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Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

God doet wonderen
van

“Is er voor mij een wonder van genezing mogelijk?”, is een vraag die veel gesteld wordt. 2000 jaar
geleden was het niet anders, men dacht dat de dagen van wonderen voorbij waren. Maar Jezus
ging rond, goeddoende. Hij genas de zieken en verrichtte wonderen.
In dit magazine kun je lezen dat Jezus nog steeds in ons midden is en
jou met jouw nood in de genezingsdiensten wil ontmoeten. Het antwoord op de vraag is daarom: “Ja, een wonder van genezing is mogelijk!”.
Vandaag gebeuren er nog altijd wonderen, omdat Jezus Christus Dezelfde
is. Daarom mag jij óók een wonder verwachten.

Toen Jezus rondging, verwachtten de mensen wonderen
In de dagen van Jezus groeide het geloof in een wonder en verwachtten de
mensen dat Zijn kracht tot hen zou komen, want waar Hij was gebeurde het
ook! In het Bijbelboek Handelingen lezen wij dat in het begin van het Christendom, de mensen uit alle windstreken vandaan kwamen en wonderen
verwachtten. Jezus Christus maakte zich bekend als de levende opgestane
Heer.
Ook nu gebeuren wonderen, omdat Jezus nog steeds in ons midden is. In
het artikel ‘Ontmoet de Genezer’ op pagina 4, lees je de verhalen van mensen die net als jij ziekte, pijn en geestelijke strijd doormaakten. Zij gingen
met hun nood richting Jezus, richting het wonder en ontvingen hun wonder in één van de genezingsdiensten, waar velen getuige waren hoe Jezus
Christus hen genas.

Het begin van elk wonder, is het wonder te verwachten
De Bijbel geeft tal van voorbeelden hoe mensen met een verwachting van
een wonder tot Jezus kwamen. Er was een vrouw die ongeneeslijk ziek was
en zei: “Ik zal naar Jezus gaan, ik zal Hem aanraken en dan zal ik genezen
zijn.” Als wij vandaag wonderen willen zien en ontvangen dan zullen onze
uitspraken en handelingen in overeenstemming moeten zijn met hetgeen
wij verwachten.

God doet wonderen van genezing
De eerste kerk van 2000 jaar geleden was naast een reddende kerk ook een
genezende kerk. Wonder na wonder gebeurde, omdat de verwachting en
het geloof er naar was. In die dagen handelde men verwachtingsvol naar
het Woord van Jezus. Men zocht Hem en kwam in contact met Hem. Men
strekte de handen uit om het wonder te ontvangen. Zo kwam de kracht
van Jezus Christus tot de mensen en zo wil Jezus Christus zich ook aan jou
bekendmaken.

Evangelist Jan Zijlstra
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Door Jan Zijlstra

Ontmoet
de

GENEZER

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. HEBREEËN 13:8
Omdat Jezus Christus Dezelfde is en in geen enkel
opzicht veranderd is, kan jouw leven veranderd
worden. Jezus is ook vandaag de machtige Redder en Genezer. Deze boodschap is nooit veranderd en het Woord van God is daar duidelijk over.
Als jij te horen hebt gekregen dat je met de
situatie in jouw leven moet leren leven omdat er
niets meer aan te doen is, betekent dat niet dat
alle hoop verloren is en Jezus niets meer voor jou
kan doen. Het is dan tijd voor een ontmoeting
met Jezus Christus, de Genezer.
Hij maakt het verschil tussen leven en dood, want
Hij is het leven en brengt leven voort. In Psalm
107:20 staat dat Hij Zijn Woord zendt tot mensen
om hen te genezen. Dit doet Hij nog altijd, kom
in aanraking met de Genezer! Je vraagt je nu misschien af, waar je Hem kunt ontmoeten.

Ontmoet de Genezer in het Woord
van God
In Exodus 15:26 staat: “Ik ben de HERE uw Heelmeester”.
God gaf Daniël Peulen een nieuw hart!
4

Het Woord zegt dat dit Zijn naam is en dat Hij
handelt zoals Zijn naam is. Het Woord van God is
het fundament van ons geloof. Het is het geloof
in Jezus die ons geneest.
Als jij de Genezer nog niet in het Woord hebt kunnen vinden, probeer Hem dan niet te zoeken via
andere bronnen of kanalen buiten dat Woord.
Ik moedig je aan toch volhardend te blijven zoeken in het Woord van God. In het Woord lees je
over het leven van Jezus de Genezer en al lezende komt het Woord van God tot jou. Dat Woord
zal jou genezen, want in Spreuken 4:22 staat dat
het Woord leven voor ons is en dat leven genezing is voor het hele lichaam.
Daniël Peulen was ernstig hartpatiënt en
volgens de artsen had hij nog maar enkele
maanden te leven.
Met dat gegeven kwam hij naar een genezingsdienst. Hij vond de Genezer in het Woord en het
leven van God dat tot hem kwam maakte hem in
één moment gezond; God gaf hem een nieuw
hart!

