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De boodschap van Jezus:

Leven
iedereen
De boodschap van Jezus was nadrukkelijk: “Er
is leven voor iedereen, niemand uitgezonderd”.
Alles wat het leven is, in al zijn volheid, is voor
iedereen. Maar Jezus zei ook dat je leven zal
instorten, als het niet gebouwd is volgens
de levenswetten waaraan een mens moet
voldoen. Ook dit geldt voor iedereen, niemand
uitgezonderd.

Jezus zei: “Ik ben het leven”. Wij kunnen de Bron van ons bestaan, het Leven,
niet zo maar negeren. Door de eeuwen heen is bewezen dat wie tegen Hem
ingaat, tegen het leven zelf ingaat. Het leven is als de dood: je kunt er niet
mee spotten. Tegenwoordig zien we bij zovelen dat men het leven van God
niet meer zo belangrijk vindt. Men vervalt in surrogaten, waarin men vervolgens teleurgesteld raakt. Men valt in een depressie, met alle gevolgen van
dien, want hierdoor ontstaan weer lichamelijke klachten. De neerwaartse
spiraal waarin met terecht komt leidt hen steeds verder van het leven vandaan.

Jezus de Bron van het leven
Ondanks teleurstellingen blijft men hardnekkig aan menselijke bronnen
vasthouden. Bronnen die het leven niet geven en het leven niet kunnen
vervangen. We zien het om ons heen, we leven in een maatschappij die ziek
en ellendig is omdat de mens de levenswetten verbreekt.
De mens sluit zijn oren voor deze boodschap, waardoor hij niet alleen het
leven kwijtraakt, maar ook de weg er naar toe. Uiteindelijk blijft diezelfde
mens tussen de brokstukken van het leven zitten. Tegelijkertijd komt Jezus
met Zijn boodschap tot die mens, de boodschap van het leven.

De boodschap van het leven
Het antwoord op de ontwrichting in deze wereld, is de boodschap van
het leven. Iemand schreef eens: “Ieder mens, die nadenkt, komt bij Jezus
terecht”. Zelfs de wetenschap die zó vaak het evangelie van Jezus bestrijdt,
komt met oplossingen waar Jezus 2000 jaar geleden al over sprak. Men
komt dus niet met iets nieuws. Gods levenswetten zijn nu eenmaal onveranderlijk.

Velen gaan tegen de wetten van het leven in, om te eindigen in totale chaos.
Tegen beter weten in negeert men Degene die gezegd heeft: “Ik ben het
leven”.

De boodschap voor iedereen
De boodschap van Jezus is: “Het leven is voor iedereen, niemand uitgezonderd”. Alles wat het leven inhoudt, is voor iedereen. Maar Jezus zei ook: “Je
leven stort in, als het niet gebouwd is volgens de levenswetten”. Ook hier
geldt: niemand uitgezonderd!
Als je naar het goede van het leven verlangt, leer dan Jezus Christus kennen.
Hij is de weg die naar het leven leidt. Hij sprak niet van een weg, maar over
de weg. Andere wegen worden resoluut afgewezen. Hij durfde te zeggen:
“Alleen de weg die het leven openbaart, is de juiste”. De vele eigen wegen
die wij vandaag aan de dag zien, leiden de mens nergens naar toe.
Wij hebben dus Christus, het leven, nodig. In de Bijbel, maar ook tegenwoordig, lezen wij hoe de mensen de boodschap van Jezus aanvaardden en Zijn
leven gingen leven. Mensen van alle rangen en standen, die zich bevinden
op alle treden van de maatschappelijke ladder. Niet alleen armoedzaaiers,
maar ook schatrijke mensen. Niet alleen analfabeten, maar ook intellectuelen. Zijn boodschap was en is voor iedereen hetzelfde: Leef Mijn leven. Zijn
boodschap is het antwoord op onze nood.

Evangelist Jan Zijlstra
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ZIJ GINGEN
RICHTING JEZUS
Richting het wonder
Het boek Handelingen is een betrouwbaar document.
Het laat ons zien dat Jezus, nadat Hij ten hemel was
opgenomen, nog altijd Dezelfde is. In die dagen werd
er een levende, onveranderde Heer verkondigd en werd
Zijn kracht onverminderd geopenbaard.
Het verslag dat je nu voor je hebt is een deel van het
vervolg van het boek Handelingen, over mensen die
richting Jezus gingen. Zij kwamen tot vernieuwing en tot
genezing.

Nooit heeft Jezus beweerd dat wonderen van genezing niet meer voor deze tijd zouden gelden. Hij
leerde juist het tegenovergestelde en gaf zijn gelovigen de opdracht om op de zieken de handen te
leggen. In Exodus 15:26 lezen wij de bekende tekst: Ik ben de HERE, uw Heelmeester.
Op fenomenale wijze werd dit in het leven van Jezus Christus openbaar. Wonderen en genezingen
waren naast Zijn prediking de belangrijkste boodschap.
In het boek Handelingen had deze verlossende en genezende boodschap niets aan kracht ingeboet.
Door de kracht van Jezus Christus vond een stroom van genezingen in de gemeente plaats. Als geen
ander boek, toont juist Handelingen aan dat Jezus Christus Dezelfde is: gisteren, heden en tot in
eeuwigheid.

DANIËL PEULEN kwam met zijn
ongeneeslijk zieke hart

JANNEKE VLOT ontving genezing na 18
jaar ondraaglijke pijnen door dystrofie
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LISA FINNEMA had bekkeninstabiliteit en
ging naar de genezingsdienst

ESKEA JONKMAN had twee verrotte knieën. Ze was al 34 keer geopereerd.
Ook zij ging naar de genezingsdienst
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ANNEMARIE VERDOES kwam met haar
borderline syndroom in de genezingsdienst

Wonderen gebeuren nog steeds
Lange tijd hebben mensen de gedachte gehad,
dat er geen wonderen meer gebeuren. God zou
een ander plan hebben. Zo is men door de tijd
heen het geloof in wonderen kwijtgeraakt. Inmiddels is men gaan inzien dat ongeloof de belangrijkste reden voor deze jammerlijke gedachte is.
Vandaag zien het geloof van de eerste gemeente
gelukkig weer opleven onder de gelovigen. De
eerste gemeente geloofde onvoorwaardelijk in
Gods bovennatuurlijke kracht.

CICELY DE LIMA had extreme astma en
ging naar de genezingsdienst

Zo zal Gods kracht ook in de huidige gemeente
weer geopenbaard worden, zodat de levende
God gezien zal worden bij hen die Jezus niet kennen. In het boek Handelingen gingen de mensen
richting Jezus. De eerste christenen predikten
Jezus, de kracht van God en zij legden de handen
op de zieken. In die dagen werkte God mee door
wonderen en tekenen en velen ontvingen hun
genezing. Als dit 2000 jaar geleden zo was, dan
geldt het ook nog voor vandaag. Tenminste, als
wij geloven dat Jezus Dezelfde is en dat de God
van de Bijbel onze God is.

Ga, zoals zo veel anderen, ook
richting Jezus
JEROEN TERPSTRA werd genezen van de
ziekte van Perthes

BERT MARINUS ging naar de dienst met
de ziekte van Lyme en God raakte hem aan

Ook vandaag zien we dat de kracht van God zich
tijdens de reddings-en genezingsdiensten openbaart. We zien hoe de mensen weer hoop krijgen
en hoe levens vernieuwd worden. God raakte
hen aan en zij kwamen tot geloof.
Velen waren zonder geloof en zonder de Bijbel
opgegroeid. In de diensten ervoeren zij de aanwezigheid van de levende God en begrepen zij
wat zij al die jaren gemist hadden. God raakte
hen aan! Lees op de volgende pagina’s wat God
voor hen deed. Hoe de God van wonderen zich
openbaarde.

