Enkele reacties van lezers op het fenomeen
Jan Zijlstra
Uitgebreid op 20-7-2012, M.V.
Volgende reacties zijn onveranderd maar soms ingekort op plaatsen waar (….) staat, dus tussen
haakjes. Verklarende toevoegsels van mijn kant staan tussen rechte haakjes [….]. Uiteraard vermeld
ik geen namen van of verwijzingen naar de personen in kwestie, om redenen van privacy, behalve
uiteraard de namen van de wolven in schapenvacht.
Eerste reactie:
“Het artikel over Jan Zijlstra mocht ik lezen. Wat is het toch geweldig jammer dat dit nu pas in de
openbaarheid komt. Enkele jaren geleden was ik zelf in het FEC te Leeuwarden waar Jan Zijlstra
een genezingsdienst leidde.
Die gehele dienst stond niet in het teken van de Heer, maar van Jan Zijlstra zelf. Hij begon de dienst
met aan te kondigen dat God die avond grote wonderen zou doen, als iedereen de reeds ingevulde
check zou ondertekenen. En als een ieder van die 10 een 100 zou maken zou God zeker vele zieken kunnen genezen.
Deze aankondiging duurde een slordig uurtje. Hij haalde tijdens zijn genezingspreek een kind als
getuige naar voren, wat amper 5 jaar kon zijn. Vraag .......... wie heeft jou genezen?............ Antwoord……. u toch? Velen in de zaal gingen dit beamen nadat dit door Zijlstra was gevraagd. Helaas maar ook deze avond werd er bij mijn weten, niemand genezen dan mensen die door suggestie
pijn kregen of hadden. Wel een man in een rolstoel kon staan, maar plofte al spoedig weer terug.
(Rolstoel wil nog niets zeggen dat de persoon niet meer kan staan en of lopen).
Hij is in staat om veel mensen, onder een vorm van hypnose te brengen en te laten denken dat ze
ziek zijn. Op dat moment speelt hij het tegenovergestelde. Deze mensen die suggestief ziek waren,
waren dus niet ziek, maar dachten dat slechts.
In een mail vertelde ik hem dat mijn echtgenote geheel invalide was geworden en ik daarvoor naar
het FEC was gekomen. Maar ze is niet genezen. Hij legde de schuld als het ware bij mij neer, met
de woorden, ik zou door mijn ongeloof niet in de hemel komen en mijn vrouw was door mijn ongeloof niet genezen.
Ik spreek hem, in een mail, hier over aan en kreeg als antwoord met jou wil ik niets van doen hebben omdat ik geen kind van God zou zijn.
Jan Zijlstra blijkt in vele gevallen erg tuk te zijn op materiële zaken. Hij wilde koste wat het kost
een kathedraal bouwen welke zijn weerga in Nederland niet kende.
Binnenkort organiseert hij opnieuw een genezingsdienst en wel in Thialf te Heerenveen. Ik weet
dat daar velen naar toe zullen trekken om toch maar dat sprankje hoop in vervulling te zien gaan.
Maar wat zullen ze teleurgesteld worden.
En als er mensen zijn die durven te beweren dat God ook wel half werk levert, moet ik zeggen dat
God zoiets niet bij machte wil zijn. Hoe is het mogelijk dat een man, lijdend aan epilepsie, daarvan
genezen zou zijn terwijl hij nog steeds rolstoelgebonden en hulpbehoevend is? Jezus ging zeker niet
door de rijen zieken met de woorden” jij wel en jij niet, of jou been wel, maar die hand komt later
wel eens”. En…….Hij genas hen allen!
Jan Zijlstra is een gevaar voor de volksgezondheid.
(….)
____________________
Tweede reactie:
1

“Hier word ik alleen maar verdrietig van, want dit is een soort machtsspel waar we met zijn allen
niet beter van worden. We kunnen niet ontkennen dat er een boel macht en manipulatie is op heel
veel fronten en dat verdoezelt weer de zuiverheid die er zeer zeker wel is in verschillende gemeenten. Ik denk dat het probleem is,. dat er geen corrector naast zulke mensen staat. Ze hebben altijd
gelijk en claimen dat ook te hebben.
