
15 – 17 mei 2014: 

Genezingscampagne in Den Haag 

Als zoon van een man met een genezingsbediening kon Jeroen Koornstra er niet omheen: 

God bestaat en Hij geneest. Dit voorjaar houdt hij zelf een genezingscampagne, op 15, 16 

en 17 mei in de Haagse Pinkstergemeente Morgenstond.  

“In de Bijbel staat, dat het Woord van God een medicijn is tot genezing voor ons lichaam”, 

zegt Jeroen. “Het Woord van God biedt ook vertroosting voor je ziel en het vernieuwt je 

denken. Het is krachtig, tot behoud voor ieder die gelooft. Dat heb ik in mijn eigen leven 

ervaren, en Jezus wil dat in het leven van iedereen doen. Jezus is het Woord van God en Hij 

deed voortdurend wonderen en tekenen deed. Niet, om de aandacht op zichzelf te vestigen, 

maar om Gods heerlijkheid zichtbaar te maken. Wonderen zijn nodig om mensen tot God te 

brengen. God laat zich in het wonder aan iemand zien. Daarom zijn genezingsdiensten zo 

belangrijk.” 

Eind jaren ’70 en begin jaren ’80 hield Hans Koornstra, de vader van Jeroen, grote 

genezingscampagnes in Nederland. “Ik ben als het ware opgegroeid met wonderen en 

tekenen, al had ik desondanks veel vragen over God”, geeft Jeroen eerlijk toe. “Toch kon ik 

niet onder het bestaan van God uit. Iedere keer dat mijn vader terugkwam van een 

zendingsreis en vertelde over de wonderen die God had gedaan, oversteeg dat mijn 

theologische vragen. Die wonderen waren zo’n krachtig Godsbewijs. Ik móest wel voor Hem 

kiezen.”  

Christenen zijn weinig wonderen gewend 

Met zijn stichting Gift of life wil Jeroen vanuit Gods Woord bijdragen aan een blijvende 

verandering in het leven van mensen. Gift of Life biedt gemeenten onderwijsseries aan 

Bovendien leeft er binnen het team van Gift of Life vanaf het begin het verlangen om iets te 

doen met wonderen en tekenen. Dit voorjaar vindt de eerste genezingscampagne plaats in 

Morgenstondgemeente Cypres in Den Haag.  

Jeroen: “Sommige christenen aarzelen bij zo’n genezingscampagne, uit angst dat de 

aandacht meer zou uitgaan naar de wonderen, dan naar God. Maar Jezus deed voortdurend 

wonderen. Mensen hadden die wonderen nodig hadden om te genezen, maar bovenal was 

het een openbaring van Gods wezen. Het is niet verkeerd om met dit onderwerp bezig te 

zijn. We zouden er zelfs veel méér mee bezig moeten zijn. Jan Zijlstra is een grote naam als 

het gaat om genezingsdiensten, maar eigenlijk zouden er geen ‘bekende namen’ moeten 

zijn, zouden wonderen van genezing in de kerk heel algemeen moeten zijn. Helaas is de 

trieste werkelijkheid, dat christenen weinig gewend zijn op het gebied van 

genezingswonderen. Dat alleen is al een reden om zo’n campagne te organiseren. Bovendien 



biedt het een geweldige mogelijkheid om buren, kennissen en vrienden mee te nemen. Met 

de campagne richten we ons dan ook op beide doelgroepen.” 

Genezen van astmatische bronchitis 

Het team tijdens de genezingscampagne bestaat behalve uit Jeroen uit Hans Koornstra, 

Ismaël Oudeman en Ronald Hoogkamer en de band We are One. Jeroen: “We hebben 

allemaal onze eigen gaven. Ik ben vooral gericht op onderwijs, terwijl Ismaël sterk profetisch 

is en Ronald een geweldige aanbiddingleider. Mijn vader heeft jarenlange ervaring in de 

genezingsbediening.”  

Ronald Hoogkamer is één van de teamleden van Gift of Life. Samen met de band We are one 

leidt hij de aanbidding tijdens de genezingsdiensten. Ook in zijn eigen leven werd Ronald op 

verschillende gebieden door God genezen en bevrijd.  

Ronald: “Mijn hele kindertijd had ik zware astmatische bronchitis. Het was zo erg, dat er op 

school een stretcher voor mij klaarstond voor als het niet meer ging. Ik was altijd bang dat ik 

zou stikken. Toen ik zes jaar was, namen mijn ouders me mee naar Den Haag, voor een 

genezingscampagne met Hans Koornstra. Uit het hele land kwamen er bussen vol mensen 

naar deze campagne. Ik was nog maar klein en zat de hele avond met mijn kleurboekje op 

schoot, tot er om tien uur ’s avonds eindelijk gebeden werd voor de zieken. Hans Koornstra 

vroeg je om je hand te leggen op de plek die ziek was. Als je er niet bij kon, mocht je je hand 

op je hart leggen. Tijdens het gebed voelde ik een soort warmte door me heen gaan. Daarna 

is mijn astma nooit meer teruggekomen. Ik heb al mijn medicijnen en inhalers weggegooid. 

Juist daarom vind ik het zo bijzonder dat we nu een genezingscampagne houden in Den 

Haag, de stad waar ik mijn eerste wonder met God heb meegemaakt.” 

De eerste keer dat Ronald zelf uitstapte om te bidden voor genezing, was bij de jeugdkerk 

die hij toen leidde, tijdens een genezingsavond met Peter de Jong. Deze spreker daagde 

Ronald uit: “Deze wonderen gebeuren niet alleen als ik bid, maar ook als jij dat doet.” Ronald 

begon te bidden en zag hoe mensen onder zijn handen door God werden genezen. Ronald: 

“Ik was daar de volgende dag nog zo vol van, dat ik een collega op kantoor vroeg of zij soms 

ergens genezing voor nodig had. Ik mocht bidden voor haar ernstige rugklachten en zij werd 

door God genezen! Sinds die tijd ben ik blijven bidden voor genezing. Soms gebeurt er niks, 

maar andere keren wel. Ik vind dat lastig. Toch heb ik besloten, dat ik het resultaat van mijn 

gebed aan God moet overlaten. Ik zal nooit weten waarom de een wel en de ander niet 

geneest. Als we niks doen, gebeurt er in ieder geval niks. Het enige dat ik weet, is dat God wil 

dat we bidden voor zieken. Ik geloof zelfs, dat God op ons zit te wachten. Hij heeft er voor 

gekozen om door mensen heen op aarde te werken.”  

Bekeringsoproep 

De genezingscampagne in Den Haag is voor iedereen toegankelijk. De campagneavonden 

beginnen niet met urenlange aanbidding, maar al aan het begin wordt er gebeden voor 



zieken. Jeroen: “We willen mensen laten zien dat we hun nood serieus nemen. Daarna volgt 

een korte preek en gaan we uitgebreid met mensen bidden, terwijl de aanbidding doorgaat. 

En natuurlijk doen we een bekeringsoproep. Want alleen een leven met Jezus brengt een 

blijvende verandering.” 

 

Genezingscampagne 15 – 17 mei 2014, Pinkstergemeente Morgenstond Cypres, 

Raaphorstlaan 206, Den Haag. Aanvang 19.30 uur, gratis toegang. Meer informatie: 

info@pgmcypres.nl of info@giftoflife.nl, www.we-are-one.nl 
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