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

Ontmoet de Genezer en ontdek Zijn
wil in het Woord van God
God wil dat het jou in alles goed gaat en dat
je gezond bent, zoals het jouw ziel goed gaat.
(3 Johannes 1:2) Door het Woord van God te lezen kunnen wij weten dat genezing de wil van
God is. Bij veel mensen ontstaat verwarring als
het gaat om de wil van God, waardoor men genezing mist. “God is machtig om het te doen en ik
houd Hem aan Zijn belofte. Hij kan mij genezen
als Hij het wil”, wordt vaak gezegd.
Maar heeft men de Genezer hier dan ook echt
ontdekt in het Woord? In Jesaja 53:4-5 (HSV)
staat: Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich
genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God
geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden
verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt
was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons
genezing gekomen. Geloof begint als wij door
het Woord van God, Zijn wil gelovig aanvaarden.
God heeft Zijn wil vastgelegd en bekendgemaakt
in Zijn Woord, als Zijn testament. Daarin heeft Hij
vastgelegd dat Hij al onze zonden vergeeft en al
onze ziekten geneest (Psalm 103:3).

Ontmoet de Genezer in Zijn genade
In de Bijbel staat dat de Genezer vol genade is.
Wanneer je Hem ontmoet vind je genade bij Hem
(Hebreeën 4:16).

Verlossing, vergeving, genezing,
het is genade voor iedereen.
Genezing van God is gebaseerd op het Woord
van God, Zijn wil, die Hij laat zien door Zijn genade. Hij doet dit niet omdat wij zo goed zijn
of het verdienen, maar Hij bewijst Zich aan ons
door Zijn genade. Hij stierf voor jouw zonden en
schenkt vergeving, dat is genade. Hetzelfde doet
Hij met ziekte; Hij schenkt genezing, dat is ook
genade. Je kunt dit lezen in 1 Petrus 2:24 en Jesaja 53:4-5, Hij droeg door Zijn striemen onze ziekten. Toen Jezus op aarde was en de zieken genas,
smeekten de mensen om genade.

Regina van de Lee leed aan een ernstige
vorm van de ziekte van Crohn. De medische
wetenschap kon niets meer voor haar doen.
Op vrijdag 7 maart 2008 zou zij geopereerd
worden en een stoma krijgen. Een week daarvoor hoorde zij dat Jezus nog steeds geneest
en twee dagen later ging Regina naar de genezingsdienst. Daar ontmoette zij de Genezer, Jezus
genas haar en in één moment werd haar ernstig
zieke lichaam gezond.

Ontmoet de Genezer in Zijn Woord,
Zijn wil en Zijn genade. Zo ontmoet
u Hem in Zijn kracht.
In Mattheüs 28:18 zegt Jezus: “Mij is gegeven alle
macht in de hemel en op de aarde.” Ook jij kunt
die Jezus in al Zijn kracht ontmoeten. Realiseer je
als je Jezus kent, dat Zijn Geest in jou woont, die
alle kracht heeft om de ziektemachten te verdrijven (Handelingen 10:38). Jezus verdreef de boze
machten en maakte de terneergeslagen en verdrukte mens vrij. Zo begon Zijn werk, staat er in
Lucas 4:18-19. Dit werk zette Hij voort, ook door
de Gemeente. De kerk in het boek Handelingen
was vol kracht!
Zo zal de kerk van tegenwoordig ook zijn, vol
kracht! De mensen zullen de Genezer ontmoeten
en Zijn kracht ontdekken.
Cicely de Lima ontmoette ook de Genezer
in Zijn kracht. Zij leed aan de afschuwelijke
ziekte COPD.
Cicely was ongeneeslijk ziek, haar longen functioneerden niet meer en zij droeg een zuurstoffles
bij zich toen zij tijdens een genezingsdienst naar
het podium kwam. De kracht van God stroomde
door haar heen.
In één moment werd zij door de wonderbaarlijke
kracht van God genezen en ontving zij nieuwe
longen.

Annemarie Verdoes ontmoette de Genezer en werd
verlost van borderline en depressies.
Ook Annemarie Verdoes ontmoette de
Genezer in Zijn genade.
Annemarie leed aan borderline, zij was depressief
en leefde in grote angst en ernstige psychoses.
De dood leek voor haar de enige uitweg. Maar
Gods karakter is genade, dat uit zich in genezing.
Annemarie ontmoette de Genezer en werd in
één moment verlost. Zij ontving het geschenk
van verlossing en leven.
We hebben vele zieken zo zien komen en God
schenkt genade, een genade die alle tekortkomingen overtreft.

Cicely de Lima ontving nieuwe longen.

“Ontmoet jouw Genezer.
Hij is Dezelfde, gisteren, heden en
tot in eeuwigheid.