EXODUS 15:26
IK BEN DE HERE, UW
HEELMEESTER
HENK NEPVEU had ongeneeslijke
asbestkanker en kwam naar de ‘God van
Wonderen’-dienst
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Marc van Staten

Bevrijd van
dwangstoornis,
drank en
drugsverslaving
We worden hartelijk ontvangen bij
Marc van Staten thuis, in een rustige
woonwijk in Maasdam. Marc is
gelukkig getrouwd met Menaka en
vader van zoontje Jefta van 1 jaar.
Dat het leven van Marc niet altijd
rustig en stabiel was zoals het nu is,
blijkt uit het verhaal dat Marc ons
graag vertelt. Het verhaal hoe God
zijn leven veranderd heeft, is een
verhaal hoe een leven van verslaving
en dwangstoornis veranderen kan.
Op zijn 17e werd Marc van school gestuurd. Als
hij met een grijns op zijn gezicht de klas binnen
kwam wist de leraar al hoe laat het was en werd
Marc de klas uitgestuurd. Marc had ADHD, was
hyperactief en gevoelig voor prikkels. Daarbij
had hij van kinds af aan last van dwangstoornissen.
MARC: ‘Zover als ik me kan herinneren had ik last
van ernstig dwingende gedachten. Als ik bijvoorbeeld de trap afliep dan moest ik zowel boven als
beneden de trap 10 keer aantikken. Of het licht
moest zoveel keer aan en uit. Als ik mijn pen liet
vallen dan moest ik het twee keer opnieuw laten
vallen. Het waren dwingende gedachten die in
me opkwamen waar ik naar moest handelen,
deed ik dat niet dan zou er iets ergs gebeuren.
Het was erg vermoeiend om vol te houden, maar
ik kon niet anders.
Ik had lieve ouders die er altijd voor me waren.
Het was geen gelovig gezin, maar er waren zeker
normen en waarden die ik meekreeg. Helaas gingen mijn ouders uitelkaar toen ik 16 jaar was. Dat
was een klap en had de nodige impact.
Ik was op een leeftijd gekomen dat ik begon uit
6

te gaan en kwam in aanraking met softdrugs via
een jongen uit mijn buurt. Ik blowde en kon ook
flink doordrinken. Ik ging naar houseparty’s van
10 uur ‘s avonds tot 8 uur ‘s morgens en slikte XTC
om op de been te blijven. Op de afterparty nam
ik extra peppillen om door te kunnen feesten. Zo
hield ik het een weekend vol zonder te slapen.’
Marc nam drugs niet alleen om te feesten, het
onderdrukte ook zijn dwangneuroses.

drugs kopen.
Mijn schoolprestaties hadden hier onder te lijden en in de examenweek werd ik van school
gestuurd. Ik ging meteen werken: het parttime baantje werd een fulltime baan. Vanaf dat
moment begon ik te gebruiken vanaf 7 uur in de
ochtend.

Housescene

MARC: ‘mensen met ADHD zijn gevoelig voor
drugs. Ik merkte dat ik er rustig van werd,
zeker door de drank had ik minder last van
dwangstoornis. De speed maakte me rustig en
ik kon me beter concentreren. Ik woonde thuis
en zat gewoon nog op school. Bij de supermarkt
had ik een parttime baantje en af en toe werkte ik
bij mijn vader in zijn kledingzaak. Zo kon ik mijn

Het ging van kwaad tot erger. Er waren periodes
van maanden dat ik 7 dagen per week gebruikte, die werden afgewisseld met perioden dat ik
alleen in het weekend slikte. Houseparty’s werden een wezenlijk deel van mijn leven. Druggebruik in de housescene is gewoon. De een slikt 2,
de ander 5 pillen om los te kunnen gaan en het
op zo’n avond vol te houden.
In Nederland mag het allemaal. Je kunt je pillen
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bij de ingang voor weinig geld laten testen. Er
is een duistere kant in de housescene, het gaat
om een leuk avondje uit, maar tegelijkertijd is de
muziekindustrie bewust bezig om de jeugd te
beïnvloeden met teksten en beelden die rechtstreeks van de duisternis zijn.

Druggebruik in alle lagen van de
maatschappij
Wat veel mensen niet weten of zien is dat er in
alle lagen van de samenleving gebruikt wordt.
Niet alleen junks op straat, maar ook mensen
met een baan en een gezin. Succesvolle zakenmensen, advocaten, studenten. Druggebruik om
te kunnen blijven presteren in een jachtige, veeleisende maatschappij. Ik was 17 toen ik begon en
als ik oudere gebruikers van 25, 26 jaar zag dacht
ik: sjonge, gebruiken zij nog? Voor mij was het als
een lolletje begonnen en hoorde het bij ‘jong zijn’
toch zou ik ook jaren verslaafd blijven.

Slechte trip
Ik gebruikte van alles: speed, LSD, cocaïne, maar
nam voornamelijk speed. Het maakte me rustig,
het was redelijk betaalbaar en het had een langere uitwerking. Cocaïne daarentegen was duur,
zo’n 50 euro per gram, dat snuif je zo weg op een
avond. Van cocaïne werd ik depressief en het was
snel uitgewerkt. Ik kocht een keer een grote zak
pillen om mee te nemen op vakantie naar Lloret
de Mar (Spanje). De dag voordat ik zou vertrekken had ik op mijn kamer een slechte trip, ik zag
alles voor me draaien, werd niet goed en registreerde niets als er iets tegen me gezegd werd.
Mijn moeder raakte in paniek en in mijn boxershort liep ik naar buiten om even bij te komen. Ik
flipte. Als ik nu bedenk wat ik toen had ingenomen is het een wonder dat ik er nog ben. Ik slikte zoveel tegelijk en doorelkaar, dat ik niet eens
mijn eigen naam meer wist! De ambulance kwam
dan ook wel eens voorrijden. Ik werd soms echt
bang, mijn hart klopte en ik voelde duisternis:
waar kom ik terecht als ik nu doodga?’

Bekering
Werken door de week, feesten in het weekend en
drugs om hem op de been te houden, dat was
het leven van Marc. Hij was niet gelovig opgevoed, maar vroeg zich als kind altijd af waar het
toch allemaal vandaan kwam. In de natuur was
een orde die zich elk jaar herhaalde, terwijl de
dood zo abrupt een einde maakte aan alles. In
het uitgaansleven ging hij met een jongen om
die christelijk was opgevoed en veel met hem
sprak over God. Die jongen was bezig om te stoppen met deze levensstijl.
MARC: ‘ik kan me nu niet meer herinneren wat
hij vertelde, maar het raakte me diep en de tra-

nen stonden in mijn ogen. ‘Je moet nu ophouden!’ riep ik hem toe, want ik was nog niet klaar
om mijn leventje op te geven.’
De vriend liet zich opnemen in de christelijke verslavingskliniek De Hoop en Marc verloor hem uit
het oog. Opeens stond hij weer bij Marc voor de
deur.
MARC: ‘Hij woonde begeleid in De Hoop en
vroeg me of ik een keer een weekend bij hem
wilde logeren. Ik voelde het al een beetje aankomen, maar ik ging op de uitnodiging in. Dat

“Gelukkig was er een broeder in de
kerk die contact bleef houden en me
belde om te vragen of het wel goed
ging. Daar ben ik altijd dankbaar
voor gebleven. Het is zo belangrijk
om geïnteresseerd te blijven als het
niet gaat met de ander en niet te
oordelen als iemand terugvalt’.”

Vallen en opstaan
Marc was christen geworden, maar had perioden
van vallen en opstaan. Het eerste half jaar was
fantastisch. Hij had nog wel last van zijn dwangneurose maar was er toch niet zo mee bezig.
Marc was helemaal verliefd op Jezus.
Op aanraden van een vriendin ging Marc in 2004
naar een psycholoog die hem Anafranil in combinatie met Ritalin voorschreef. Marc had eerder
Ritalin geslikt, maar was ermee gestopt omdat hij
er depressief van werd. Met het nieuwe recept
werden de dwangstoornissen redelijk onder controle gehouden. Maar er kwamen momenten dat
hij teruggreep naar drugs waardoor hij ook weer
in aanraking kwam met het verkeerde milieu.
MARC: ‘ik was niet meer de losse Marc van enkele jaren daarvoor, maar ik moest de drugs ergens
vandaan halen. Ik wist dat ik verkeerd bezig was
en dat gaf onrust. Gelukkig was er een broeder in
de kerk die contact bleef houden en me belde om
te vragen of het wel goed ging. Daar ben ik altijd
dankbaar voor gebleven. Het is zo belangrijk om
geïnteresseerd te blijven als het niet gaat met de
ander en niet te oordelen als iemand terugvalt’.

Terugval
De dwangneurose bleef aanhouden. Er werd
vaak voor me gebeden, dan ging het weg, maar
het kwam altijd weer terug.

weekend ging ik voor het eerst naar een kerkdienst. Ik had altijd gedacht dat de kerk saai en
streng was. Maar er was een muziekband en er
werd vrolijk gezongen en gedanst. Ik kon het niet
vatten dat iedereen zo vrij kon zijn zonder drugs
of alcohol. Tijdens de prediking bonsde mijn hart
in mijn keel. Bij de uitnodiging wist ik dat ik naar
voren moest, maar ik durfde niet en vroeg aan
mijn vriend wat ik moest doen. Toen ik mijn leven
aan Jezus overgaf, wist ik dat ik vergeven was.
Dat weekend was ik nog naar een waanzinnige houseparty geweest en ik was me er goed
bewust van dat ik dat leven vaarwel moest zeggen. Ik wist ook dat ik mijn vrienden los moest
laten, hoezeer ik ook wenste dat zij Jezus zouden
leren kennen. Dat was best heftig, maar ik heb er
geen spijt van; nu ik Jezus ken, mis ik dat leven
ook niet meer. Dit was in 2002, ik was toen 25 jaar.’

