
1 
 

0BDe Kracht van een Getuigenis 
         Januari 2011   

 
Lieve Vrienden, 
 
De heilige Franciscus van Assisië heeft gezegd: ‘Predik het Evangelie aan iedereen en gebruik 
zo nodig woorden.’ Wat een diepgaande verklaring! Ik geloof dat hij bedoelde dat een levend 
voorbeeld van het Evangelie effectiever is dan woorden. Sommige mensen zullen misschien met 
jou gaan redetwisten over leerstellingen of over hoe de Schrift moet worden uitgelegd, maar 
tenzij ze geloven dat je liegt, kunnen ze geen argumenten aanvoeren tegen jouw getuigenis.  
In Johannes 10:37-38 zei Jezus: 
 

Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet,   maar als Ik ze doe en u Mij niet 
gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem. 

En in Marcus 16:17-18 lezen we wat Jezus tot Zijn discipelen sprak nadat Hij hen had 
opgedragen om de hele wereld in te gaan en het Evangelie te prediken: 
 

‘En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij 
demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij 
iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen 
leggen en zij zullen gezond worden.’ 

Daarna, in vers 20, ging Marcus door met: 

maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord 
door de tekenen die erop volgden. Amen. 

Er is niets krachtiger dan een getuigenis over wonderen. Jezus en Zijn discipelen gebruikten ze 
om te bevestigen dat de woorden die ze spraken waar waren. Ik onderwijs onze studenten op het 
Charis Bible College  dat het Woord van God levens verandert, maar ik onderwijs hen ook dat ze 
getuigenissen moeten gebruiken omdat mensen geraakt worden door verhalen. Dat is één van de 
redenen waarom Jezus gelijkenissen gebruikte om de waarheid bekend te maken. 

 
Naar aanleiding van deze waarheden heb ik drie weken van onze januari Gospel Truth televisie 
uitzendingen gewijd aan het afspelen van vijftien wonderbaarlijke getuigenissen over hoe God 
levens heeft aangeraakt en veranderd. Ik verwacht dat deze programma’s een krachtige invloed 
zullen hebben op mensen.  
In deze brief kun je drie waargebeurde verhalen lezen over Gods genezende kracht. Ik verwacht dat er 
geloof in je hart gebouwd gaat worden als je deze verhalen leest. Ook al heb je voor jezelf geen genezing 
nodig maar ken je mensen die dat wel nodig hebben, dan hebben zij jouw geloofsgebed nodig. 

Geloof…, geen werken doen 
 
Mike Hoesch besteedde niet veel aandacht aan het kleine pijnlijke plekje op zijn borst. Het begon als 
een kleine irritatie – een plekje dat jeukte en niet weg wilde gaan. Na een jaar besloot hij het te laten 
onderzoeken.‘Toen ik voor de eerste keer bij de dokter kwam was ik niet bang, alleen benieuwd wat 
deze irritatie veroorzaakte’, herinnert Mike zich. ‘Maar de dokter wierp er één blik op en voordat ik het 
wist, had hij mij ingeroosterd voor een spoedoperatie.’ In eerste instantie begreep Mike de diagnose 
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niet goed – kwaadaardige voortwoekering – en vroeg zijn vrouw om het op te zoeken terwijl hij naar 
zijn werk ging. 

 
Zijn vrouw belde hem op het werk op met de terminologie van een leek: ‘kwaadaardige huidkanker’. Hij 
werd terstond gegrepen door een geest van angst. ‘Mijn voorganger waarschuwde mij niets uit angst te 
doen, dus annuleerde ik mijn operatie totdat ik weer vrede had’, zegt Mike. Mikes dokter belde hem 
meteen terug om hem de ernst van zijn toestand onder ogen te brengen en om hem te laten weten dat, 
als hij de operatie weigerde, hij zich als zijn arts zou terugtrekken.  

 
Hierdoor kwam Mike steeds dieper in angst terecht, maar diep van binnen wist hij dat God hem kon 
genezen. Hij keerde zich naar Gods Woord. Hij onderzocht het Woord om dingen te vinden die hij kon 
doen om God iets voor hem te laten doen. ‘Ik had geleerd dat alles wat God voor me deed gebaseerd 
was op mijn prestaties. Zodra ik dacht dat ik uiteindelijk aan die maatstaf voldeed, werd de lat hoger 
gelegd en moest ik steeds meer doen.’ 

 
Terwijl Mike worstelde met verwarring en moedeloosheid, veranderde de aantasting in een tumor en 
begon in een alarmerend tempo te groeien. ‘Men vertelde mij dat het door mijn hele lichaam kon 
uitzaaien – en dat gebeurde’, zegt Mike. ‘Gedurende de volgende vijf jaar klampte het zich aan mij vast 
en zoog het leven uit me. Ik werd zo zwak dat ik mijn baan moest opgeven, moest stoppen met het 
bedrijf dat ik was begonnen en kon nauwelijks mijn hoofd boven water houden.’ 