Jezus genas Regina van de Lee in één moment!
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genezen van kanker
In November 2013 kreeg Willie Rouw uit Wezep
(Gelderland) tijdens het bevolkingsonderzoek
voor borstkanker de mededeling dat het er niet
goed uitzag. Een gezwel was waargenomen in
haar linker borst. De diagnose borstkanker was
een verschrikkelijke vaststelling.
Willie was een actieve vrouw en stond midden in
het leven. Werkzaam met mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar
gedrag, gelukkig getrouwd met Wim en moeder
van drie kinderen. “Het was schrikken”, vertelt Willie, “toen ik het bericht kreeg dat ik borstkanker
had, was ik boos op God, een primaire reactie”.
Het bizarre was dat ik op diezelfde dag hoorde
dat er een kleinkind op komst was en ik grootmoeder zou worden. Ik had een rotsvast vertrouwen door mijn geloof in God en mijn boosheid
ging al heel snel voorbij. Het kon toch niet zo zijn
dat God hier niets aan zou doen”
De huisarts verwees Willie naar het Sint Jansdal
ziekenhuis in Harderwijk. Daar bleek de situatie nog ernstiger te zijn dan het al was, want de
kanker was uitgezaaid naar de lever. Vanwege
de ernst wilde de specialist zo snel als mogelijk
beginnen met de chemokuur behandeling voor
de borst. Er liepen nu twee trajecten; die voor de
borstkanker en het traject voor de uitzaaiingen in
de lever.
Willie geloofde in Jezus. Dat was niet altijd zo
geweest. Zij was niet gelovig opgevoed en ging
als meisje nooit naar een kerk. Toen zij 20 jaar
was ontmoette zij God op een bijzondere wijze.
“Een radicale Saulus bekering”, zoals zij het zelf
noemt. Zij kreeg het boek ‘Kruis in de Asfaltjungle’, van David Wilkerson, in handen. Zij las het
en het maakte een diepe indruk op haar. Toen
zij later in een kerk in Zwolle, de verfilming zag
en het evangelie hoorde zei Willie tegen God:
“als U echt bestaat en U dat voor Nicky Cruz (de
hoofdpersoon in de film) kunt doen, laat dan ook
maar zien dat U dat voor Willie kunt doen”. Willie vertelt dat zij op dat moment een paar armen
om zich heen voelde, geen armen van mensen.
Zij huilde van blijdschap en werd een ander
mens; “ik ging als een ander mens naar huis”.
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Willie: “Samen met mijn man hebben we vanaf
het begin van mijn ziekte veel gebeden, en werd
er ook veel voor me gebeden. Ik werd bemoedigd met een mooie Bijbeltekst, Jesaja 26:19a “U
doden zullen leven-ook mijn dood lichaam-, zij
zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in
het stof.” Met andere woorden: ik zou een tijdje
uit het vizier zijn en daarna weer tot leven gewekt
worden. Dat was een bemoediging en ik wist dat,
hoe het ook zou gaan, het zou goedkomen.”
Op zondagavond 5 januari gingen Willie en Wim
samen naar de genezingsdienst van de Wings of
Healing. Zij gingen in geloof dat Jezus Dezelfde
is gisteren, heden en tot in eeuwigheid en verwachtten een wonder van God. Willy had toen
net de eerste chemokuur gehad.
Willie: “Die avond ging ik vol geloof naar de
dienst, waar ik vrij snel naar voren werd geroepen. Jan Zijlstra vroeg waar hij voor kon bidden.
Hij bad eerst voor mijn borst en later voor mijn lever. Hij bad dat de kankergezwellen zouden verschrompelen en dat er niets meer te zien zou zijn,
in de naam van Jezus! Tijdens dit gebed ervoer
ik een krachtige aanraking. Ik voelde dat er een
warme gloed door mijn lichaam heen ging en ik
werd zichtbaar van voor naar achter bewogen.
Dit werd later door anderen die in zaal aanwezig
waren ook bevestigd. Jan Zijlstra zei: “Dat was
een krachtige aanraking! Heb goede moed!” Toen
ik naar huis wilde gaan, ik was al bijna de zaal uit,
riep hij door de microfoon: ”Vrouw uit Zwolle (bij
Wezep), heb goede moed!”
Een week na deze aanraking, ging Willie opnieuw

naar het ziekenhuis voor een biopsie. De leverpunctie moest uitwijzen hoe ernstig de situatie
in de lever was. Er werd echter niets gevonden
of gezien. Toch wilden de artsen de chemokuur
voor haar borst afmaken en met een borst besparende operatie een restje verwijderen.
Wat de lever betrof: de artsen vertrouwden het
niet en wilde zeker van hun zaak zijn. Het was immers vreemd dat uitzaaiingen waren gezien terwijl de biopsie van eerder, niets had uitgewezen.
Op 14 mei 2014 ging Willie naar het Anthonie Van
Leeuwenhoek in Amsterdam voor een operatie.
Onder narcose werd de lever bekeken en werd
er weefsel op kweek gezet. Het hele team dat
indertijd de biopsie gedaan had, kwam er bij en
constateerde opnieuw dat er niets te vinden was,
noch oude kankercellen, noch nieuwe kankercellen. De artsen verklaarden: “U bent een bijzonder
geval, er is geen verdere behandeling nodig. U
bent genezen.” Dit was een wonder!
Willie: Dat is mijn verhaal. Het is niet altijd makkelijk geweest en het was soms een heel gevecht.
Maar mijn God kon ik niet verloochenen en zonder Hem had ik het niet gered.
Willie staat weer midden in het leven en pakt de
dingen weer op. Haar kleinkind is inmiddels geboren en Willie mag genieten van het leven die
God haar heeft gegeven.

Wat een vreugde!
Gods wonderwerkende kracht had
Willie in één moment genezen toen
zij richting Jezus ging.

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

WINGS OF HEALING
Veerpolder 6a • 2361 KV • WARMOND
Tel: 071-3031260
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Zij gingen naar een genezingsdienst
en ontvingen

Goddelijke genezing
Bert Marinus uit Drachten

GENEZEN VAN VERGEVORDERDE ZIEKTE
VAN LYME

Natasja Verstegen uit Utrecht

GENEZEN VAN LONGKANKER
Natasja: “Ik hoorde dat het een onschuldig bultje
was, maar het werd wel kwaadaardig genoemd.”
Daarna kreeg Natasja slecht nieuws; ze bleek ernstig ziek te zijn.
Zij kwam naar de genezingsdienst en vertelde
dat zij longkanker had. Het was ernstig en uitzaaiingen hadden haar stembanden aangetast. Er
was geen operatie meer mogelijk. Natasja voelde hoe de kracht van God haar aanraakte en een
wonder deed. Toen zij twee weken later voor een
onderzoek in het ziekenhuis was, concludeerden
de artsen: “Het is ongelofelijk, we kunnen niets
meer vinden. Je bent helemaal gezond!