MARC: ‘het is vreselijk vermoeiend en het vergt
zoveel tijd en energie. Als ik naar bed ging moest
het licht wel 20x aan en uit. Als ik via de voordeur
het huis verliet mocht ik niet via de achterdeur
naar binnen, deed ik dat wel dan moest ik het
overdoen. De gordijnen moesten in de juiste
volgorde gesloten worden. Ik was ook altijd met
getallen bezig, als ik op mijn horloge keek en een
cijfer stond me niet aan, dan moest ik net zo lang
wachten totdat de wijzer een ander cijfer aangaf.’
Op het werk zette zich dat voort. Marc werkte
inmiddels in een bouwmagazijn. Hier moest hij
zijn dwangneurose vaak met smoesjes en omwegen verbergen. Hij volgde de paden in het magazijn volgens een patroon die hij aan moest houden. Als een collega hem onverwacht riep liep hij
via dezelfde route naar hem toe. Lukte dat niet,
dan wachtte hij totdat het niet opviel. Het werd
een grote rekensom om de patronen te onthouden, het alles met controle te maken.
Thuis was het nog erger omdat hij daar niets
hoefde te verbergen.
In 2010 had Marc het zwaar, hij kwam in een
diep dal terecht en greep terug naar de alcohol
en drugs. Hij werkte en gebruikte 7 dagen drugs,
7
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“Later toen ik op bed lag kreeg ik
een warme gloed over me heen en
begon om helemaal niets te lachen,
ik had zoveel plezier, ik lachte samen
met de Heer. Het was zo’n mooi
moment, ik was vrij!”
soms sliep hij nachtenlang niet. In een wanhopige en gefrustreerde situatie riep hij tot God: ’zo
wil ik niet leven, stuur mij maar naar Iran, dan ga
ik daar het evangelie brengen om nog waardig
te sterven.’

De Hoop
Uiteindelijk belde Marc zelf met Stichting De
Hoop, een christelijke verslavingskliniek in Dordrecht. Daar zou de stoornis zowel geestelijk als
psychisch benaderd worden. De nachten voor
het intake gesprek zou plaatsvinden kon Marc
niet slapen door de drugs. Tijdens het gesprek
brak hij in tranen uit. Het uiteindelijke advies was
opname in verband met psychische aandoening.

Naar de genezingsdienst
Marc bezocht de huiskring van de kerk, meerdere
malen was hij met zieken uit die kring naar een
genezingsdienst van Jan Zijlstra geweest. Marc
was bekend met de kracht van gebed. Op een
keer belde een broeder hem om hem uit te nodigen om naar de genezingsdienst te gaan.
MARC: ‘ik was vaak in die diensten geweest en
heb wonderen gezien. Veel mensen hebben voor
me gebeden, maar het was nooit bij me opgekomen om voor mezelf naar voren te gaan voor
gebed. Ik ben zo blij dat mijn broeder me uitnodigde en meenam. Zo zie je maar hoe belangrijk
het is om naar elkaar om te blijven zien.

Bevrijd van de dwangstoornis
Tijdens de genezingsdienst van 5 juni 2011 legde
broeder Jan Zijlstra mij de handen op en sprak:
Ik spreek die geest van dwangstoornis aan. In de
Naam van Jezus Christus, kom er uit! Ik begon
te manifesteren en de demonische macht in mij
schreeuwde: Ik wil er niet uit! Maar Jezus Christus
is sterker, dus die geest moest eruit. Het gebeurde en ik zweefde bijna weg.
Toen ik thuiskwam die avond, ging ik via de
achterdeur naar binnen, terwijl ik via de voordeur het huis had verlaten. Later toen ik op bed
lag kreeg ik een warme gloed over me heen en
begon om helemaal niets te lachen, ik had zoveel
plezier, ik lachte samen met de Heer. Het was zo’n
mooi moment, ik was vrij!
Sindsdien gaat het steeds beter en is het steeds
minder geworden. Ik gebruik geen medicijnen
8
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meer. De vijand probeert me soms terug te pakken, maar ik herinner altijd dat moment in die
dienst dat het verbroken is!

Marc’s boodschap voor
jongeren

Naderhand heb ik contact genomen met Stichting De Hoop en verteld dat de behandeling
niet meer nodig was, de Heer had mij genezen
in de genezingsdienst. Ik kan mensen aanmoedigen om naar de genezingsdienst te gaan.
Dwangstoornis en depressie zijn een geestelijke
zaak die alleen Jezus kan oplossen. In Handelingen lees je over het opleggen van handen en
bevrijdingen die gepaard gaan met manifestaties. Dat is niet vreemd, het is een strijd tussen
licht en duisternis. Een macht moet gebroken
worden dan gebeurt er iets.

Er is een weg, Jezus Christus. Ik dacht
ook altijd dat de kerk een zware juk was
met veel regels: dit mag niet, dat mag
niet. Juist als je Jezus niet hebt ben je
gebonden aan verslaving. Als je 7 dagen
in de week drugs nodig hebt dan ben je
niet vrij maar gebonden. Jezus Christus
heeft me vrij gemaakt en nu ben ik vele
malen gelukkiger. Ik heb nu een lieve
vrouw, een gezin een kind. Ook als het
zwaar is en je kent Jezus, maar kampt
met verslaving, blijf dan je oog op Jezus
houden, er komt een moment dat Hij je
volledig zal bevrijden.

Naar House
Jongeren vertellen wat Jezus voor hen wil
betekenen is wat Marc nu doet. Stichting Naar
House is werkzaam bij house-evenementen en
uitgaanscentra. MARC: ‘Ik ben een keer mee
geweest in Renesse en een paar keer in Capelle
a/d IJssel. Ik zie mezelf vaak in die jongeren en ik
kan hen het makkelijkst bereiken. Na een nacht
feesten zijn ze moe. Wij delen dan ijsjes of lolly’s
uit waar een Bijbeltekst aan hangt. Het geeft vaak
aanleiding tot een gesprek. Sommigen zijn onder
invloed, maar toch kan God hen ook in die toestand bereiken. Er blijft altijd iets hangen’.

Als je God niet kent en je twijfelt of Hij
echt bestaat, zeg dan gewoon: Jezus
Christus, als U echt bestaat, wilt U zich
dan openbaren. Doe een wonder in
mijn leven. Er gaat iets gebeuren, of er
komt iemand op je pad die je zal helpen.
Misschien is het niet vandaag, dan morgen, niet morgen, dan overmorgen,
maar als je het oprecht vraagt komt er
een moment dat Hij je niet zal teleurstellen.
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Geboren met een verkeerde ligging
van de heup
Ilse werd geboren met een heup dat verkeerd in
de kom lag, iets dat vaker wordt voorkomt maar
meestal snel word gesignaleerd.
Bij Ilse werd het pas ontdekt toen zij vanaf haar
tiende jaar dag en nacht hevige pijn had en
steeds meer mank ging lopen. Binnen enkele
weken liep Ilse op krukken en kreeg zij een rolstoel. Na een periode van 2 jaar onderzoek en
fysiotherapie ontdekte men dat haar heup sinds
haar eerste kinderstapjes al werd afgesleten. Op
haar twaalfde was de heup voor de helft versleten. Ilse onderging een operatie waarbij een plaa
tje (pandak) in haar bekken werd geplaatst en
een lange periode van herstel begon.

In een diep dal tot geloof gekomen
Op haar 15e was de pijn onverdraaglijk en kon
Ilse nog steeds niet lopen. Artsen uit het hele land
concludeerden na 5 maanden dat er maar één
operatie mogelijk was: de heup en het bekken
moesten vastgezet worden. Het zou de pijn wegnemen, maar de rest van haar leven zou Ilse moeten liggen en alleen haar knie kunnen buigen.
ILSE: ‘dat was een heftige beslissing, maar de
pijn leek de keuze al gemaakt te hebben’. In deze
moeilijke tijd kwam Ilse tot geloof. Dat geloof
trok haar uit het dal waar zij in zat.

