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Stichting A Coach 4 Life

“Mensen krijgen nieuwe hoop en kracht door een ontmoeting met Jezus 

Christus. Hij is de beste ‘Coach for life’ die je je maar kunt wensen!

Inleiding

Onze stichting is in het tweede jaar van haar bestaan aanzienlijk gegroeid qua activiteiten. 
In ons beleidsplan van begin 2013 benoemden we de volgende doelstellingen voor de 
komende twee jaar (2013 en 2104): 

• Veertig dagen aanwezig zijn op paranormale beurzen in Nederland om mensen een 
ontmoeting met Jezus te geven
• Tien Coach 4 Life teams trainen om hetzelfde te gaan doen

•Ons toerustingsmateriaal via internet beschikbaar maken, zowel in het Nederlands als in 
het Engels

• Financiële en geestelijke ondersteuning van Harvest Vision Ministries in Oeganda , een 
bediening die zich inzet voor de allerarmsten

Beursdagen
We hebben in totaal 19 beursdagen gedraaid. Dat is net zoveel als in 2013. Daarmee 
hebben we dus bijna onze doelstelling van 40 beursdagen gehaald. Op de beurzen 
helpen we mensen op weg naar een beter leven. We geloven dat het kennen van Jezus 
alle hoop biedt voor een goed leven en daarom laten we de kracht en liefde van Jezus 
zien. Mensen die bij ons komen ontvangen genezing; worden van stress en spanning 



afgeholpen; ze krijgen nieuwe moed of ontvangen advies met betrekking tot concrete 
problemen. In bijlage 1 geven we een beschrijving van wat we zoal op de beurs 
meemaken. Behalve op paranormale beurzen hebben we met A Coach 4 Life ook op 
Aaltjesdag gestaan, een jaarlijks evenement in Harderwijk. Daarnaast hebben we 
meegewerkt aan straatevangelisatieacties in Amsterdam, Nijkerk, Utrecht en Antwerpen. 

Trainingen
We hebben dit jaar één kerk getraind om op de beurs te gaan staan en we hebben een 
jongerenteam getraind om de liefde en kracht van Jezus op straat te laten zien. Dat is 
minder dan we hadden gedacht. Jolande heeft daarnaast een aantal trainingen in profetie 
mogen geven in het afgelopen jaar. In Nederland (Zeewolde), maar ook in IJsland (in 
samenwerking met YWAM) en Hongarije (in samenwerking met New Life Netwerk, 
Amsterdam). 
Wat heel mooi is: iemand uit onze kring van betrokkenen staat nu zelf ook op beurzen 
met A Coach 4 Life. We hebben haar materiaal gegeven (banners en boekjes) en zij heeft 
in het afgelopen jaar zelfstandig drie beurzen gedraaid. 

Toerustingsmateriaal beschikbaar maken
In 2014 heeft Jolande een boek geschreven, ‘Met de Geest’. Dit boek verschijnt in 
februari 2015. Hierin beschrijft ze alle mooie dingen die God het afgelopen jaar gedaan 
heeft. Het boek is bedoeld om mensen te inspireren en ze aan te moedigen om zelf ook 
Gods liefde uit te gaan delen. Alhoewel het geen leerboek in traditionele zin is, is het wel 
bedoeld om anderen toe te rusten en aan te moedigen om zelf ook Gods liefde uit te 
gaan delen. 

Financiële en geestelijke ondersteuning van Harvest Vision Ministries in Oeganda

In 2014 hebben we vervolg kunnen geven aan onze samenwerking met Harvest Vision 

Ministries in Oeganda door het financieel ondersteunen van vijf sponsorkindjes van 
Comfort Africa. We hadden als stichting meer willen doen, onder andere een outreach in 
de zomer van 2014 in samenwerking met de Evangelische Gemeente Zeewolde. Deze 
outreach is helaas vanwege gebrek aan belangstelling geannuleerd. Wij hopen in 2015 
weer terug naar Afrika te kunnen gaan om de praktische en geestelijke hulpverlening  
voort te zetten, want er is nog steeds heel veel hulp nodig daar.   

Outreaches en ministryreizen
In ons beleidsplan staat dat wij als stichting open willen staan voor Gods leiding en doen 
wat Hij tegen ons zegt. Dat betekent dat onze activiteiten uitgebreid kunnen worden als 
God nieuwe mogelijkheden op ons pad brengt. Als Hij ons naar een ander land leidt om 
daar de liefde en kracht van Jezus te laten zien, zullen we daar gehoor aan geven. In 2014 
was IJsland de grote verrassing. Daarnaast zijn we in Wales en Boedapest geweest. 
Bijlage 2 bevat een verslag van de outreach naar IJsland. 