Na een tekenbeet takelde het lichaam van de 22
jarige Bert zienderogen af. Toen eenmaal de ziekte van Lyme werd vastgesteld, had de Lyme-bacterie reeds onherstelbare schade aangericht. Het
was te laat voor een goede behandeling. Bert kon
niet meer normaal lopen en kreeg ernstige concentratieproblemen. Zijn lichaam werd steeds
zwakker. Het toekomstbeeld was een rolstoel en
een verkort leven.
Bert hoorde toen van de genezingsdiensten,
ging er naar toe en werd daar in één moment
door de kracht van Jezus genezen.

Miryam Shantan uit Assen

VERLAMD, MAAR STOND OP UIT DE ROLSTOEL
Miryam was met een enorme klap met haar hoofd achterover op de tafelrand
gevallen. Bewegingsloos en buiten bewustzijn bleef zij plat op haar rug liggen. Na
drie dagen ontwaakte zijn in het ziekenhuis uit haar coma: zij was verlamd.
Miryam en de familie kreeg van de artsen te horen dat zij
niets meer voor haar konden doen. Afgescheurde spieren en
zenuwen hadden een zeer ernstige blijvende beschadiging
veroorzaakt. In deze hopeloze situatie kwam er van onbekende hoek een uitnodiging voor de genezingsdiensten. Miryam
kreeg hoop in haar hart en besloot te gaan. Toen er voor haar
gebeden werd golfde de kracht van Jezus Christus door haar
lichaam. Ze hoorde de woorden: “Miryam, sta op in de Naam
van Jezus en wandel”, waarop zij opstond en liep. In het ziekenhuis zeiden de artsen: “dat wat wij niet hebben kunnen
doen, heeft jouw God voor jou gedaan.
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Wessel van Loenen uit Canada

GENEZEN VAN ADHD EN PDD-NOS
Vanaf zijn geboorte (in Schagen NH) had
Wessel een ernstige hersenfunctiestoornis,
waardoor hij agressief gedrag vertoonde.
Door deze stoornis was het een chaos in zijn
hoofd en was het ongeremd gedrag een groot
probleem voor artsen en psychiaters.
Zijn ouders kregen te horen dat Wessel niet
te genezen was. Maar zij besloten om naar de
genezingsdienst te gaan en een wonder van
God te verwachten. Zij geloofden dat Jezus
nog altijd Dezelfde was. Die avond werd Wessel verlost van het afschuwelijke juk dat op zijn
leven lag en dat zijn leven verwoestte.
De volgende dag zagen zijn ouders al direct
dat er een totale verandering had plaatsgevonden. Naderhand zeiden de artsen diep getroffen te zijn door de complete verandering
in Wessels leven.

Willy van de Meer

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

Henk Hofman uit Diever

Jeanette Neuman uit Huizen

GENEZEN VAN FIBROMYALGIE,
DYSTROFIE EN ME

GENEZEN VAN ERFELIJKE BLOEDZIEKTE

Jarenlang ging Henk Hofman, uit Diever, van het
ene ziekenhuis naar het andere. Hij kreeg telkens
te horen dat hij niet geholpen kon worden en
met zijn ziekten moest leren leven. Toen hoorde
hij dat Jezus Christus Dezelfde is en nog altijd
zieken geneest. Hij kwam naar een dienst en wij
legden hem de handen op in Jezus Naam. Henk
riep: ”Ik voel de kracht van God, ik voel de pijnen
wegvloeien”. Met zijn krukken omhoog liep Henk
juichend van het podium af. Genezen door de
kracht van Christus.

Mathilda Fafiani uit Venhuizen

Jacoline Bakker uit Tjum

GENEZEN VAN SPIERDYSTROFIE

GENEZEN VAN EEN BLIND OOG EN EEN
DOOF OOR

Het stoten van haar grote teen zou
het begin zijn van negentien jaar van
vreselijke pijn waardoor zij steeds
slechter liep.

Jacolien kreeg van de specialisten te horen dat
de ernstige afwijkingen in haar oog en oor niet
meer te verhelpen waren. Zij zou niet meer kunnen zien met haar linkeroog en niet meer kunnen
horen met haar linkeroor. “Je zult er mee moeten
leren leven” werd haar door de artsen verteld.

Mathilda leed aan posttraumatische spierdystrofie door het stoten van haar grote teen.
Enige jaren daarna stootte zij ook haar andere
teen waardoor opnieuw dystrofie ontstond.
Haar situatie werd door de jaren heen erger.
Zij kon niet meer zonder krukken lopen en
kreeg van de artsen te horen dat zij nooit
meer goed zou kunnen lopen en uiteindelijk
in een rolstoel terecht zou komen.
Kennissen nodigden haar uit voor een genezingsdienst. Zij was niet gewend om naar
een kerkdienst te gaan, maar opende haar
hart voor Jezus. Haar leven werd veranderd
en haar ernstig zieke lichaam werd die avond
door Jezus Christus genezen.