Second Opinion/medische fout
Ilse gaf niet op en vroeg een ‘second opinion’
aan in het Sint Maartenskliniek te Nijmegen.
Daar kwam aan het licht dat er een medische
fout begaan was. Het plaatje had nooit geplaatst
mogen worden en had het bekken vernield. Verder bleek dat de arts niet bevoegd was om de
nieuwe operatie te doen. In het Sint Maartenskliniek werd het plaatje verwijderd, de heupkop
afgezaagd en andersom teruggeplaatst om de
levensduur van de heup te verlengen.
Ilse liep kleine stukjes, maar nog altijd mank en
gepaard met veel pijn. Het metaal dat begon
te irriteren werd na een jaar al verwijderd. Dit
was alleen mogelijk omdat het bot, sneller dan
gewoon was, goed aan elkaar was gegroeid.

Met 19 jaar arbeidsongeschikt
Ondertussen maakte Ilse haar VWO af. Zij ging
werken en studeren. Lopen lukte minimaal op
1 kruk. Door de pijn in haar heup en de bewegingsbeperktheid (maximaal 30% buigen), werd
Ilse op haar 19e arbeidsongeschikt. In December
2010 zat Ilse thuis.
ILSE: ’ik kon niet meer werken of studeren en
voor mijn gevoel was mijn leven over’.

GENEZEN VAN CHRONISCHE PIJN
Vanaf haar tiende levensjaar loopt Ilse mank en heeft zij veel pijn. Jaren
van onderzoek, een medische fout en een riskante ingreep volgen. Het
verhaal van Ilse is een voorbeeld hoe God een mens in de diepste nood
te hulp komt. Waar de medische wetenschap stopt, gaat God verder. Hij
bewijst dat Zijn genezende kracht onveranderd is!
Een nieuwe heup
In januari 2011 werd Ilse 20 jaar.
ILSE: ‘In het ziekenhuis heb ik naar alle mogelijkheden gevraagd. Een kunstheup was een optie,
maar niet voor mijn 40e. In de medische wereld
was wereldwijd niet veel bekend met een dergelijke situatie op zo’n jonge leeftijd’. Uiteindelijk
bleek een op maat gemaakte kunstheup van tita
nium de enige mogelijkheid voor Ilse. Het zou
niet zonder risico zijn, de slagingskans lag onder
13%, amputatie en infecties behoorden tot de
mogelijke vooruitzichten. Ilse besloot standvastig door te zetten en in maart 2011 werden een
titanium heup en heupkom geplaatst.

Herstel
Na de operatie mocht Ilse haar heup meteen
voor de volle 100% belasten. Zij ging rechtop zitten, dit lukte met een hoek van ongeveer 50%,
dat was meer dan zij haar lichaam ooit had kunnen buigen. Ook haar knie optrekken vanuit die
positie, lukte en Ilse huilde van geluk. Daarna
ging het snel.
ILSE: ‘Ik weet het nog zo goed, op vrijdag werd
ik geopereerd, die avond liep ik een klein stukje
achter de rollator, de volgende dag op krukken
en zondag liep ik op krukken het ziekenhuis uit!
Ze konden me onmogelijk houden, drie weken
ziekenhuis werden drie dagen’.
Ilse ging weer aan het werk in april 2011. Eind
april liep zij zonder krukken en kon ze 90% buigen en normaal zitten. Het uiteindelijke herstel
duurde meer dan een half jaar.

Blijvende pijn
De nieuwe heup zou in het geval van Ilse nooit
meer vervangen kunnen worden, zoals bij
iemand van 65 jaar dat wel mogelijk is. De pin die
door het hele bot zat, zou het slecht ontwikkelde
bovenbeen volledig verbrijzelen. Ilse moest reke-

ning houden met veel dingen: niet lang staan,
niet lang in dezelfde houding blijven zitten en
geen lange einden lopen.
ILSE: ‘De pijn was sinds de operatie verminderd,
maar niet verdwenen. De pijn bleef dag en nacht
aanhouden, waardoor ik slapeloze nachten had.’
Daar zou verandering in komen.

Uitnodiging voor een
genezingsdienst.
Via een berichtje van een collega op het werk,
kreeg Ilse een uitnodiging voor een genezingsdienst die avond. Ilse die nooit zo’n voorstander
van dergelijke bijeenkomsten was, zou er over
nadenken. Wat er toen gebeurde was, zoals Ilse
het zelf zegt, bijna niet te beschrijven.
ILSE: ‘Ik werd gegrepen door een overweldigend
gevoel. Vreemd en bijzonder tegelijk. Het enige
wat er door mij heenging was: ‘Vanavond! Vanavond gaat er iets gebeuren!’ Ik stuurde mijn collega een berichtje dat ik mee zou gaan’.

Die zondag, 12 januari 2014, ging
Ilse naar de genezingsdienst.
ILSE: ‘Mensen werden afhankelijk van waar zij
last van hadden, naar voren geroepen. Ik liep
ook naar voren. Men legde mij de handen op en
genezing werd uitgesproken in Jezus’ Naam. Ik
had opeens de kracht om een sprintje te trekken
tot achter in de kerk! Door de pijn en bewegingsbeperking was dit nooit mogelijk. Op deze dag
heeft de Here mij aangeraakt en ging er genezing
door mijn lichaam!’ De medische wereld heeft
alles gedaan wat in haar mogelijkheid lag, maar
kon de chronische pijn en belemmeringen van
Ilse niet wegnemen. God zag naar haar om en gaf
haar kracht en hoop in een uitzichtloze situatie.
Door Zijn genezende kracht is Ilse nu vrij van pijn
en beperking. Een wonder dat alleen door Gods
aanraking mogelijk was!
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Zij gingen naar een genezingsdienst en ontvingen

Goddelijke genezing

Natasja Verstegen uit Utrecht

GENEZEN VAN LONGKANKER

Natasja: “Men vertelde dat het een
onschuldig bultje was, maar het
was wel kwaadaardig.” Daarna kreeg
Natasja slecht nieuws; ze bleek ernstig ziek te zijn.

Henk Hofman uit Diever

GENEZEN VAN FIBROMYALGIE,
DYSTROFIE EN ME
Jarenlang ging Henk Hofman 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.

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!

Jessica Manniesingh uit Zoetermeer

GENEZEN VAN ACUTE LEUKEMIE

De 28-jarige Jessica werd gediagnosticeerd met leukemie en een ernstige hartconditie. Haar overlevingskansen waren vrijwel nihil; ze had
nog maar enkele weken te leven.
De artsen bereidden haar voor op het afscheid
van familie en vrienden. Desondanks geloofde
Jessica in herstel en ging met haar nood richting Jezus. Tijdens de genezingsdienst kwam de
kracht van God tot haar en ging Jessica gezond
en herboren naar huis. Tijdens onderzoek in het
ziekenhuis was er van leukemie geen spoor meer
te vinden.

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.

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
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.
Wij ontvangen vaak geboortekaartjes van kinderen die eigenlijk 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.

De Familie Cloo uit Deventer

VOLKOMEN GENEZEN VAN ERNSTIGE VOEDSELALLERGIE

Vier van de vijf kinderen uit het gezin van de familie
Cloo hadden een ernstige voedselallergie, geërfd van
hun moeder, Jacqueline.
Bij de geboorte bleken de kinderen huilbaby’s te zijn, veroorzaakt door
hevige buikkrampen. De artsen stelden voedselallergie vast. Naarmate de
jaren voorbij gingen, werden de kinderen steeds ziek als zij iets verkeerds
aten. De kinderen hadden verschillende allergieën waarvan zij moesten
braken en diarree kregen. Het beheerste hun hele leven.
Toen ging Jacqueline met haar kinderen naar de Genezingsdienst. Het was
een wonder dat in één moment vijf personen van de allergie genezen werden door de kracht van Jezus. Zij konden weer alles eten.
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De wonderen van genezing waarover
je leest, maken ons sprakeloos. Vol
verbazing zien wij hoe wonderen keer op
keer door de kracht van God, in de Naam
van Jezus plaatsvinden. Het grootste
wonder blijft als een mens diepe rust
en vrede vindt en compleet veranderd
wordt.
Hoe die mens Jezus Christus ontmoet is
een wonder. Eerst van alle vreugde, vrede
en geluk beroofd, wordt de grote leegte
gevuld met de oneindige liefde van God.

Wij horen de schreeuw van zovelen, die eenzaam en rusteloos waren en diep in de put
zaten. Met het verstand zeiden ze “nee” tegen
God en liepen bij Hem vandaan, maar in hun
hart zeiden ze “ja” om vervolgens te zeggen:
“Ik heb God nodig”. Steeds zagen wij levens
op wonderbaarlijke wijze hersteld worden.
De mens heeft de mogelijkheid en vrijheid
voor het grootste wonder te kiezen. Door je
keuze kun je bij God vandaan lopen, maar
ook naar Hem toe gaan. Mensen dragen zelf
de verantwoordelijkheid voor hun keuze. Als
je je realiseert dat je een vrij mens bent, dan is
het wel van het allergrootste belang om voor
het beste te kiezen, namelijk: Christus!