In 2015 of 2016 hopen we naar Kenia te gaan en zullen dan ook een bezoek brengen aan 
Oeganda. We zullen een kerk bedienen in Busia en een bezoek brengen aan Tororo en 
Malaba, waar een nieuwe kerk gebouwd wordt. We hopen daar vanuit onze stichting een 
(geestelijke en financiële) bijdrage aan te kunnen leveren. Ook willen we onze 
sponsorkinderen in Kampala bezoeken en de kerk in Kampala bedienen. 

In 2015 gaan we ook naar Hongarije voor een vervolgtraining over profetie. Dit doen we 
vanuit New Life Netwerk Amsterdam, die Jolande gevraagd heeft om te helpen. Met 
dezelfde organisatie gaan we in april ook naar Barcelona voor een outreach op straat. Het 
is dan Dia de Sant Jordi, een soort Valentijnsdag maar dan op z’n Catalaans. De Ramblas 
in Barcelona, en trouwens ook de rest van de stad, staan op die dag vol boekenstalletjes 
en bloemenkraampjes. Mannen kopen een roos voor hun geliefde en vrouwen geven de 
man van hun dromen een boek. Wij gaan erheen om rozen en boekjes uit te delen, maar 
bovenal woorden van liefde van onze God. Speciaal voor deze outreach wordt Bron van 
Levend Water in het Spaans vertaald.  

Spreekbeurten
In 2014 heeft Jolande 15 spreekbeurten gehad, waarvan 6 in kerken (Hengelo, Zwolle, 
Zeewolde en Amersfoort). Drie keer sprak ze voor een groep jongeren. Het accent lag 
daarbij op de gaven van de Geest (genezing, profetie, woorden van kennis, enz.). We zijn 
dankbaar voor de gelegenheden die we krijgen om over Jezus te spreken en levens te 
zien veranderen door de kracht van Gods Woord. In 2015 verwachten we nieuwe 
mogelijkheden om aan velen door te geven wat we zelf van God hebben gezien en 
ervaren. 



Engelse versie Bron van Levend Water
In 2014 is Bron van Levend Water opnieuw gedrukt in een oplage van 1500 exemplaren. 
Dit boekje over Jezus, dat we uitdelen op beurzen en op straat aan mensen die Jezus 
beter willen leren kennen, is bovendien in het Engels vertaald en uitgebracht in een 
oplage van 1000 exemplaren: Source of Living Water. Er zijn boekjes uitgedeeld in 
Amerika, Wales, IJsland en Hongarije. Het Oregon Revival Center in Salem, Oregon heeft 
een hele doos met 100 boekjes besteld. Zij willen de boekjes uitreiken in de Healing 
Rooms van Salem en tijdens outreaches op straat. Dit jaar wordt het boekje vertaald in 
het Spaans en mogelijk ook in het Hongaars! 

Financiën
De financiële status van de stichting is gezond. We hebben door middel van giften en
sprekersvergoedingen een positief saldo opgebouwd dat ons in staat stelt om in 2015 
wederom vijf kinderen van Comfort Africa te ondersteunen. We willen de betrokkenen die 
gegeven hebben hartelijk bedanken voor hun gift(en). Het financiële jaarverslag wordt 
voor 1 april van dit jaar als bijlage toegevoegd. De middelen van de stichting zijn 
grotendeels besteed aan de doelen die we met onze stichting willen verwezenlijken. 

Plannen voor 2015
Voor 2015 vertrouwen we erop dat we verder mogen groeien in verschillende activiteiten: 
beurzen, spreekbeurten, coaching, training en internationale missies. Met het bestuur 
komen we regelmatig bij elkaar om al onze ideeën met God en met elkaar te bespreken. 
We laten ons door Hem inspireren wat we in de toekomst kunnen doen om de liefde en 
kracht van Jezus zichtbaar te maken in het leven van alledag en mensen te helpen ook 
vanuit Jezus te gaan leven. In 2014 zijn we vier keer met het bestuur bij elkaar geweest. 
Een bijzondere bestuursvergadering hadden we op maandagavond 29 september, toen 
onze inspirator en geestelijke vader van de bediening, dr. Harry Coffman,  aanwezig was 
en zijn profetische input gaf voor het komende jaar. Voor de gelegenheid waren ook de 
partners van de drie bestuursleden uitgenodigd. Dr. Coffman ziet het volgende voor onze 
stichting: 