Jacolien hoorde echter van de genezingsdiensten en dat God nog altijd de God van Wonderen
is. Die avond vond zij diepe vrede bij God, toen
zij Jezus in haar hart sloot. De diepe wrok die zij
al jaren in haar leven meedroeg, verdween. Toen
er voor de zieken werd gebeden werd Jacolien
gevraagd om naar het podium voor gebed te komen. Die avond genas God haar oog en oor en
ging zij perfect zien en horen. Dit was medisch
gezien onmogelijk. Ook haar moeder Diana werd
die avond wonderbaarlijk genezen van fibromyalgie en bekken instabiliteit. Beiden gingen
richting Jezus en ontvingen het Wonder.

Jeanette werd geboren met een erfelijke bloedziekte. Haar ouders waren beiden drager van
deze ziekte. Het had een ernstige bloedafbraak
als gevolg. Vanaf de eerste dag van haar geboorte was het een komen en gaan naar het ziekenhuis. Jeanette had een zwam immuunsysteem en
haar organen waren aangetast. Bloedtransfusies
moesten haar in leven houden. Door een hartafwijking, functioneerden haar hartkleppen niet
goed en daarbij had zij een vernauwing in haar
longslagader. Haar zwakke gestel hadden infecties tot gevolg,
veroorzaakt door
wonden die niet
genazen. Dit was
haar leven. Ze had
een ziek lichaam
waarvan de artsen
meermalen zeiden
dat er geen medicijn of behandeling
was voor genezing.
Toen Jeanette naar de genezingsdienst kwam,
was er een golf van genezende kracht die haar
lichaam volkomen herstelde. In het U.M.C. onderzochten de artsen haar na haar genezing en bevestigden: “Jeanette je bent volkomen gezond”.

Willy van de Meer uit Hallum

GENEZEN VAN 42 JAAR REUMA
Willy was rond de dertig jaar toen zij de eerste symptomen van reuma kreeg. De huisarts
vermoedde dat Willy reuma had. Haar moeder en zus hadden het namelijk ook en het
zou in de familie kunnen zitten. Na onderzoek
in het Medisch Centrum Leeuwarden, kreeg
Willy te horen dat het inderdaad om een ongeneeslijke vorm van reuma ging. Zij kreeg
medicijnen voorgeschreven om de pijnen
wat draaglijker te maken. Willy zou hier tweeënveertig jaar mee leven.
Toen kreeg zij te horen dat er genezing mogelijk was door Jezus Christus. Zij ging richting Jezus en werd wonderbaarlijk genezen.

vrede in mij en tegelijk werd ik die avond van
chronische blaasontsteking genezen”. Tamara
en Valentijn hadden ook een kinderwens waar
voor gebeden werd. God heeft het gebed gehoord en een paar jaar later werd hun zoon Lodewijk geboren.

Tamara en Valentijn Reijnolds

EEN KINDERWENS GING IN VERVULLING
Tamara: ”Ik was niet gelovig toen ik naar een
genezingsdienst ging. Op die avond gaf ik mijn
leven aan God over. Er kwam een diepe rust en

Wij ontvangen vele malen geboortekaartjes
van kinderen die niet geboren hadden kunnen
worden. Daarbij worden briefjes meegestuurd
zoals: “Er werd voor ons gebeden dat onze kinderwens vervuld zou worden. God hoorde en
onze baby werd geboren” Wat onmogelijk was
bij mensen was mogelijk bij God.
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45 inspirerende hoofdstukken

DE GOD VAN WONDEREN
Het getuigenis dat Jezus Christus Dezelfde is

Het boek geeft inspiratie uit het
Woord van God, wat je zal brengen
op de weg naar een wonder van
genezing.
En zal je inspireren door de talrijke
getuigenissen van genezing, wat je
ook zal brengen op jouw weg naar
een wonder.

€15

Uit de inhoud o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G
 enezing in Gods Tegenwoordigheid
 at leerde Jezus over genezing?
W
Ontmoet de Genezer
H
 et wonder van Regina van der Lee
E skea genezen van haar verrotte knieën
Jacolien, ze was links blind en doof
H
 enk Hofman: Ik liep! Ik was genezen!
Izak en Rebekka’s wonderbaby’s
Henk Nepveu genezen van kanker

Waar verkrijgbaar?

• I n de boekenwinkel van de Wings of Healing
(Veerpolder 6a in Warmond)
• In alle diensten bij de boekentafel
• In de evangelische boekwinkels
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Bestellen kan ook!

Stuur een email naar info@wingsofhealing.nl.

Nieuwe Trainingen
Seizoen 2015/2016

Na de huidige training van de Genezende Kerk geeft
Evangelist Jan Zijlstra in Warmond de nieuwe en
onmisbare training:

“Gezondenen – Gods Ambassadeurs”
Start:
Zaterdag 5 september 2015 om 10:30
Vervolgens: dinsdag 8 september om 19:30
Daarna: iedere 1e dinsdag van iedere maand
Slotdag: zaterdag 11 juni 2016 10:30

Kosten
€ 110,- + € 10,- inschrijfgeld per persoon.

Training in Friesland:

“De Genezende Kerk”
Zuiderkerk
Burgemeester Wuiteweg 71
9203 KB Drachten
Start:
Zaterdag 12 september 2015 om 10:30
Vervolgens: dinsdag 15 september om 19:30
Daarna: iedere 2e dinsdag van iedere maand
Slotdag: zaterdag 18 juni 2016 om 10:30 slotles & 14:00 genezingsdienst

Kosten
€ 110,- + € 10,- inschrijfgeld per persoon.