STEEDS ZAGEN WIJ LEVENS
OP WONDERBAARLIJKE WIJZE
HERSTELD WORDEN.
Je kunt zelf vaststellen of er iets hogers is dan
Christus. Laat eens alle denkbare mogelijkheden aan je geestelijk oog voorbij gaan en
streep dan af wat niet in aanmerking komt.
Het zal steeds duidelijker blijken dat kiezen
voor Christus de beste keus is.
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Als je verandering voor je leven nodig hebt, kun je dat gewoon aan Hem vragen. Hij strekt Zijn hand
naar je uit. Je kunt het misschien wel op vele andere manieren proberen. Je hebt misschien vele wijze
en verstandige adviezen opgevolgd, zonder dat het verandering in je leven bracht en zonder dat je
leven erdoor vernieuwd werd.
De grootste verandering zal in je leven plaatsvinden als je aanvaardt wat Jezus Christus voor je aan het
kruis van Golgotha deed. Dan zal het grootste wonder zich in jouw leven voltrekken. Het wonder van
vergeving, verlossing en vernieuwing.

‘Onvoorstelbaar!’ zei de ernstig zieke Henk Nepveu toen het grootste
wonder in hem plaatsvond
De boodschap die Henk van de specialist in het ziekenhuis kreeg kwam hard aan: Meneer Nepveu,
u heeft longkanker in een ernstig vergevorderd stadium, veroorzaakt door asbest. U heeft niet lang
meer te leven, genezing is niet meer mogelijk.
Henk begon de zoektocht naar genezing, maar kreeg overal horen: er is voor jou geen enkele hoop
meer. Totdat hij een uitnodigingsfolder van de genezingsdiensten kreeg en daar naar toe ging.
Henk hoorde die avond dat de Genezer Jezus Christus zijn enige hoop was. En dat zijn genezing in
de Genezer was. Henk opende toen zijn hart en aanvaardde de Genezer Jezus Christus in zijn leven.
Van wat er daarna gebeurde zegt Henk dat het onvoorstelbaar was. De grote en diepe vrede van God
vervulde zijn hart en hij ervoer een grote vreugde in zijn ziel. Steeds zei hij: dit is het wonder
dat ik nodig heb. Die avond kwam hij ook voor
gebed voor genezing naar voren en ontving in
één moment het wonder van genezing voor zijn
zieke lichaam.

STEEDS ZEI HIJ:
DIT IS HET WONDER DAT IK
NODIG HEB.

45
inspirerende hoofdstukken
Magazine met het getuigenis van de God van wonderen

DE GOD VAN WONDEREN
Het getuigenis dat Jezus Christus Dezelfde is

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

Dit boek gaat over de God van wonderen. Door
heel dit boek heen staan de richtlijnen hoe wij
een wonder van genezing kunnen ontvangen.
Deze richtlijnen laten je zien welke stappen er
genomen moeten worden om Zijn genezingskracht te kunnen ervaren en laten je ook zien hoe
de genezende kracht van de God van wonderen
tot jou komt.
Daarnaast lees je in dit boek talloze getuigenissen van wonderen van genezing. Elk wonder
bewijst dat Jezus Dezelfde is, en het zal je inspireren om ook richting Jezus te gaan, richting het
wonder.
Een keur aan onderwerpen, o.a.:
• Gods antwoord op het onmogelijke
• Wat leerde Jezus over genezing?
• Ontmoet de Genezer
• Het wonder van Regina van der Lee
• Eskea genezen van haar verrotte knieën!
• Jacolien, ze was links blind en doof!
• Henk Hofman: Ik liep! Ik was genezen!
• Izak en Rebakka’s wonderbaby’s
• Wrok maakt ziek en houdt genezing tegen
• De 7 ‘Ik zal’s’ van God in Psalm 91:14-16
• Vier verklaringen over de Genezer

€15
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Waar verkrijgbaar?
•
•
•

In de boekenwinkel van de Wings of Healing
(Veerpolder 6a in Warmond)
In alle diensten bij de boekentafel
In de evangelische boekwinkels

Bestellen kan ook!
Stuur een email naar info@wingsofhealing.nl

Het boek zal je inspireren vanuit het Woord
van God en je brengen op de weg naar een
wonder van genezing.
Het zal je inspireren door de talrijke
getuigenissen van genezing en je brengen
op jouw weg naar het wonder.
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IK BEN AFGEWEZEN

•SERIE•

Hoe denkt God over mij?
Jij bent misschien één van de velen in onze ontwrichte samenleving,
die leeft met frustraties van afwijzing.
Je bent gekwetst, voelt je niet meer veilig en probeert met veel pijn
verder te gaan. Als jij jezelf hierin herkent, weet dan dat Jezus met
ontferming over je bewogen is. Hij wil jouw diep verdriet genezen en
jou helpen om tot vernieuwing te komen.

Toen zijn baby geboren werd, riep vader het uit:
‘Wat? Een dochter? Het had een zoon moeten
zijn. Hij had het Peter willen noemen, moeder gaf
toen maar de naam Petra - wat het alleen maar
erger maakte.

Afwijzing, het niet geaccepteerd worden, leidt
vaak tot eenzaamheid, of isolement en brengt
vrijwel altijd somberheid mee.

Ook Jabes was afgewezen

Het kind werd altijd geconfronteerd met het feit
dat het niet geaccepteerd werd. Een zoon had de
zaak later moeten overnemen, kreeg het meisje
steeds te horen. De pijn die dit alles veroorzaakte
werd groter en groter doordat ze nooit de liefde
van haar vader voelde. Ze was niet als dochter
gewenst: ze was afgewezen!

Zijn verhaal lezen wij in 1 Kronieken 4: 9-10. Zijn
moeder had hem Jabes genoemd, want zei ze, ik
heb hem met smart gebaard.
Dat was zijn erfenis die hij van zijn moeder had
gekregen. ‘Hij brengt smart’, met deze woorden
zegende zij haar zoon niet. Het zou heel zijn
leven beïnvloeden en van geluk beroven. Jabes
was niet het lievelingetje van mama. Hij werd

steeds achtergesteld en op den duur namen zijn
broers de houding van mama over.
In vers 10 lezen wij wat er van hem werd afgenomen:
• Hij stond buiten de rijke zegen, alles was
karig in zijn leven.
• Zijn gebied was beperkt, door de negatieve
houding werd hij achtergesteld en was er
noodzakelijk verkoop van zijn land nodig.
Er was aan landjepik gedaan en de palen
verplaatst, Deuteronomium 19:14.
• Het kwade was over hem, er was voortdurende onderdrukking.
• Er was droefheid, somberheid en smart over
hem. De vreugde was uit zijn leven weggeëbd.
Als Jabes in de spiegel keek, zag hij een mislukkeling; hij was afgewezen en bracht smart. Misschien denk jij ook zo over jezelf. (Zo keek Janine
Lemans in de spiegel, ze walgde van zichzelf en
wilde alleen nog maar dood). Jabes keek naar
anderen met een groter gebied, en zag hoe zij
voorgetrokken werden terwijl hij voortdurend
werd afgewezen.
Totdat Jabes het doorbrak, en de Naam van zijn
God aanriep. Door God aan te roepen, doorbrak
hij zijn ellende, zijn afwijzing. Hij wist: ‘Want een
ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’ Romeinen 10:13. Hij riep: verlos mij
Here, dan zal ik verlost zijn. Als je afwijzing wilt
overwinnen dan zal je het eerst moeten onderkennen, om er vervolgens mee af te rekenen. Dat
aanroepen is de juiste belijdenis. Vergeet niet dat
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het aanroepen altijd vooraf gaat aan je bevrijding van afwijzing. Door Zijn naam aan te roepen
komt het opgejaagde hart tot rust. Bij zijn moeder kwam Jabes altijd als laatste in de rij.
Sommige ouders kunnen hun kinderen een juk
opleggen door ze achter te stellen. Als een van
de kinderen de oogappel van papa of mama is,
dan worden de andere kinderen ernstig beschadigd. Wij hebben uitingen van liefde nodig in
onze groei en als daar iets fout mee is krijgen wij
een volledige scheefgroei. De niet geliefde voelt
zich afgewezen en zal later steeds zeggen: ‘Ik
werd niet geaccepteerd’, hierdoor ontstaan wonden in de ziel.

