt werd met

God te maken en bij God is alles moge-

de longspecialist.

lijk! Ik vond het geniaal en vertelde het
aan vrienden. Bij hen thuis kwam net

Weken volgden met foto’s, scans en rug-

die dag een foldertje in de bus over een

genpuncties. Ik onderging het allemaal

genezingsdienst van Jan Zijlstra. Ik was

en maakte me meer zorgen om mijn kin-

vol verwondering en wist dat ik daar mijn

deren. Voor mijn zoon met een beperking

genezing zou ontvangen.

was ik bezig voor de bemiddeling van zijn
ondersteuning. Ik ging al jaren niet meer

In de eerste genezingsdienst nam ik Jezus

naar de kerk en echt geloven deed ik niet,

aan in mijn hart. Dat ontroerde me en

maar ik bad een heel eerlijk gebed: ‘Heer,

er kwam rust en vrede over me. Na alle

ik weet dat ik nu erg ziek ben, maar help

stress was ik zo blij! De tweede keer dat

me, ik heb nog tijd nodig voor mijn zoon.’

ik naar een genezingsdienst ging, liet ik

Toen ik weer een keer door de scan

voor me bidden en werd er leven over me

moest heb ik het uitgeroepen naar God:

uitgesproken. Dat is zo belangrijk! ‘Leven’

‘Help me alstublieft!’ Ik denk dat toen

stond zo haaks op de ziekte! Het klonk

het balletje is gaan rollen, want al wist ik

als muziek in mijn oren. ‘Wees genezen!’

dat toen nog niet; in de Bijbel staat hoe

hoorde ik Jan Zijlstra zeggen.

belangrijk het is om Hem aan te roepen.
De volgende dag ging ik enthousiast naar
In 2009 kreeg ik de uitslag te horen: ik had

het ziekenhuis om foto’s te laten maken,

de ergste vorm van longkanker, opgelo-

en het uiteindelijke bewijs van mijn gene-

pen toen ik werkte in een gebouw waar

zing werd pas zes weken later via een

asbest vrijkwam tijdens een verbouwing.

biopsie bewezen. Op 13 november 2010

Ik had nog drie maanden te leven. Met

kreeg ik de officiële uitslag. De profes-

een chemokuur zou ik een paar maan-

sor lachte me toe: ‘Meneer Nepveu, we

den winnen, maar de deur zou toch dicht-

hebben geen kankercellen meer kunnen

gaan. Ik ben toen 3 uur gaan wandelen in

vinden, u bent helemaal schoon. U bent

het bos om mijn hoofd leeg te maken en

genezen!’. Hij sloot het dossier zelfs af

op kracht te komen. Desondanks bleef ik

door erop te schrijven waardoor ik gene-

optimistisch en concentreerde ik me hoe

zen was: genezen door gebed in de gene-

ik van deze ziekte af kon komen. Ik wilde

zingsdienst. Ik ben God dankbaar, mijn

geen begrafenis regelen en dagenlang

genezing is ook bevestigd door de artsen.

zat ik achter de computer, zoekend naar
een behandeling. Maar ik las alleen maar
over een verschrikkelijke ziekte waar
geen overlevingskans voor was.
Toen ik het bijna op wilde geven, vond
ik een link waar een wereldberoemde
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Als je niet meer kunt,
of je weet niet meer hoe je verder
moet, pieker dan niet, bid en leg
het in de handen van de Heer.

Wilma Caïro
BEVRIJD VAN DEMONISCHE MACHTEN
Ik leefde drie jaar samen met een man die mij
gouden bergen beloofde, maar drugsverslaafd
was. Toen hij dreigde dat ik de prostitutie in
moest gaan, dook ik met mijn zoontje onder bij
een vriendin.

Ik had slapeloze nachten en was bang dat hij me zou vinden.

den me waar ik dan met ‘ja’ of ‘nee’ knikken op reageerde en al

Voor ontspanning ging ik naar een rollerskate disco waar ik

die tijd ging het demonische misbruik door. Ik was depressief

geregeld kwam. Wat ik niet wist was dat de eigenaar een sata-

en gebruikte softdrugs om de pijn te verdoven. Ik wilde alleen

nist was die mij bewerkte om mannen naar de bar te verleiden.

nog maar dood, maar de avond dat ik zelfmoord wilde plegen,

Na twee jaar kwam zijn ware aard tevoorschijn.

stond er ineens een vriendin van vroeger voor de deur.