Kijk voor alle info op:

De wonderen van genezing waarover je
leest, maken ons sprakeloos.
Vol verbazing zien wij wonderen keer
op keer plaatsvinden, maar het grootste
wonder is als een mens diepe rust en
vrede vindt en totaal verandert.
Vandaag de dag zien wij rondom ons
heen, hoe mensen van alle vreugde, vrede
en geluk zijn beroofd. Totdat Jezus Christus
in hun leven komt en de grote leegte in
hun leven wordt gevuld, en het grootste
wonder plaats vindt.

Jean en Sandra waren zeker niet ongelukkig en leefden het leven van alle dag
zoals het kwam. Het gaf hen toch niet de
voldoening die ze zochten en er was toch
een grote leegte in hun hart. Hun leven
was afgestemd op materie, al wisten zij dat
het klatergoud was; niet het echte zuivere
goud. Hun wereld bood hen niet meer dan
surrogaten. Een van onze genezingsdiensten werd gehouden in hun woonplaats.

‘Wat heb je eigenlijk in je leven,
waar je je aan vast kunt houden” ...
... waren woorden die het echtpaar hoorde
door de openstaande deur. De dienst was
aan de gang en zij liepen net voorbij. Ze
stopten en nieuwsgierig gingen ze naar
binnen. Hetgeen ze binnen hoorden was
heel wat anders dan ze gewend waren in
hun leefwereld.
Die avond hoorden zij wat echt geluk is en
de weg ernaar toe: Jezus. Zij leefden zonder God maar wisten nu in hun hart: ‘Dit is
wat wij nodig hebben’. Die avond openden
zij hun hart voor Jezus Christus en voor de
eerste keer in hun leven voelden zij wat
echt geluk is. Die avond werd hun leven totaal veranderd. Jean en Sandra kregen een
nieuw leven!

Haar leven was een hel
Diana had een leven vol pijn en verdriet. Zij was seksueel misbruikt en zei: ‘Mijn leven was een hel door
drugs, drank, mishandeling en vernedering door mannen.’ Haar leven was zo duister, dat Diana steeds
depressiever werd door alle verdriet en wanhoop. Dit had meer woede en haat tot gevolg. Zo zag het
leven eruit voor deze wanhopige vrouw. Toen kwam Diana in een genezingsdienst waar haar innerlijk
het uitschreeuwde van de pijn waar ze zo graag van verlost wilde worden.
Die avond werd haar grote verandering. Ze hoorde de woorden: ‘Laat iedereen die een nieuw hart wil
ontvangen en van pijn verlost wil worden, nu uit de rij vandaan komen’. Diana stond op en liep naar
het podium; daar bad zij het gebed mee om een nieuw hart te ontvangen. Haar hart werd aangeraakt
en haar innerlijk werd vernieuwd. Diana: ‘Toen schreeuwde ik het uit en bad tot God. Ik werd verlost
van alle pijn. Ik voelde dat het kwade verdreven werd en de last van mijn verleden werd weggenomen.’
Zo vond het grootste wonder in haar leven plaats: Diana was nieuw!

Hij wilde een einde aan zijn leven maken
Marco van de Glind was een wanhopige verslaafde, totdat zijn leven compleet vastgelopen was. Na
de wiet en de drank volgde de wereld van heroïne. Een wereld waar hij veel geld voor nodig had. Het
leven van Marco kwam in een neerwaartse spiraal van diefstal, overval en gevangenissen. Uiteindelijk
wilde hij af van de drank en de chaos waarin hij leefde. ‘Zo ga ik niet meer verder, ik heb niets meer om
voor te leven, ik maak er een eind aan’.

OP EEN DAG GING DE
DEURBEL EN DE BEZOEKER ZEI:
‘GOD HOUDT VAN JE’.

Op een dag ging de deurbel en de bezoeker zei: ‘God houdt van je’. Hij vertelde hoe Marco uit zijn ellende kon
komen. Marco werd meegenomen naar
een genezingsdienst waar hij het antwoord vond: Jezus zou de weg voor Marco zijn naar een totaal
nieuw leven. Die avond werd hij wonderbaarlijk verlost van zijn drugsverslaving: Marco was nieuw!

Hij vulde de grote leegte
We hebben talloze mensen zien komen, beroofd van vreugde, vrede, en geluk. Totdat Jezus Christus
in hun leven kwam. Hij vulde de grote leegte in hun leven en wij zagen de mensen nieuw worden.
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Een grote collectie CD’s met
onderwijs van Jan Zijlstra