Het jonge meisje kwam steeds
huilend thuis
Het gebeurde vrijwel dagelijks en mama vroeg:
‘Wat is er toch?’. Het kind antwoordde: ‘Mama,
niemand vind mij aardig. Niemand wil met mij
spelen.’ Het kind voelde, ik word niet geaccepteerd, ik word buitengesloten, wat is er met mij?
Later stond ze voor de spiegel en zei tegen zichzelf: ‘Je bent lelijk, je kan niets, je bent stom en
veel te vet.’ Zij zette de deur open voor borderline
en begon zichzelf te vernietigen. De boze macht
die binnen stapte vervulde haar met negatief denken. Toen zij later werk kreeg, zette dat
patroon zich in haar leven voort, ze zei: ‘Ze vinden
mij niet bekwaam en daarom wordt die ander er
voor gevraagd.’ Zij voelde zich afgewezen.
Als je éénmaal in een negatief denkpatroon zit,
dan kom je in een diepe bodemloze put. Zelfbeklag wordt gaandeweg groter. Er is maar een
woord dat als een hamer op je neer komt: Afgewezen. Afgewezen als jong kind, afgewezen op
school, afgewezen als tiener, afgewezen op je
werk. Alle afwijzingen dreigen je kapot te maken;
je raakt ontmoedigd en wordt neerslachtig.
Uiteindelijk ben je depressief.

Een verkeerd zelfbeeld
Wij kijken te vaak naar onszelf en krijgen daardoor een verkeerd zelfbeeld. Te vaak horen wij
dan: ze accepteren mij niet en ik deug toch nergens voor. Maar zegt God dat ook? Dan horen wij:
Maar dat voel ik zo en ik lig met mijzelf overhoop!
Gevoelens zijn soms net vastgeroeste schroeven,
het losmaken is niet zo eenvoudig. Roest moet
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eerst verwijderd worden. Daar
is olie voor nodig, vroeger
werd daar kruipolie voor
gebruikt. Er werd net zolang
olie op de roest gegoten totdat er beweging in kwam.
De olie is de Heilige Geest,
de Liefde van de Heilige Geest.
Het vernieuwd ons denken.
Hoe gebeurt dat? Door een Bijbelse levens
houding aan te nemen.
Door een lijn te volgen die God ons
geeft. Door ons hart te vullen met
het Woord en dat Woord biddend op te bergen in ons hart.
Dat geeft verandering in ons
denken en dat geeft ver
andering in ons gedrag.
Negatieve
gevoelens
roepen een
negatief
zelfbeeld
op: ik ben
niets, ik
heb niets, ik
kan niets. Daartegenover staat
het beeld van de ander:
die ander is alles, heeft
alles, kan alles. Je moet gaan
ontdekken dat je iemand
bent met eigenwaarde en je
moet gaan ontdekken dat je
bijzonder bent. De negatieve
gedachten die je hebt en wat
jezelf en anderen over jou zeggen:
het is een grote leugen.
Ontdek de waarheid: Je bent iemand met
bijzondere kwaliteiten en mogelijkheden en stop
daarom om jezelf met anderen te vergelijken.
Ontdek de Waarheid en de Waarheid maakt je
vrij, Johannes 8:32.
Ontdek dat je iemand bent en dat God een uniek
plan met jouw leven heeft. Je hebt een hoopvolle toekomst, Jeremia 29:11. Door dat unieke plan
van God te aanvaarden ben jij op weg naar jouw
vrijheid. Je kunt totaal vrij zijn en uit je isolement
komen.
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‘MENEER IS ER VOOR MIJ NOG HOOP?’
‘JA ZEKER!’ ANTWOORDDE IK HAAR.
Er is een weg naar genezing
•

Reken vandaag af met je verleden
Jaren geleden was er in één van de gene
zingsdiensten een jonge vrouw, die op een vreselijke manier met haar verleden worstelde. Zij
hoorde die avond: God geeft je alle mogelijkheden om echt te leven. Bij de oproep om haar
leven aan God over te geven, stond zij als eerste
op, liep naar voren en stond pal voor mij bij het
podium. Die avond leerde zij God kennen, die
Zich over haar ontfermde. Zij gaf haar hart aan
Jezus en daarbij stortte zij haar hart uit voor God.
Zij snikte onbedaarlijk en huilde heel haar verleden uit. Nu huilen er wel eens meer mensen maar
hier stond een jonge vrouw die haar hele verleden eruit gooide.
Zij vertelde mij, dat ze een dochter van een prostitué was en niet wist wie haar vader was. Het
konden er velen geweest zijn, had haar moeder
haar geantwoord toen zij er naar vroeg.
Het was moeilijk voor haar om met haar verleden
te leven want haar moeder had nauwelijks naar
haar omgezien. Ze groeide op in de kroeg, haar
wiegmand stond op de bar en als er gevochten
werd en er van alles door de lucht gegooid werd,
plaatsten ze de wieg onder de bar. Toen ze ouder
werd en naar school ging, vonden de andere
kinderen haar maar niks en iedereen wees haar
af. Ze was vreselijk eenzaam en leefde in een
absoluut isolement. Wat is mijn toekomst, vroeg
zij zich vaak af. Eigenlijk was ze bestemd voor de

prostitutie, maar dat wilde ze niet, ze vocht om
een uitweg te vinden, maar vond het niet.
‘Ik kreeg een foldertje van de dienst in mijn handen gedrukt’, zei ze met haar betraande ogen. En
ze vroeg: ‘Meneer is er voor mij nog hoop?’ Er was
een vastberadenheid in haar gekomen. Zij wilde
afrekenen met haar verleden. En nog eens zei
ze: ‘Is er hoop voor mij?’ ‘Ja zeker!’ antwoordde ik
haar. ‘Maar hoe?’ vroeg ze mij. Het was een ontroerend moment.
Toen vertelde ik haar over een persoon in de Bijbel in Richteren 11, in vers 1 staat dat hij de zoon
was van een prostitué en dat hij niet geaccepteerd werd, erger nog, hij werd verstoten. Zijn
naam was Jefta, maar daarmee was zijn leven
niet tot een einde gekomen. Hij werd namelijk
de leider van Israël. Hij werd de persoon die een
heel volk de weg wees en hij verloste Israël van
de onderdrukkers. Hoe was dit mogelijk geworden voor Jefta? Het was God Die Jefta had geaccepteerd. God plaatste Jefta op Zijn weg en Jefta
ging daarnaar leven.
Die avond kwam de Liefde van God tot haar en
veranderde haar leven. Die avond riep zij de verwerping, het niet geaccepteerd worden, een halt
toe. Er kwam een einde aan haar wanhoop en
ellende. Een einde aan de afwijzing.

•

•
•

•

•

•

 et eerste wat je nu moet doen is
H
zeggen: Maar God heeft mij wel
aanvaard, ook al word ik door iedereen
afgewezen. Je mag komen zoals je bent
en vragen of de Here Jezus in je hart en
je leven wil komen.
Jezus heeft ook gezegd dat wij door
Hem, de Vader hebben leren kennen. Je
mag nu aan God vragen: ‘U wilt nu mijn
Vader zijn en ik mag Uw kind zijn.’ En als
je Zijn kind bent dan ben je Zijn zoon,
Zijn dochter.
Laat nu alle wrok en bitterheid los en
laat dat niet langer over je heersen.
Vergeef hen, die je moet vergeven. Dat
is niet altijd een gemakkelijke stap, maar
God zal je daarbij helpen als je het Hem
vraagt.
Ontdek dat God een plan met je leven
heeft. Vergeet niet was Hij met Jefta
en ook met Jabes deed toen zij het
uitriepen tot God. Er staat: en God
schonk het hem.
Neem nu afstand van je oude leven en
van het oude denken. Het denken van: Ik
ben niets, ik kan het niet, want wie ben
ik? Vergeet niet, nu je een kind van God
bent, dat je een geweldig potentieel in
je hebt om iemand te zijn.
En zeg het heel eenvoudig: ‘Vandaag sta
ik op en ik ga de Heer volgen.’