 
Mike had de hoop al opgegeven, maar toen gaf een vriend hem  Andrews serie DVD’s Je Hebt Het Al. 
‘Ik stond hier afwijzend tegenover omdat men mij geleerd had dat onze bediening de enige ware was.’  
Het was een wonder dat hij luisterde, maar toen hij dat ging doen, vond de boodschap weerklank in zijn 
geest. 

 
‘God had geprobeerd om mij duidelijk te maken dat, toen Jezus naar het kruis ging, Hij mijn genezing 
had gekocht. Ik hoefde niets te doen dan alleen geloven en ontvangen. Toen ik Andrew dit hoorde 
onderwijzen en de Bijbelteksten voor mezelf opzocht, was ik ervan overtuigd dat het echt voor mij was. 
Uiteindelijk begreep ik dat ik nooit in staat zou zijn om te ontvangen zolang ik dacht dat er door mij één 
of ander werk gedaan moest worden.’ 

 
Zodra Mike de openbaring van genezing ontvangen had, kon niemand hem ergens anders van 
overtuigen. ‘Na ongeveer een maand merkte ik dat de tumor kleiner werd. Ik was niet verbaasd want ik 
wist dat ik genezen was. Binnen zes maanden was het helemaal verdwenen. Ik leerde, zoals Andrew 
zegt in A Sure Foundation (Een Onwankelbaar Fundament) dat, als je Gods Woord in je hebt er altijd 
het Woord is om je aan vast te houden en geen storm zal je overspoelen’ 

1BOgenblikkelijk genezen 
 

Duizelig van de pijn en volgestopt met medicijnen om zijn lichaam te verdoven, liep Lance 
Weldgen voorzichtig de plaatselijke koffieshop in, met zijn  laptop onder zijn arm. Symptomatisch 
dwong de pijn in zijn lichaam hem om na een paar uur naar huis te gaan en plat op zijn rug te 
gaan liggen. Zijn artsen noemden zijn conditie fibromialgie. Lance noemde het marteling. Omdat 
hiervoor geen geneeswijze bekend was, kon Lance alleen hopen op tijdelijke verlichting door de 
zeventien verschillende medicijnen die hij innam. 
 
Lance zag een echtpaar – Mike en Rose Gonyer – aan de andere kant van de ruimte zitten, die hun Bijbels 
bestudeerden. Hij verzamelde al zijn kracht om naar hen toe te lopen en een gesprek te beginnen. Toen hij 
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naar zijn plaats terugliep, zagen de Gonyers dat hij pijn had. ‘Ik ging naar hem toe en vertelde hem dat ik 
zag dat hij veel pijn had’, herinnerde Mike zich. ‘Ik vroeg hem of hij wilde vertellen wat er aan de hand was. 
Nadat hij me dat verteld had, nodigde ik hem uit om naar het Charis Bible College te komen, waar Rose en 
ik studenten waren.’ 

  
De hevige pijn maakte dat Lance de volgende dag in bed moest blijven en niet naar het CBC kon gaan. 
Maar de dag daarop hielp de vrouw van Lance - Gerri - hem om vijf uur ’s ochtends opstaan, hij was 
vastbesloten om  erin te slagen naar de school te gaan. 

 
Na vier lessen te hebben bijgewoond, brachten ze Lance naar een leeg klaslokaal waar Mike en Rose 
voor hem gingen bidden. ‘Na te hebben uitgelegd wat Gods Woord zegt over genezing, zei Rose dat 
God het op haar hart had gelegd om te vragen of ik me de moeite waard voelde – waardevol genoeg – 
om Zijn genezing te ontvangen’, zegt Lance. ‘Toen realiseerde ik me voor het eerst dat dit altijd mijn 
probleem was geweest.’  
 
Lance was niet voorbereid op wat er toen gebeurde: ‘Mike en Rose gingen met mij bidden – maar niet 
de soort gebeden die ik voordien altijd had gehoord. Ze spraken direct tegen mijn lichaam en geboden 
de fibromyalgie en de pijn te vertrekken en bestraften een geest van ziekte.’ Daarna vroeg Mike aan 
Lance om op te staan en vroeg wat hij voelde. ‘Het viel mij op dat ik me nergens aan vast hoefde te 
houden om te staan’, herinnert Lance zich. Lance stond recht overeind en stelde vast hoe zijn lichaam 
aanvoelde. Er was één ding dat merkbaar ontbrak – de pijn! 

 
Lance leidt nu een pijn-vrij, overvloedig leven als een fulltime adviseur bij een plaatselijke 
reddingsorganisatie. Hij gebruikt hetzelfde gezag van de Heilige Geest dat Hem genas om anderen vrij 
te zetten van verslavingen en ziekten. 

2BEen gebroken hart 
 
Jamie Scott lag op het ziekenhuisbed terwijl ze haar gloednieuwe babydochter vasthield en zich 
verbaasde over het wonder van de geboorte. Haar dochter zag er volmaakt uit. Maar na een paar 
minuten merkten Jamie en de verpleegsters dat de baby haar natuurlijke kleur niet meer had en bleek 
werd. De verpleegsters sprintten met haar dochter naar de intensive care afdeling voor pasgeborenen.  