Toen de muziek stopte en ik ophield met rolschaatsen, voelde
ik twee handen in mijn rug die me vooruitduwden. Ik keek om,
maar zag niemand. Vol ongeloof ging ik zitten, toen de eigenaar
me voorbijliep met een sarcastische demonische lach. Ik pro-

Ze was christen geworden en voelde
dat ze me op moest zoeken. Ze vertelde dat
Jezus mij kon bevrijden.

beerde zijn blik te ontwijken, maar iets draaide mijn gezicht om
zodat ik hem aan moest blijven kijken. Het volgende moment

Die avond heb ik Jezus aangenomen. Ik was christen, maar had

liep hij richting de dj, waar hij dwars doorheen liep, en zette

nog steeds nachtmerries dat monsters mij verkrachtten.

een plaatje op van James Brown, ‘Sexmachine’, implicerend dat
ik dat voor hem was. Vervolgens liep hij weer dwars door de dj

Met Pasen in 1993, ging ik op uitnodiging naar een gebedsdienst

heen terug naar de bar die achter me stond. Toen pas kon ik

van broeder Jan Zijlstra. Ik verlangde naar de Heilige Geest. ‘Dan

mijn hoofd draaien. Ik was in shock, keek hem een paar keer

moet je eerst bevrijd worden’, zei Jan Zijlstra. Ik begreep er niets

aan, verliet het gebouw en besloot nooit meer terug te gaan.

van, want ik was al 3 jaar bekeerd en las de Bijbel. Toen hij over

Die avond begon mijn ellende pas goed.

mijn nachtmerries begon, bevestigde ik dat onder tranen. Hij
beval de machten om mijn lichaam te verlaten en bestrafte in

Thuis werd ik elke nacht verkracht door een aanwezigheid die

Jezus’ Naam de boze geesten van occultisme, van toverij, van

niet zichtbaar was. Ik dacht dat het die satanist was die uit zijn

waarzeggerij, de leugengeesten, de voodoo-geesten, de geest

lichaam trad. Dit ging jaren door. Een vriendin verwees mij naar

van verwarring en al de onreine geesten die bezit van me had-

een medium aan die voor 400 gulden mij kon bevrijden via een

den genomen. Ze moesten allemaal gaan in de machtige Naam

ritueel bad. In plaats van bevrijding bezorgde het mij juist meer

van Jezus.

demonen. Lampen gingen vanzelf aan en uit. Spullen verplaatsten zich, de tv sprong op alle netten en de radio speelde muziek

Ik begon te schreeuwen en keek met grote ogen rond, begon

terwijl die uitstond. Het was Poltergeist!

hevig te transpireren en zakte uiteindelijk in elkaar. Toen ik

Soms trilde mijn bed zo heftig dat ik door de kamer heen rolde,

opstond, werd vrede over mij uitgesproken en ervoer ik vrede

als ik in de spiegel keek zag ik niet mezelf maar een oude man

en rust. Al die jaren hadden de demonen zich in mij verstopt,

met een sarcastisch lach. Ik liet een rastakapsel staan om maar

maar in de Naam van Jezus werd ik bevrijd!

niet in de spiegel te hoeven kijken. Stemmen in mijn hoofd kwel-
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Regina van der Lee
GENEZEN VAN DE ZIEKTE VAN CROHN
Vanaf mijn 15e begonnen mijn darmen sterk te reageren
op voedsel waardoor ik vaak diarree had. Ik was vaak moe
omdat mijn lichaam niet genoeg voedingsstoffen opnam.
De voorlopige diagnose was een spastische darm. Ik kreeg
medicijnen mee, maar die brachten geen verbetering.