Er zijn diverse titels beschikbaar
ter opbouwing van uw geloofsleven.
•

Waar verkrijgbaar?
• 	In de boekenwinkel van de Wings of Healing
(Veerpolder 6a in Warmond)
• In alle diensten bij de boekentafel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 dingen om te doen met betrekking tot de
3
wederkomst van de Heer
5 sleutels hoe mee te bidden als er voor zieken
wordt gebeden
7 redenen om niet bezorgd te zijn
7 redenen waarom Jezus nog steeds geneest
Behoud uw oogst (zegeningen)
De 4 geloofsstappen van de bloedvloeiende
vrouw
De 7 pascha’s
De bestemming voor Gods volk
De weg naar genezing in 7 stappen
De zegen van Jahweh
Een andere kijk op gebed
En God zei: Er zij………. En het was er!
Ga op de uitkijktoren staan
Geef ons vandaag ons dagelijks brood
Gekocht om vrij te zijn
Geloof of gevoel
Genezing, Uw wil geschiede
God is duidelijk met Zijn beloften
Hak de bomen om
Help! Ik word aangevallen
Het doel van verzoekingen
Het Genezingsverbond
Het handschrift dat tegen ons getuigde
Het koninkrijk van God en Goddelijke genezing
Het probleem van onwetendheid
Het resultaat van onze relatie met Hem, Joh. 15
Het verschil tussen geloof en geloven
Het volhardende geloof van de Kananese vrouw
Hij droeg ons leed - Jesaja 53:4
Hoe komt de zegen van God tot ons? Psalm 1
Hoe worden wij met alle kracht bekrachtigd
Ik heb slechts één kruikje olie
Ik heb vurig begeerd Avondmaal met u te vieren
Jezus onze Hogepriester
Jochabed, haar geloof veranderde de geschiedenis
van Israel
Mijn beker vloeit over
Ons lichaam is voor de Heer, en de Heer voor ons
lichaam
Verlossing van de vrees
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u
Waarom zo angstig?
Wat je spreekt is jouw geloof
Zonen en dochters Gods, Erfgenamen!

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

DE 3E ZONDAGAVOND VAN IEDERE MAAND

Onderwijsdienst

over geloof en Goddelijke genezing
DOOR EVANGELIST JAN ZIJLSTRA
In de Wings of Healing
Veerpolder 6a Warmond

In deze belangrijke onderwijslessen
leert u hoe te handelen met het
Woord van God. Het licht van het
Woord zal in u opgaan, hoe duister
het ook is. In het begin van de Bijbel
zien wij dat de aarde doods was en
bedekt met duisternis. Totdat God
sprak: “Er zij Licht”. Zijn Woord, Zijn
licht verdreef de duisternis.

Het licht van God vernieuwde de wereld en
schiep orde in de chaos. Het licht van het Woord
van God breekt ook door in de chaos die wij om
ons heen zien; gebroken harten, verdriet, ziekte
en onderdrukking.

God zendt Zijn Woord en dat Woord
brengt een totaal vernieuwd leven.
De woorden van Jezus zijn levendmakend. Hij is
de bron die leven geeft. Buiten het Woord is er
geen genezing. Des te belangrijker is het dat wij
weten hoe wij met het Woord van God handelen.
1e Hoor het Woord
	
Ik ben de Here jouw heelmeester. Als je
aandachtig luistert naar het Woord zal het
Woord dat tot jou komt voor je gaan leven.
Exodus 15:26

2e Aanvaard het Woord
	Het Woord geloven brengt geloof voort. Ons
geloof is door het Woord. Romeinen 10:17
3e Berg het Woord op in het hart
	Jezus zegt in Johannes 8:31, dat ons hart het
Woord moet vasthouden. Hij noemt dat ‘blijven in het Woord’. Het Woord zal ons leven
brengen en tot genezing zijn. Spreuken 4:22
4e Belijd het Woord
	Een principe die in heel de Bijbel voorkomt:
spreken met de mond wat het hart gelooft.
Romeinen 10:8-10
5e Dan is het Woord tot genezing
	Johannes 8:32, Spreuken 4:22, Exodus 15:26
Zo zal God ons levend maken naar Zijn
Woord Psalm 119:107
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WINGS OF HEALING 

Mei 2015

PROGRAMMA

WINGS OF HEALING IN WARMOND

Gemeentediensten
Eredienst en Kinderdienst
Iedere zondagmorgen om 10:00

Agenda
Bijzondere Diensten:

Vrij Parkeren
Alle diensten toegang vrij

Onderwijsdienst
over geloof en goddelijke genezing
Zondag 19 juli 19:00

Gebedsdienst

Moederdag

Iedere woensdagavond om 20:00

Speciale boodschap voor de moeders

Onderwijsdienst

Zondag 10 mei 10:00

over geloof en goddelijke genezing

Jeugdavond (vanaf 12 jaar)
Iedere zaterdagavond om 19:00

Zondag 16 augustus 19:00

Onderwijsdienst
over geloof en goddelijke genezing

Kinderwensdienst

Genezingsdiensten

Zondag 17 mei 19:00
Onderwerp: Overwin je twijfel

Bij God is het mogelijk!
Zondag 23 augustus 19:00

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

Pinksterfeest met de presentatie:

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 26 augustus 20:00

Onderwijsdiensten

Landelijke leidersconferentie en genezingsdiensten in Kathmandu - Nepal
Zondag 24 mei 10:00

Bevrijdingsdienst

Iedere 3e zondagavond van iedere maand om
19:00 uur, Onderwijsdienst over geloof en
Goddelijke Genezing

Zondag 30 augustus 19:00

Zalvingsdienst
Woensdag 27 mei 20:00

Route vanuit Den Haag

Doopdienst door onderdompeling

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

Zondag 31 mei 19:00

Route vanuit Utrecht of Amsterdam

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

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

Speciale avond voor de doop in de
Heilige Geest
Woensdag 10 juni 20:00

Start Nieuwe Training Gods Gezondenen (zie pag. 10)
Zaterdag 5 september 10:30

Onderwijsdienst
over geloof en goddelijke genezing
Zondag 20 september 19:00
Onderwerp: De wet van het leven

Extra Genezingsdienst in het kader
van de Training “de Genezende Kerk”

Onderwijsdienst

Zaterdag 20 juni 14:00
Niet alleen voor cursisten – iedereen is van harte
welkom!