Het is een vreemde vorm van hoogmoed en het boven alle mensen willen staan onder het mom van
dienstbaarheid. En wie dat niet wil zien wordt inderdaad als ondankbaar afgeschilderd. En daar zijn
dan ook onmiddellijk harde woorden voor, want het oordeel wordt niet geschuwd. Maar als er van
de “onderdanen” kritiek komt, dan moet je ze horen.
De andere kant van het verhaal is, dat mensen niet genoeg meer hebben aan: eenvoudigweg op God
vertrouwen en met Hem wandelen. Dat is niet spectaculair genoeg voor velen. Dat is ook eng. Maar
de mensen hebben door de eeuwen heen brood en spelen gewild.
Met een heleboel vrome taal wordt dat allemaal gebracht en wie er doorheen kijkt die wordt afgeserveerd. Die telt niet meer mee. Hoeveel scheuringen hebben o.a. de Torontozegen, Broeder Josua,
Allart en wie dan al niet al niet gebracht? (….)
Je zult maar doodziek zijn en in vertrouwen naar zo’n samenkomst gaan. Ik heb persoonlijk ondervonden dat de schuld van het niet genezen ALTIJD bij de zieke terecht komt, want de voorganger
heeft altijd gelijk.
We doen er goed aan om heel dicht bij God te blijven en te lezen wat in ZIJN Woord staat. Dat is
verreweg het beste”.
____________________
Derde reactie:
Beste broeder in de Here,
Uw artikel op het internet m.b.t. Jan Zijlstra heb ik met aandacht gelezen.
Het is zo dat mijn gelovige echtgenote reeds haar hele leven te kampen heeft met een ernstige en
levensbedreigende vorm van astma met daarbij nog andere auto-immuun ziekes.Tot tweemaal toe
zijn we naar een genezingsdienst geweest van dhr. Zijlstra. Hoewel wij geloven in een totale genezing van XXXX [= naam echtgenote] is er tot op heden toe nog niks diepgaand veranderd. Integendeel. We waren heel erg teleurgesteld in de opzet en de afloop van deze dienst. Wij hadden de indruk dat alles draaide om ophalen van zoveel mogelijk geld en ons abboneren op het blad enz...
Beste Marc, wij leven in een post-christelijk tijdperk, zoals de apostel Paulus het verwoordt in zijn
brieven: de latere tijden waarin de afval van het geloof steeds meer dreigender contouren aftekent (1
Timotheüs 4:1-2). Leugensprekers en wolven in schaapsvacht die prediken in Jezus naam en krachten verrichten (Kundulani?…) maar de ziekte niet essentieel genezen (Mattheüs 7:22-23). Ook de
roep om geld (met grote emmers voor omhaling voor de dienst) was steeds o.i. een prioritaire aangelegenheid. Het stemde ons in ieder geval wantrouwig en het blijkt thans dat dit wantrouwen gegrond is, want Zo werkt Gods Geest niet! (….).
[Ondanks dit betoog maakt deze persoon in de rest van zijn brief duidelijk dat hij de charismatische
dwaalvisie aanhangt met betrekking tot moderne genezingen, tekenen en wonderen, en tikt me
daarvoor op de vingers! Dan is het niet verwonderlijk dat hij door zo’n wolf als Zijlstra gegrepen
werd, al was het maar tijdelijk … totdat de ontgoocheling kwam. Ik vrees dat hij het een volgende
maal zal proberen bij een volgende charlatan, die hem ‘overtuigender’ lijkt dan Zijlstra, en deze zal
hem opnieuw grijpen. En zo kan dat dan doorgaan, van ontgoocheling naar ontgoocheling. Zulke
mensen hebben slechts een oppervlakkige kennis van de Schrift en slechte/valse leraars in hun gemeenten. Hoe nodig is het dan de zaken de onderzoeken. Volg alstublieft tenminste de eerste twee
links hieronder, aan het eind van het artikel].
____________________
Lees het volgende, opdat u niet zelf door zulke charlatans wordt gegrepen:
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http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingsgave.pdf (en volg ook de links achteraan)
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bidden-genezen.pdf (een getuigenis)
Lees verder:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterdwaling.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingen2.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening2.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wonderen&Tekenen.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezer.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kruis.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/lijden.pdf
En verder artikelen onder:
http://users.skynet.be/fa390968/Pinksterbeweging.htm
http://users.skynet.be/fa390968/sektarisme&dwalingen2.htm
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