In 2001 kreeg ik een ernstige darm-

las ik een geweldige bemoediging in

had en moe was, en hij antwoordde dat

bloeding en werd naar het ziekenhuis

Vaders Liefdesbrief: ’Met mijn hele hart

God nog steeds genezen kon. Hij legde

verwezen, daar bleek dat ik de ziekte

verlang Ik ernaar om je te bevestigen. En

zijn hand op mij en de hoofdpijn die ik de

van Crohn had, een chronische ontste-

ik wil je grote en verbazingwekkende din-

hele dag al had, verdween. Daarna bad hij

kingsziekte van de darm. Er was geen

gen laten zien.’

voor genezing van mijn darmen in Jezus’

genezing mogelijk. Ik kreeg Prednison

Naam. Ik voelde de warmte van Gods

en Lanvis voorgeschreven en omdat ik

Samen met mijn man Marcel ging ik naar

kracht door mijn lichaam stromen en de

steeds zwakker werd moest ik stoppen

de genezingsdienst. Alles was overweldi-

pijn mijn lichaam verlaten. Toen hij vroeg

met werken.

gend en ik wilde eigenlijk meteen weg,

waar de pijn was, kon ik alleen maar zeg-

maar Marcel stelde me op mijn gemak.

gen dat die weg was. God had me in een

Mijn ziektebeeld verergerde geleidelijk,

Toen de Evangelist zei dat er mensen in

keer genezen! Het bloeden stopte en die

zeven jaar bloedden mijn darmen steeds

de zaal waren in een wanhopige situatie

avond had ik normale ontlasting.

heviger en elk kwartier moest ik naar de

en hij vroeg wie zijn leven aan God wilde

wc. Op het laatst woog ik 44 kilo. Inmid-

overgeven, liepen we naar voren. Toen ik

De volgende dag moest ik de afspraak

dels had ik twee kinderen en kreeg ik

hardop meebad, gebeurde er iets diep in

voor de operatie afzeggen. Dat was niet

hulp in de huishouding. Ik had nergens

mij. Ik voelde de aanwezigheid van God.

in een keer mogelijk, en ik maakte een

energie meer voor. Uiteindelijk werd er

Ik hief mijn vermoeide, zware handen

afspraak voor een onderzoek. Hoewel

een datum geprikt om een voorlopige

omhoog en er stroomde een golf van

de artsen het niet konden onderbouwen,

stoma te plaatsen. Ik kon niet meer, en

warmte door mijn lichaam. Gods Heilige

moesten ze constateren dat mijn darmen

was aan deze operatie toe. Thuis en in de

Geest stroomde in mijn hart en dat was

schoon waren. Er was geen ontsteking

kerk werd voor mij gebeden.

het moment dat ik me volledig kon over-

meer te zien!

geven.
Ik sta weer midden in het leven en in het

Ik geloofde dat God kon genezen,
maar wilde Hij mij genezen?

Dat moment was eigenlijk waar de gene-

dorp ben ik misschien nog wel ‘het meisje

zing begon; de genezing van mijn hart.

van de genezing’;

‘Hij is jouw Vader, jij bent Zijn kind en
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In die tijd kreeg ik een uitnodiging voor

God zal je zegenen’, zei Jan Zijlstra en hij

een genezingsdienst van Jan Zijlstra. Ik

zei erbij dat ik klaar moest zijn voor mijn

vroeg me af of het wel voor mij was, ik

wonder want Gods hand rustte op mij.

had me al zo voorbereid op de operatie.

Mijn hart verlangde steeds meer naar

Ik bad er een week voor en in die week

wat God zou gaan doen. Ik zei dat ik pijn
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Maar het gaat niet om mij, het
gaat om wat God heeft gedaan.
Ik dank God nog iedere dag
voor mijn leven.

GETUIGENISSEN

Leon en Simone van Dijk
GENEZEN VAN 45 JAAR LANG ZWARE HOOFDPIJNEN EN CHRONISCHE BLAASONTSTEKING
In 1966 viel ik als jochie van 2,5 jaar,
van de trap in mijn ouderlijk huis.
Een gebroken sleutelbeen was het
gevolg en ik kreeg van de huisarts
alleen een mitella om. ‘Want’, zei hij,
‘bij zo’n klein jochie is dat in twee
weken weer aan elkaar gegroeid.’

in mijn hoofd gemarteld werd, zó zwaar

Op 3 juli 2016 gingen wij naar Warmond.

was het. Toen besloot ik een onderzoek-

De prediking vergrootte ons geloof en er

straject in te gaan. Maar CT en MRI scans,

werd daarna met ons gebeden. Die nacht

behandelingen

fysiotherapeuten,

werd mijn vrouw door de Heere genezen,

chiropractors en masseurs, gebruik van

want de volgende ochtend voelde zij zich

medicijnen: niets hielp, er werd geen

herboren. Een urineonderzoek gaf aan

aanwijsbare diagnose gesteld. ‘Meneer, u

dat zij helemaal genezen was, het was

bent helemaal gezond, u mankeert niets.’