Zondag 18 oktober 19:00

over geloof en goddelijke genezing

Kindergenezingsdienst
Zaterdag 24 oktober 13:30

Vaderdag
Speciale boodschap voor de vaders

Onderwijsdienst

Zondag 21 juni 10:00

over geloof en goddelijke genezing
Zondag 15 november 19:00

Onderwijsdienst
over geloof en goddelijke genezing

Speciale (extra) Onderwijsdienst

Zondag 21 juni 19:00
Onderwerp: Er is niets te vrezen

over geloof en goddelijke genezing

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:

Zondag 22 november 19:00
Onderwerp: Gods geheimenissen - Gods heilsplan, wat betekent dit voor ons?

Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

GENEZINGSDIENSTEN
IN HET LAND

ME T E VANGELIST JAN ZIJLSTRA

Regelmatig worden er in alle provincies in Nederland
maar ook in België Genezingsdiensten gehouden.
Alle diensten toegang vrij

Genezingsdienst in Zaandam
Vrijdag 28 augustus 19:30
Jerehsalem | Galjoenstraat 1 | 1503 AN Zaandam | 075-6141482 |
www.jerehsalem.nl

Start Training De Genezende Kerk in Drachten (zie pag. 10)

Agenda

Genezingsdienst in Zelhem

Zaterdag 12 september 10:30
Zuiderkerk | Burgemeester Wuiteweg 71 | 9203 KB Drachten

Woensdag 6 mei 19:30
De Betteld | www.debetteld.nl | Aaltenseweg 11 | 7021 HR Zelhem |
0314-627200

Landelijke leidersconferentie en genezingsdiensten
in Kathmandu - Nepal
Donderdag 23 september tot en met donderdag 1 oktober

Genezingsdienst in Wijk bij Duurstede
Vrijdag 8 mei 19:30
De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede |
06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

Onderwijsdienst in Steenbergen

Onderwijsdienst in Steenbergen
Onderwerp: De Stem van God horen
Vrijdag 9 oktober 19:30
Gemeente Open Deur Steenbergen | www.opendeursteenbergen.nl |
Geert Vinckestraat 2 | 4651 DJ Steenbergen | 0166-603598 / 06-53118236

over goddelijke genezing met gebed voor de zieken
Woensdag 20 mei 19:30
Gemeente Open Deur Steenbergen | www.opendeursteenbergen.nl |
Geert Vinckestraat 2 | 4651 DJ Steenbergen | 0166-603598 / 06-53118236

Onderwijsdienst in Tzum (fr)

Genezingsdienst in Blankenberge (BE)
Vrijdag 16 oktober 19:30
De Smalle Weg Ministries - Zaal De Kerkewegel | Ruiterstraat 5 - Blankenberge (parking bij de zaal) | +32(0)485-160214 | www.desmalleweg.be

over goddelijke genezing met gebed voor de zieken

Genezingsdienst in Zelhem

Vrijdag 29 mei 19:30
Dorpshuis “De Moeting” | Nieuwbuurtsterweg 1 | 8804 RG Tzum |
06-52054761

Woensdag 21 oktober 19:30
De Betteld | www.debetteld.nl | Aaltenseweg 11 | 7021 HR Zelhem |
0314-627200

Genezingsdienst in Steenbergen

Genezingsdienst in Rotterdam

Vrijdag 5 juni 19:30
Gemeente Open Deur Steenbergen | www.opendeursteenbergen.nl |
Geert Vinckestraat 2 | 4651 DJ Steenbergen | 0166-603598 / 06-53118236

Zondag 25 oktober 19:00
Koningskerk | Stieltjesstraat 30 | 3071 JX Rotterdam | 010-4866348 |
www.koningskerk.org

Genezingsdienst in Eindhoven

Genezingsdienst in Deventer

Vrijdag 12 juni 19:30
Pinkstergemeente Eindhoven - Maranathakerk | Venstraat 30 |
5651 AN Eindhoven | 040-2526373 | www.maranathakerk.org

Vrijdag 30 oktober 2015 19:30
Pinkstergemeente De Banier – Het Open Hof | Karel de Grotelaan 361 |
7415 LZ Deventer | 0570-562873 | banierdeventer.wordpress.com

Genezingsdienst in Zelhem

Genezingsdienst in Steenbergen

Zaterdag 1 augustus 19:30

Vrijdag 6 november 19:30
Gemeente Open Deur Steenbergen | www.opendeursteenbergen.nl |
Geert Vinckestraat 2 | 4651 DJ Steenbergen | 0166-603598 / 06-53118236

De Betteld | www.debetteld.nl | Aaltenseweg 11 | 7021 HR Zelhem |
0314-627200

Evangelist Jan Zijlstra geeft trainingen, onderwijsdiensten
en genezingsdiensten in Nederland en België.
Wil je ook een training, onderwijsdienst en/of
genezingsdienst in jouw plaats hebben?
Neem contact met ons op!
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Welkom in de diensten van de

WINGS OF HEALING
in Warmond - Holland

De getuigenissen
van de wonderen
van God

Hoe de oneindige
kracht van Jezus
wordt geopenbaard

De zegen die tijdens
de dienst stroomt

Veerpolder 6a | 071-3031260