GEBED
Heer Jezus, ik geloof met mijn hele hart dat U ook voor mij naar de wereld bent gekomen en voor
mij gestorven bent. Ik vraag u vergeving voor al mijn zonden en ik wil ook hen vergeven die mij pijn
en verdriet hebben aangedaan en mij hebben afgewezen.
Vandaag heb ik ontdekt hoe U over mij denkt en dat ik nu een nieuw mens ben geworden. Dat mijn
verleden nu voorbij is en dat ik door U veranderd ben. Ik prijs Uw naam voor het nieuwe leven, het
leven van vrijheid in Jezus Naam.
AMEN
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•SERIE•

De volledige Help serie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 elp! Ik ben afgewezen – Hoe denkt God
H
over mij
Help! Ik ben bang voor de dood – De mens
gaat naar zijn eeuwig huis
Help! Ik ben bevreesd – De weg naar

verlossing van vrees
Help! Ik ben bezorgd – Is God groot genoeg
om voor mij te zorgen?
Help! Ik ben depressief – Ontdek hoe je van
depressie verlost kunt worden
Help! Ik ben eenzaam – Hoe kom ik uit die
gevangenis van eenzaamheid?
Help! Ik ben teleurgesteld – Hoe kan ik mijn
teleurstelling overwinnen?
Help! Ik ben ziek – Is er voor mij nog genezing
mogelijk?
Help! Ik heb een probleem – God is groter
dan je probleem
Help! Ik heb hartzeer – Is er nog een kans om
gelukkig te worden?
Help! Ik heb verdriet – Is er nog een kans om
gelukkig te worden?
Help! Ik heb wrok – Verwoester van levens!
Help! Ik heb zo weinig geloof – Hoe kan ik
mijn geloof laten toenemen?
Help! Ik kan niet vergeven – Hoe doe je de
bitterheid weg?
Help! Ik leef onder controle – Breek de geest
van controle
Help! Ik leef onder een vloek – Ook voor jou
is er bevrijding
Help! Wij hebben een kinderwens – Kan God
het onmogelijke doen?

Waar verkrijgbaar
•
•

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

Bestellen kan ook!
Stuur een email naar info@wingsofhealing.nl

Het is belangrijk om de hele serie
in bezit te hebben voor als je in
aanraking komt met mensen die in
nood zijn!
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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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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 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)
Bevrijding van de 3 vloeken
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!
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DE 3E ZONDAGAVOND VAN IEDERE MAAND

Onderwijsdienst

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

Belangrijke onderwijslessen over de
principes van geloof. Hoe moeten
wij handelen met het Woord van
God dat tot ons gekomen is.
We zullen ontdekken hoe God met
Zijn volk wil handelen en dat al de
beloften die voor Israël waren, ook
voor vandaag gelden.
In de bevrijding van Israël uit Egypte, zien wij de
triomf van Christus waarin Hij tot ons zegt: “Ik
ben de HEERE, uw God, Die u uit het land van de
Egyptenaren geleid heeft, zodat u niet meer hun
slaven bent. Ik heb de stangen van uw juk gebroken en u rechtop laten gaan”. Leviticus 26:13.

1e	Na de verlossing presenteert God zich als
Jahweh de Machtige, “Ik ben uw God”
	Als Hij tot ons zegt: “Ik ben uw God” dan zeggen wij: “U bent mijn God”.
	God presenteert zichzelf aan Zijn volk als de
IK BEN: de onveranderlijke eeuwige God.
2e De Ik ben heeft je uit Egypte geleid
Er was niemand in staat om dat te doen.
	Maar door Gods sterke arm is dit wonder
gebeurd. Nog altijd is de rechterhand van de
Heer vol kracht om krachtige daden te doen.
Psalm 118:15-17. Zo werd de macht van de
vijand verbroken. Kolossenzen 1:13.
3e Je bent geen slaaf meer van Farao
	
De Heer zei tegen Farao: “Laat mijn volk
gaan om Mij te dienen”. Exodus 4:20. Farao
antwoordde: “Zij zullen míj dienen”. De Heer
bevrijdde de verdrukten. Lukas 4:18-19. De
slavernij over ons leven werd verbroken.

4e De stangen van het juk gebroken
De boeien werden verbroken.
	Wij waren vastgeketend aan de disselboom
om slavenwerk te doen. Met vrede en vreugde werden wij uitgeleid. Jesaja 55:12.
5e Ik heb je rechtop laten gaan
Vanuit de gebogen situatie – rechtop.
	Dit was en is Gods plan met ons leven. Recht
op, want je bent geen slaaf meer. Ik ben de
Here uw heelmeester. Exodus 15:26.
	
Wij moeten rechtop gaan: “Ik heb je het
besef gegeven van eigenwaarde, zodat je je
hoofd kunt heffen”. Slaven gaan gebogen,
maar Mijn volk, mijn zonen, dochters gaan
rechtop. Zij zijn verlost. Weet dat je verlost
bent en nieuw bent.
	Want in Christus zijn wij NIEUW – VERLOST.
2 Korinthe 5:17.
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PROGRAMMA

WINGS OF HEALING IN WARMOND

Gemeentediensten
Eredienst en Kinderdienst
Iedere zondagmorgen om 10:00

Agenda
Bijzondere Diensten:

Vrij Parkeren
Alle diensten toegang vrij

Speciale (extra) Onderwijsdienst
over geloof en Goddelijke genezing
met gebed voor zieken
Zondag 22 november 19:00

Gebedsdienst

Kinderwensdienst

Onderwerp: Gods geheimenissen geopenbaard –

Iedere woensdagavond om 20:00

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

Gods heilsplan, wat betekent dit voor ons?

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

Doopdienst door onderdompeling

Doopdienst door onderdompeling
Woensdag 25 november 20:00

Woensdag 26 augustus 20:00

Genezingsdiensten (zie pagina 9)

Bevrijdingsdienst

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

Zondag 30 augustus 19:00
Onderwerp: De woestijn zal bloeien als een roos
– is jouw leven ook een woestijn?

Onderwijsdiensten (zie pagina 19)
Iedere 3e zondagavond van iedere maand om
19:00 uur, Onderwijsdienst over geloof en
Goddelijke Genezing

Route vanuit Den Haag

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.
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.

Bevrijdingsdienst
Zondag 29 november 19:00
Onderwerp: Verlossing van de vrees

Adventsdienst
Zondag 20 december 10:00

Start Nieuwe Training Gods Gezondenen (zie pag. 22)

Onderwerp: Troost, troost, Mijn volk

Zaterdag 5 september 10:30

Onderwijsdienst

Onderwijsdienst

over geloof en Goddelijke genezing
met gebed voor zieken

over geloof en Goddelijke genezing
met gebed voor zieken
Zondag 20 september 19:00
Onderwerp: De wet van het leven

Zondag 20 december 19:00
Onderwerp: Het Woord heeft onder ons gewoond

Kerstavond / Christmas Eve
Jan Zijlstra spreekt over Jezus Christus Superstar

Onderwijsdienst
over geloof en Goddelijke genezing
met gebed voor zieken
Zondag 18 oktober 19:00
Onderwerp: De wereld vol van Zijn kracht

Donderdag 24 december 20:00

Kerstfeest voor iedereen
Kerstfellowship
Vrijdag 25 december 14:00

Partner- en Vriendendag van de
Wings of Healing

Oudjaarsdienst

Zaterdag 14 november 10:30
Ontmoeting & Fellowship – Avondmaal –
Zalvingsdienst

Laatste dienst van 2015 met het uitreiken van een

Onderwijsdienst
over geloof en Goddelijke genezing
met gebed voor zieken

Donderdag 31 december 19:00
speciale tekst voor het nieuwe jaar

Eredienst / Heilig Avondmaal
Zondag 3 januari 2016 10:00
Nieuwjaarsboodschap:
Maak je gereed en vertrouw God

Zondag 15 november 19:00
Onderwerp: Jezus onze Hogepriester

Voorbede vernieuwingsdienst
Woensdag 6 januari 2016 20:00
‘Kom voor Gods aangezicht’ Wij brengen samen
alle noden in een voorbedekist bij God.