100% schoon!

van

was wat ik te horen kreeg.
Toen er voor mij gebeden werd, waren

Na 2 weken mocht de mitella af. Het bot
was inderdaad aan elkaar gegroeid. Maar

Iemand tipte me toen om eens een oste-

daar twee onzichtbare vingers die, heel

omdat de arts het bot niet gezet had,

opaat te bezoeken. Die zei: ‘Je nek staat

subtiel, mijn nek een zetje gaven.

waren de gebroken stukken naast elkaar

erg scheef, heb je wel eens een botbreuk

geschoven en zo aan elkaar gegroeid. De

gehad?’. Ik vertelde wat er in mijn vroe-

symmetrie in mijn skelet was vanaf dat

ge jeugd was gebeurd. Eindelijk werd

moment verstoord. Het incident werd

de oorzaak van mijn hoofdpijn gevon-

vergeten.

den. Maar een nek even rechtzetten, dat

In één moment stond mijn
nek recht! Sindsdien heb ik
nooit meer hoofdpijn!

gaat niet zomaar; je kunt verlamd raken.
Op de lagere school begon ik last te krij-

Opnieuw kreeg ik te horen: ‘Leer er mee

Deze twee wonderen hebben ons leven

gen van hoofdpijn die met de jaren erger

leven, je komt er nooit van af.’

op zijn kop gezet. Immers, als zoiets

werd. In een goede week had ik maar
In 2016 kreeg Simone, mijn vrouw, een

mens voor ons kon doen, dan kan je

maar zo’n week was een uitzondering.

zeer ernstige blaasontsteking. Ze kreeg 7

onmogelijk nog om God heen. We willen

Meestal bestond een week uit drie tot

antibioticakuren, maar niets hielp. Simo-

dan ook nooit meer om Hem heen. We

vijf dagen loodzware geseling van de

ne werd steeds zieker. Op een dag zei ze:

willen alles van deze fantastische God

hoofdpijn. Rust of aspirines nemen: niets

‘Ik wil naar een genezingsdienst, dan laat

weten en Hem dienen, en dat doen we

hielp. Door de jaren heen ging mijn nek

ik ervoor bidden.’ ‘Ik ga mee’, zei ik ‘dan

dan ook!

steeds schever naar rechts staan. Dit ver-

laat ik voor mijn hoofdpijn bidden.’

oorzaakte een enorme belasting voor de
spieren en pezen in mijn linkerschouder
met verzuring en spanning als gevolg.
In mijn jeugd bezocht ik hiervoor regelmatig de huisarts en hebben we alles
geprobeerd: medicatie, heilgymnastiek,
fysiotherapie,

oog-onderzoek

enzo-

voorts. Niets bracht verlichting en ondertussen leerde ik ermee leven. De pijn
leren dragen maakte mij hard. Als een
ander eens zat te piepen over iets kleins,
dan werd ik vaak boos.
In mijn werkzame leven als ondernemer
werden de hoofdpijnen nog intenser.
Het waren helse brandende, stekende
pijnen, alsof ik met duizenden naalden
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moois je zomaar overkomt, wat geen

één keer behoorlijk stevige hoofdpijn,
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GETUIGENISSEN

Dick Krabbendam
HAD EEN BURN-OUT EN WOEDEAANVALLEN
Jaren werkte ik in de zwakzinnigenzorg waar ik te maken had met ernstige gedragsproblemen en
agressie. Dat trok op den duur een wissel op mij waardoor de motivatie ver te zoeken was.

De periode rond de geboorte van onze eerste en tweede kind

Thuis had ik woedeaanvallen. Positief keerde ik om naar nega-

nam ik ouderschapsverlof en zorgverlof op om thuis te zijn tot

tief en José was er het slachtoffer van. Van binnen huilde ik,

steun van José, mijn vrouw, maar ook afstand kon nemen van

want ik zag mijn gedrag, maar het was alsof iets het overnam.

mijn werk.