 
Er was bijna twee uur verstreken toen de dokter bij Jamie terugkwam met vreselijk nieuws: haar 
dochter miste een rib, een paar hoofdslagaders en de linkerkant van haar hart. De dokter verplaatste 
de baby naar een ander ziekenhuis dat gespecialiseerd was in cardiologie. Gelukkig voor Jamie had 
een vriendin haar een paar maanden daarvoor verteld over Andrew Wommack Ministries en Jamie had 
sindsdien diepere waarheden geleerd over Gods Woord. 
 
‘Toen mijn vriendin mij de eerste keer over AWM vertelde, ging ik naar de website om te zien wat 
Andrew onderwees’, zegt Jamie. ‘Ik ben kerkelijk opgevoed, maar ik had nog nooit zulk onderwijs 
gehoord. Ik bestelde verschillende boeken en CD’s waaronder De Ware Aard Van God, daardoor 
kwam er ruimte in mijn relatie met Hem. Ik ging naar Andrew op de televisie kijken waar ik zijn 
onderwijs hoorde: God Wil Dat Je Gezond Bent, en ik bestelde het boek Afslag naar Echt Gebed.’ 
 
Toen het verslag van de dokter kwam, had ze de zekerheid dat ze op Gods Woord kon bouwen. ‘Voor 
de eerste keer merkte ik dat ik echt wist wie God was’, zegt Jamie. ‘Op dat moment dacht ik aan wat 
Andrew had gezegd dat we de macht hebben om Gods Woord te spreken tegen ons lichaam. Ik legde 
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haar mijn handen op en gebood haar hart om gezond te zijn - en ik verklaarde dat ze genezen was 
door de striemen van Jezus.’ 

 
Onmiddellijk kwam Gods vrede over Jamie, zelfs al keek ze naar de bleke huid van haar dochter en 
naar de warboel van slangen die met haar lichaampje waren verbonden. Toen Jamie naar haar 
ziekenhuiskamer terugging, sprak de Heilige Geest deze vier woorden tegen haar: ‘Zie hoe Ik werk’. 

 
De volgende dag sprak Jamie met de cardioloog die een boek over hartgebreken had geschreven. Hij 
zei dat, omdat het hart van de baby niet voldoende ontwikkeld was om slagaders te ondersteunen, er 
geen enkele garantie was dat een operatie kans van slagen zou hebben. Jamie en haar man wachtten 
en baden en bleven staan op Gods Woord, gelovende dat hun baby genezen was. 

 
Daar ze zelf nog in het ziekenhuis lag, kon Jamie haar baby niet zien. Maar de dag daarop sprak ze 
met een verpleegster die haar vertelde dat de toestand van haar dochter de afgelopen nacht was 
veranderd. Nadat ze echo’s hadden bekeken, zagen ze nu een hart waar er voorheen geen hart was 
en slagaders waar er eerst niets was. Jamie legde de telefoon neer en schreeuwde naar haar man: ‘Ze 
zien haar hart!’ 

 
Na vier dagen in de intensive care, werd Jamie’s dochter overgebracht naar de afdeling voor te 
vroeg geboren baby’s. Aan het eind van die week mocht ze met haar ouders naar huis. Hoewel 
de artsen niet konden verklaren wat er was gebeurd, verzekerden ze Jamie dat haar baby 100 
procent gezond was. Maar…, op grond van Gods Woord, wist Jamie dat al. Terugkijkend op die 
ervaring, zegt Jamie met zekerheid: ‘Als ik het onderwijs over genezing niet had bestudeerd dat 
ik via AWM had ontvangen, zou mijn dochter hier vandaag niet zijn.’ 

 
Er zijn heel veel lessen die geleerd kunnen worden van elk van deze verhalen, en deze vormen alleen 
maar het topje van de ijsberg. Mijn staf heeft nu drie DVD’s samengevoegd, genaamd Healing 
Journeys I, II en III. Elke DVD bevat vijf wonderbaarlijke en krachtige verhalen. Ze zullen je geloof 
opbouwen om je eigen genezing te ontvangen en ze zullen je  helpen om genezing aan anderen toe te 
dienen. Ik stel alle drie de DVD’s beschikbaar als pakket voor £ 25. Dat is een besparing van £ 14. Als 
je er één bestelt, of alles, dan sluit ik mijn boekje God Wil Je Gezond Hebben in als een geschenk. 
Vraag alsjeblieft om het boekje. Om te bestellen, bel onze hulplijn +44(0)1922 473 300 of bezoek onze 
website HUwww.awme.netUHU. 

 
Jamie en ik waarderen alles wat je doet om ons te helpen het goede nieuws aan de wereld te brengen. 
We begrijpen allemaal dat God de bron is, maar we weten ook dat Hij werkt door mensen als jij en ik 
om Zijn doelen te verwezenlijken. Zonder jou kunnen we niet doen waartoe de Heer ons geroepen 
heeft. Dank je dat je de handen ineen slaat met Jamie en mij – je bent een zegen! 

 
We houden van je, 
Jamie en Andrew 
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