Kijk voor meer meer diensten en eventuele wijzigingen op:
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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 Deventer
Vrijdag 30 oktober 2015 19:30
Pinkstergemeente De Banier – Het Open Hof | Karel de Grotelaan 361 |
7415 LZ Deventer | 0570-562873 | banierdeventer.wordpress.com

Onderwijsdienst over geloof en Goddelijke genezing met

Agenda

gebed voor zieken in Leeuwarden

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. 22)
Zaterdag 12 september 10:30
Zuiderkerk | Burgemeester Wuiteweg 71 | 9203 KB Drachten

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

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

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

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

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

Woensdag 4 november 19:30
Opstandingskerk | Achter de Hoven 272 | 8933 CX Leeuwarden |
058-2151005 | www.opstandingskerk.nl

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

Training over geloof en Goddelijke genezing in Heerde
(aanmelden via soip@ywam.nl)
Dinsdag 17 november 09:30 – Woensdag 18 november 09:30 –
Donderdag 19 november 09:30
Jeugd met een Opdracht Heidebeek - School of Intercessory Prayer |
Mussenkampseweg 32 | 8181PK Heerde | 0578-216000
http://ywamheidebeek.org/nl/event/soip/

Genezingsdienst in Heerde
Vrijdag 20 november 19:30
Jeugd met een Opdracht Heidebeek - School of Intercessory Prayer |
Mussenkampseweg 32 | 8181PK Heerde | 0578-216000 |
www.ywamheidebeek.org

Genezingsdienst in Wijk bij Duurstede
Vrijdag 27 november 19:30
De Rivier Gemeente | Kanaal Noord 1 | 3961 MZ Wijk bij Duurstede |
06-21848564 | www.deriviergemeente.nl

Genezingsdienst in Kalmthout (BE)
Vrijdag 11 december 19:30
Evangelische Gemeente Kalmthout België – De Zonnedauw
Kapellensteenweg 170 | 2920 Kalmthout
+32 925 309 | http://egkalmthout.wordpress.com/

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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Nieuwe Trainingen
Training De Genezende Kerk

Discipelschapstraining

Om de opdracht van Jezus uit te voeren
In Friesland / Drachten –
o.l.v. Evangelist Jan Zijlstra

De basis voor iedere Christen
Start maandag 7 september,
in totaal 17 maandagavonden

Training Gezondenen – Gods
Ambassadeurs
Als vertegenwoordigers van het Koninkrijk van God
In Warmond – o.l.v. Evangelist Jan Zijlstra
Start: Zaterdag 5 Sept. 2015 – aanvang 10:30
Vervolgens iedere 1e dinsdagavond van iedere
maand – aanvang 19:30
Slotdag: Zaterdag 11 juni 2016 – aanvang 10:30
Kosten per deelnemer:
€ 110,- en € 10,- inschrijfkosten. (incl. studieboek)
Locatie: Zuiderkerk | Burgemeester
Wuiteweg 71 | 9203 KB Drachten
Start: Zaterdag 12 Sept. 2015 – aanvang 10:30
Vervolgens iedere 2e dinsdagavond van iedere
maand – aanvang 19:30
Slotdag: Zaterdag 18 juni 2016 – aanvang 10:30
met praktijkles tijdens de genezingsdienst om
14:00
Kosten per deelnemer:
€ 110,- en € 10,- inschrijfkosten. (incl. studieboek)
•
•

•
•

T raining met als doel Nederland bekend te
maken met de levende God.
Vanaf de start van de Training tot het einde
toe zien wij de rode draad van Lucas 9:1-2
van het ontvangen van macht en kracht om
de zieken te genezen en de boze geesten uit
te drijven.
Ev. Jan Zijlstra heeft jarenlange ervaring hoe
de Kerk een genezende kerk moet zijn.
Een training waardoor het geloof zal ontwikkelen, tot het geloof om te werken voor
God met resultaat.

Het thema van de lessen is: “ De opdracht aan de
gemeente is om een genezende kerk te zijn - en
hoe dit uit te voeren.
Kijk voor alle info op: www.wingsofhealing.nl/
training/de-genezende-kerk

Je bent Christen geworden en je wilt nu Jezus
gaan volgen. Dat volgen noemt de Bijbel discipelschap. Deze training gaat over de belangrijke fundamentele waarheden die de Bijbel als
belangrijke richtlijnen geeft om een discipel
van Jezus te zijn. Deze training is ook uitermate
geschikt als je al wat langer Christen bent, om je
kennis en geloof te verfrissen.

•

•

•
De Training
De Discipelschapstraining bestaat uit 22 lessen,
die in 17 maandagavonden behandeld zullen
worden. De avonden beginnen om 19:30 en
eindigen om 22:00. Tussendoor is er een pauze,
waar je koffie of thee aangeboden krijgt.
Info over de training
en de kosten
Iedereen, jong en oud, is
van harte welkom.
Opgave in de diensten van
de Wings of Healing of via
internet. De kosten voor
de complete training inclusief een onderwijsboek, de
lessen, koffie & thee zijn
€ 40,- per deelnemer. Het
inschrijfgeld is € 10,-. Het
bedrag van € 50,- dient
voor de aanvang van de
training betaald zijn.

•

•

 eze gezondenen, ambassadeurs zijn de
D
gevolmachtigden van de Zender van het
Koninkrijk van God
Deze gezondenen ontvangen geloofsbrieven
van de Zender. Hiermee zijn zij niet alleen
gezant, maar kunnen zij ook namens de
Zender als Zijn gezant optreden en handelen
Door deze positie zullen zij het Evangelie van
Jezus Christus door woord en daad verkondigen
Een training waarin jij jouw identiteit en
hetgeen je van de Zender hebt ontvangen,
zal ontdekken. Als gezondene zal je de mens
in nood tot herstel zien komen
Een training voor leiders, oudsten, jeugdleiders, kringleiders en iedereen die verlangend
is om als gezondene op te treden

LES 1: G
 ezondenen – Gods
Ambassadeurs
LES 2: Jezus, de Gezondene
LES 3: De Gemeente, Gods
gezondenen
LES 4: Gezondenen, één met de
Zender
LES 5: Gezondenen, zijn zoals
Hij is in de wereld
LES 6: Gezondenen met gezag
LES 7: Gezondenen met het
gezag van het Woord

LES 8: Gezondenen met het gezag
van de Heilige Geest
LES 9: Gezondenen met de
opdracht: herstellen
LES 10: Gezondenen,
vertegenwoordigers van het
Koninkrijk van God
LES 11: Gezondenen van de eerste
Kerk zijn de blueprint voor de
kerk van vandaag
LES 12: Gezondenen, zij hebben de
opdracht aanvaard en zij
voeren de opdracht uit

Kijk voor alle info op:
www.wingsofhealing.nl/training/gezondenen-Gods-ambassadeurs
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Help mee

om de mens
in nood te
bereiken
Zij werden aangeraakt door Jezus
Christus, vonden het antwoord
voor hun nood en werden totaal
vernieuwd.

Speciale Avondmaaldienst
Voor alle Partners-, Vrienden en Relaties van de Wings of Healing
Zaterdag 14 november 13:30
Wings of Healing | Veerpolder 6a in Warmond
Toegang vrij * Gratis parkeren
Thema:
Genezing voor het lichaam in het avondmaal.
Aansluitend zullen zieken met olie gezalfd
worden.
10:30
12:00
13:30

ontmoeting & fellowship
pauze / gelegenheid voor een maaltijd
Speciale Heilig Avondmaal- en
Zalvingsdienst

Er zal een speciaal zendingsoffer voor ons land
gebracht worden. Vergeet niet: Nederland is
één van de grootste zendingslanden.
(je mag ook ongebruikte sieraden geven voor
het Koninkrijk Gods)

Houd je vrij voor deze speciale
dienst en neem je vrienden mee!

Help mee!
Met jouw hulp kunnen we samen de levensvernieuwende boodschap van Jezus Christus naar
nieuw plaatsen brengen.
Groot of klein; jouw gift is welkom.
Word Partner en steun ons maandelijks zodat we
de mens in nood kunnen bereiken.
Kijk voor alle info op:
www.wingsofhealing.nl/partners
Bank relatie: ABN AMRO
IBAN nummer: NL91ABNA0551690399
Wil je meer weten hoe je ons kunt helpen:
schrijf Evangelist Jan Zijlstra
Postbus 20 – 2350 AA Leiderdorp of
bel: 071-3031260

Kerst / Oud & Nieuw Programma
Adventsdienst

Kerstfeest voor iedereen
Kerstfellowship

Zondag 20 december 10:00
Onderwerp: Troost, troost Mijn volk

Vrijdag 25 december 14:00

Onderwijsdienst

Eredienst

over geloof en Goddelijke genezing
met gebed voor zieken

Zondag 27 december 10:00

Zondag 20 december 19:00
Onderwerp: Het Woord heeft onder ons gewoond

Zondag 27 december 19:00
Geen dienst

Kerstavond / Christmas Eve

Oudjaarsdienst

Donderdag 24 december 20:00
Jan Zijlstra spreekt over Jezus Christus Superstar

Donderdag 31 december 19:00
Laatste dienst van 2015 met het uitreiken van
een speciale tekst voor het nieuwe jaar

Eredienst / Heilig Avondmaal
Zondag 3 januari 2016 10:00
Nieuwjaarsboodschap: Maak je gereed en
vertrouw God

Eerste Genezingsdienst van het jaar
Zondag 3 januari 2016 19:00

Voorbede vernieuwingsdienst
Woensdag 6 januari 2016 20:00
‘Kom voor Gods aangezicht’ Wij brengen samen
alle noden in een voorbedekist bij God.
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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

Dit magazine niet op de openbare weg gooien en niet in brievenbussen doen waar dit niet gewenst is!