Uiteindelijk werd de conclusie getrokken dat ik er diep in zat en
er voorlopig niet uit zou komen. Ik bleek geen depressie te heb-

Na verloop van tijd wilde ik weer voor 50% aan het werk gaan

ben, hoewel medicatie daarvoor verdubbeld was, en besloot

om dat snel uit te bouwen naar 100%. Als antwoord werd

toen om het een jaar zonder pillen te proberen. Ik zocht het in

gezegd dat ik dan net zo goed weg kon blijven, en dat na 27 jaar

Reiki, slikte andere pillen, raadpleegde de glazen bol, maar niets

dienstverband. Ik belandde in een burn-out en was twee jaar

hielp. Intussen was ik voor 70% afgekeurd en hoefde ik niet her-

de weg kwijt. Therapieën hielpen niet, want door mijn werker-

keurd te worden zodat ik andere dingen kon ondernemen, en

varing doorzag ik alles. Ik moest er zelf uit zien te komen en na

me in zette om hulpgoederen naar Roemenië te brengen.

een herkeuring ging ik weer aan de slag, maar slechts voor 2,5
maanden. Een stemmetje van binnen zei dat ik er niets van bak-

Toen ik last had van mijn meniscus kreeg ik van de zus en zwa-

te en toen ik daaraan toegaf en stopte met werken, stortte ik

ger van José een foldertje over de genezingsdiensten met Jan

in. Ik slikte medicijnen, maar bleef rusteloos en kwam nergens

Zijlstra. Ik was wel gelovig, maar dit vond ik grote onzin. De vol-

aan toe.

gende dag tijdens een picknick met het gezin, wist ik weer eens
een mooie dag te verzieken. Ik ergerde me aan de plek die José
had uitgekozen en gaf haar de schuld ervan. Ik had het foldertje
bij me en las het met cynisme voor om het belachelijk te maken.
De sfeer was goed verpest en ik ging naar huis en ben op bed in
tranen uitgebarsten: dit duurde al vier jaar. Ik wilde niet meer,
iedereen was ook beter af zonder mij. Ik begon een afscheidsbrief te schrijven en dacht toen aan die folder. Als ik in de buurt
van die kerk gevonden zou worden zou men denken dat ik nog
geprobeerd had om hulp te zoeken.
Ik ging naar de kerk en was vastbesloten dat ik er een eind
aan zou maken. Maar toen gevraagd werd wie er opzoek naar
Jezus was, stak ik mijn hand op en barstte ik in huilen uit! Alles
veranderde in dat moment, ik voelde me schoongewassen. Ik
zag mezelf en Jezus zag mijn hart. Mijn meniscus was bijzaak
geworden en ik kon alleen maar uitbrengen dat ik zo bang was.
Waarop Jan Zijlstra zei: ‘Duivel, ga uit hem!’
Thuis zag José meteen de verandering, en hoewel ik vaker een
opleving had gehad, was dit anders. Dit bleef! José maakte dat
jaar ook een keuze voor Jezus en nu dienen we God alweer heel
wat jaar samen.

De Heilige Geest kent jouw diepste verlangen. Hij ziet
je hart en wil jou leven aanraken en veranderen.
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GETUIGENISSEN

Natasja Verstegen
HAAR LITTEKEN WERD EEN SIERAAD
Op mijn tiende had ik een bult in mijn hals. Volgens de huisarts was het
struma en was het niet ernstig. Als kind dacht ik: dan ben ik maar anders.
Maar de bult werd groter. Soms stikte ik bijna van benauwdheid.
Onderzoek wees uit dat het een zeldza-

longen. De behandeling sloeg niet aan,

me vorm van schildklierkanker was waar

maar ik bleef positief en sprak mezelf

een nieuw behandeling op getest kon

woorden toe van leven.

worden. Ik was 15 jaar en zei dat ik dat
niet wilde maar in God geloofde en Jezus

Op 4 februari 2007 ging ik met mijn vader

me kon genezen. Ik onderging toen een

mee naar een genezingsdienst van Jan

behandeling waarbij mijn schildklier en

Zijlstra. Ik ging niet eens voor mijn eigen

de vier bijschildkliertjes werden verwij-

genezing, want ik vond het fijn om voor

derd. En omdat het gezwel zo groot was,

anderen mee te bidden. Maar op een

kon niet voorkomen worden dat mijn

gegeven moment benoemde Jan Zijlstra

stembanden beschadigd werden.

dat er iemand in de zaal was met de
vorm van kanker die ik had. Mijn vader

Het was de enige keer dat ik gehuild heb

en ik wisten meteen dat ik die persoon

toen ze me vertelden dat ik nooit meer

was. Ik liep naar voren voor gebed en

zou kunnen zingen. Zingen was mijn pas-

wist dat God met mij bezig was. Ik werd

sie. Kort daarna werden er uitzaaiingen

emotioneel en voelde een warme gloed

naar de lymfeklieren ontdekt en werd ik

die de toppen van mijn vingers en tenen

opnieuw geopereerd.

aanraakte. Ik ervoer vrede en vertrouwen
en het was alsof God zei: ‘Het is weg, het

Ondertussen had een vriendin buiten

is klaar.’ Op dat moment wist ik dat het

mijn weten om, mij opgegeven voor het

weg was.

talentenprogramma Idols. Toen ik daar
een uitnodiging voor kreeg was ik in de

Bij het eindgesprek met de arts kreeg ik

war, want ik had geen stem meer! Ik

te horen dat de maandenlange chemo’s

geloofde nog altijd dat God mij kon gene-

en radioactieve jodium niet aansloegen,

zen van kanker, maar dat ik weer zou

maar ik vertelde over mijn ervaring en

zingen vond ik lastig. Thuis bad ik ervoor

het vertrouwen dat het goed zou komen.

en besloot ik het avontuur aan te gaan.

Ik vroeg om een laatste scan, waar men

Ik sprak met God af dat als ik de eerste

na overleg mee akkoord ging. Er werd

rondes door zou komen, ik ook weer zou

contrastvloeistof ingebracht en bloed

geloven dat ik voor Hem zou zingen. Ik

afgenomen. Intussen stonden er vier art-

kwam de eerste drie rondes door en zat

sen om mijn bed heen die zeiden dat er

bij de laatste 10 deelnemers. Toen hield

op de scan niets meer te zien was en ik

mijn stem ermee op. Toch had ik een

nergens vanuit mocht gaan maar dat er

enorme rust. Ik wilde toch nooit een pop-

nog een heel traject voor me lag.

ster worden en wist ik dat ik weer voor

Maar voor mij was het duidelijk: God had

God zou zingen. Het was alsof God zei:

mij genezen!

‘Nu ga Ik met jou verder.’
De medische wereld zal het nooit een
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Na dit avontuur waren er weer uitzaaiin-

wonder noemen, maar als je jarenlang

gen. Nu naar de vertakkingen van mijn

kankervrij bent, ben je genezen verklaard!
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Ik weet hoe mijn stem vroeger
klonk, maar wat God me terug
gegeven heeft is veel mooier.
En mijn littekens? Ik draag ze
als een sieraad.

16 INSPIRERENDE BOEKEN VAN JAN ZIJLSTRA

1e Johannes brief Training

Overwin de Hindernissen die

Trainingsboek met belangrijke les-

u van uw genezing af kunnen

sen die u zullen helpen om stand-

houden

vastig te zijn en met volharding

Een pastoraal boek speciaal voor

waakzaam te blijven voor dwaal-

mensen die op zoek zijn naar ant-

leraars die verwarring willen bren-

woorden op vragen die zijn ont-

gen.

staan naar aanleiding van onbeantwoorde gebeden.

De God van Wonderen

Goddelijke Genezing in het

‘De God van wonderen’ geeft ons

Heilig Avondmaal

belangrijke richtlijnen hoe wij een

Het Avondmaal is één van de

wonder van genezing kunnen ont-

grootste zegeningen die tot ons zal

vangen en welke stappen er geno-

komen als wij het op de juiste wij-

men moeten worden om Zijn gene-

ze tot ons nemen. Als wij de volle

zende kracht te kunnen ervaren.

zegen willen ervaren, dan zullen
wij allereerst de betekenis van het
Avondmaal moeten weten.

Antwoorden op wat ik

Gehazi

hoorde en zag
Jarenlang

Gehazi is geen succesverhaal tot

schreef

Jan

Zijlstra

navolging, maar wel een belangrij-

columns en korte artikelen, veel-

ke waarschuwing voor ons leven.

al geïnspireerd door hetgeen hij

Het laat ons zien waar Gehazi faal-

hoorde, zag of meemaakte in zijn

de en hoe hij zijn bediening en

werkzaamheden als pastor. Dit

bestemming miste. Het gaat over

boek geeft antwoorden op vragen

karaktereigenschappen die nodig

door de weg te laten zien die God

zijn om een dienaar van God te zijn.

ons toont in Zijn Woord.

Discipelschapstraining

Twijfel, hoe deze te overwinnen

Onderwijs over de belangrijkste 22

Zodra wij in het Woord van God

fundamentele vragen die bij pas

bepaalde waarheden ontdekken,

bekeerden aan de orde komen.

probeert de vijand ons te laten

Tegelijkertijd wordt het geloof in

twijfelen aan het Woord, zodat wij

het Woord van God sterk opge-

de zegeningen van God niet zullen

bouwd en leert de cursist te leven

ontvangen. Dit boek helpt u, uw

met antwoorden uit het Woord.

vraagtekens niet boven Gods uitroeptekens te plaatsen.

VERKRIJGBAAR BIJ DE BOEKENSHOP
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HEEFT U DE GEHELE COLLECTIE AL COMPLEET?

Dagelijks drinken van het

De 7 Pascha’s in het Oude Tes-

water van de Geest

tament en het Avondmaal van

Tijdens de reis van het volk Israël

Jezus in het Nieuwe Testament

vanuit Egypte, vond het volk Israël

Een belangrijk thema om nader te

in de woestijn telkens het godde-

onderzoeken want de Pascha’s zijn

lijk water dat zij elke keer tot zich

een schaduw van de werkelijkheid

moest nemen. Dit boek spoort aan

die kwam met Christus. Elk Pascha

om dagelijks te drinken van het

laat ons een belangrijk onderdeel

water dat de Heer ons geeft.

zien van het werk van Christus. Dit
boek geeft ons licht op het geheimenis van de Tafel van de Heer.

Alles voor Allen

Bijbelteksten Memorisatie

Een heel aantal woorden in de

Boek

Bijbel zoals, al, alles, alle, altijd,

Een tijdloos boek en een uitdaging

elk, ieder, overal, en voortdurend,

voor iedere christen om dagelijks

spreken over de volheid die er

minstens één Bijbeltekst uit het

in Jezus Christus is. We worden

hoofd te leren en om gelijktij-

aangemoedigd om te gaan leven

dig door meditatie, de tekst – de

in wat wij door Jezus Christus

gedachte van God – in je hart tot

bezitten namelijk een ongekende,

leven te laten komen.

onbeperkt grote rijkdom.

De God die scheiding maakt

10 wegen naar genezing

God is een God Die scheiding

Door heel de Bijbel heen lezen

maakt. De eerste bladzijde in de

wij dat God de Heelmeester is en

Bijbel begint ermee en door heel

dat Zijn Goddelijke genezing via

de Bijbel heen lezen wij over deze

verschillende wegen tot de mens

scheiding. De Heer spoort ons aan

komt. In al deze wegen van gene-

om een keuze te maken voor, of

zing zien wij dat de kracht van God

tegen Hem.

onbeperkt is en dat Zijn levendmakende kracht de mens in nood,
genezing brengt.

Laat uw verleden niet over uw

De weg om met alle kracht

heden heersen

bekrachtigd te worden

Het verleden heeft een groot

Dit belangrijke boek handelt over

effect op onze emoties. Negatieve

het gedeelte uit Kolossenzen 1:9-

emoties komen voort uit ervarin-

12 en laat vijf onmisbare waarhe-

gen waarvan velen zich afvragen

den over de weg naar alle kracht

hoe ermee om te gaan en hoe er

voor ons leven zien. We ontdekken

ooit van af te komen. In dit boek

het uiteindelijke doel waar die weg

wordt de weg getoond hoe eruit te

ons naartoe leidt.

komen.
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MEET, GREET & EAT AVOND
Waarschijnlijk ken je de uitdrukking ‘Liefde gaat door
de maag’. In Duitsland zegt men: ‘Liebe geht durch
den Magen’, terwijl de Italianen ‘L’amore passa per lo
stomaco’ zeggen. Liefde kan op veel manieren geuit
worden en maaltijd hebben met elkaar is daar een
voorbeeld van.
Valentijnsdag is een van de drukstbezochte dagen in een restaurant. Voor een verliefd koppel is de avond geslaagd als er
volle aandacht is voor elkaar is en er een fijn gesprek plaatsvindt, onder het genot van een voortreffelijke maaltijd. De liefde
en romantiek wordt versterkt en nieuw leven ingeblazen.
In het alledaagse leven is de maaltijd een belangrijk moment
van de dag waar het gezin na een drukke dag samenkomt en
met elkaar deelt wat men die dag heeft meegemaakt. Dit zijn de
gezellige momenten, waar men later graag op terugkijkt.
Ook in de Bijbel lezen we hoe de maaltijd een belangrijke uiting
van intimiteit is en waar men tot rust komt in een veilige, vertrouwde omgeving. Psalm 23 vers 5 is hier een goed voorbeeld
van en het Avondmaal is wellicht het ultieme voorbeeld waarin duidelijk wordt hoe belangrijk het is om samen maaltijd te
houden. In Lukas 22 vers 15 verlangt Jezus er vurig naar om
Pascha met Zijn discipelen te vieren voordat Hij moest lijden.
Hierin liet Hij Zijn onovertrefbare liefde aan ons zien. Hij gaf Zijn
leven zodat wij leven en overvloed hebben voor onze geest, ziel
en lichaam.
De Wings of Healing houdt 1 keer per maand op vrijdagavond
om 19.00 uur ‘Meet, Greet & Eat avonden. Er is gelegenheid
om elkaar en vooral Jezus te ontmoeten (Meet), beter te leren
kennen (Greet) en samen te eten (Eat) in een ontspannen en
gezellige sfeer. Tijdens deze avonden is er gelegenheid om met
elkaar te delen wat je bezighoudt, of wat je ervaren hebt, wordt
er een kort woord van bemoediging gesproken en bidden we
voor genezing of andere nood. Dit alles onder genot van een
warme maaltijd.
Op deze avonden is iedereen, jong of oud, alleenstaanden of
gezinnen, gelovig of ongelovig, welkom om met elkaar te eten.

BEN JE GEÏNTERESSEERD?

Kijk dan op onze agenda voor de
eerstvolgende Meet, Greet & Eat avond.

We nodigen vrienden, kennissen of die eenzame man of vrouw
in de straat uit voor een gezellige avond met een gratis warme
maaltijd. We houden van variatie en elke maand serveren we
een andere keuken. Zo hebben we al de Aziatische en Surinaamse keuken gehad, maar ook de Hollandse pot en Meet,Greet &

Wij zien naar je uit en neem vooral
iemand mee!

Friet avond met een frietbuffet gehouden. Je begrijpt, we kunnen hier eindeloos op door variëren. Yummy!

VEERPOLDER 6A, WARMOND, TELEFOON 071 - 303 12 60
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NOTEER IN JE AGENDA

DISCIPELSCHAPSTRAINING
DE BASIS VOOR IEDERE CHRISTEN
Onder leiding van pastor Armand Lefeu

De start is op maandag 5 september om 19:30 in
Warmond. In totaal zijn dit 15 maandagavonden.
Deze training gaat over de belangrijke fundamentele waarheden die de Bijbel
als richtlijnen geeft om een discipel van Jezus te zijn.

Aanmelden?
Aanmelden kan in de diensten van de Wings of Healing, via
www.wingsofhealing.nl/training/discipelschaps-training, stuur een mail
naar info@wingsofhealing.nl of bel 071-3031260 en vraag naar Armand Lefeu

Het boek is tevens verkrijgbaar via: W E B S H O P . W I N G S O F H E A L I N G . N L

Ook u kunt helpen om de
boodschap, die levens kan
veranderen, verder te brengen.

Wij prediken dat het Evangelie van Jezus Christus een kracht
Gods is, tot behoud voor een ieder die gelooft.
(Romeinen 1:16)
U heeft in deze editie de boodschap kunnen lezen hoe mensen
veranderd en innerlijk geheeld zijn, hoe wonderen gebeuren en

In al de diensten die wij houden zien wij dat door het
alles vernieuwende Evangelie van Jezus Christus levens
worden veranderd.

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

WWW.WINGSOFHEALING.NL
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TOEGANG VRIJ

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 - 303 12 60

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