A Coach 4 Life is een wereldwijde bediening die groeit. Er komt een verandering in de 
manier van coaching: van een op een naar groepen. Jolande zal minder zelf op beurzen 
staan, teams gaan het overnemen. Daar is al een start mee gemaakt, nu ook Tineke 
Starrenburg met A Coach 4 Life op beurzen staat. Bedieningen zullen bij elkaar komen. Er 
zullen nieuwe connecties komen, ook met andere landen. Jolande zal bedieningen 
opstarten. Haar taak is om anderen te inspireren dingen die zij begint voort te zetten, 
groter en invloedrijker dan het begonnen is. Andere landen zullen in het vizier komen: 
Scandinavië bijvoorbeeld. De focus ligt in 2015 op trainen en dupliceren. Een tip is om de 
demonstraties op beurzen te gaan filmen, om als hulpmiddel bij de trainingen te 
gebruiken. En een camera mee te nemen op straat om de wonderen te filmen. Er komen 
meer reizen waarin gebed centraler komt te staan.



Dr. Coffman vindt dat er een gebedsteam moet komen met mensen die dagelijks voor het 
werk van de stichting en voor Jolande persoonlijk bidden. Ook moedigt hij het bestuur 
aan om een keer mee te gaan naar een beurs; niet zozeer om te bedienen, maar om te 
zien wat God doet. 

Wat is er nodig in 2015?

Belangrijkste uitgaven in 2015 zijn:

€ 1000,- t.b.v standgeld paranormale beurzen
€ 1500,- t.b.v. een kerkgebouw in Malaba
€ 1800,- t.b.v. schoolgeld kinderen van Comfort Africa
€ 3000,- t.b.v. de Spaanse en Hongaarse uitgaven van Bron van Levend Water
€ 2000,- t.b.v. de tweede, herziene druk van Ontwikkel je bovennatuurlijke gaven
€ 1000,- t.b.v. inkoop boeken ‘Met de Geest’

Totaal: € 10.300,- We verwachten deze uitgaven te kunnen financieren m.b.v. giften die in 
2015 binnen zullen komen. 



Bijlage 1: een dag op de paranormale beurs *

Zaterdag 12 april - Op de christelijke spirituele beurs
Vandaag staat Stichting A Coach 4 Life op de spirituele beurs in Harderwijk. Deze beurs 
wordt in tegenstelling tot alle andere paranormale beurzen in Nederland georganiseerd 
door christenen. Alle deelnemers aan deze beurs geven de liefde van God door vanuit de 
bron Jezus Christus. Sommigen profeteren, anderen geven geestelijke adviezen of 
bedienen de mensen door woorden van kennis. Weer anderen bieden genezing aan, 
leggen dromen uit of schilderen op profetische wijze. De beurs richt zich niet alleen op 
christenen, maar juist op zoekende mensen die Jezus nog niet kennen.

In de loop van de ochtend komt er een Afghaanse jongen naar onze tafel toegelopen. Hij 
lacht me vriendelijk toe. Ineens herken ik hem van de vorige keer. Hij kwam toen aan tafel 
met een diepe nood: gevlucht naar Nederland; geen status en daardoor niet kunnen 
studeren en daarnaast nog allerlei andere problemen. Ik weet nog hoe bewogen ik me 
voelde over zijn situatie toen ik voor hem bad. En nu, een half jaar later, zit hij stralend 
tegenover ons. “Ik kom vertellen dat mijn leven helemaal veranderd is na het gebed”, zegt 
hij opgetogen. “Ik heb een status gekregen, een huisje en ik begin nu aan mijn studie.” 
Zijn blijdschap raakt me enorm. Wat een liefdevolle God hebben we, hij zorgt echt voor 
ons! Voordat hij weggaat trekt hij nog even een kaartje. Daar staat op: “Een lachend 
gezicht verblijdt het hart, een goed bericht verkwikt het lichaam.” Een eeuwenoude 
spreuk van de wijze koning Salomo, maar voor deze jongen zeer actueel. Inderdaad, hij 
heeft goede berichten ontvangen over zijn status, zijn huis en zijn studie en het heeft hem 
zeer goed gedaan! 

Dan schuift Marian bij ons aan. Ze vertelt dat ze hier toevallig voorbij fietste, op weg naar 
haar werk, en toen een sterke aandrang kreeg om even naar binnen te gaan. En daar zit 
ze nu en trekt een kaartje. We krijgen een gesprek over Jezus en ik mag voor haar bidden. 
De Heer laat me zien dat ze veel heeft meegemaakt; dat er dingen in haar leven door de 
vijand gestolen zijn. Ze beaamt het en zegt dat ze daardoor God een beetje is 
kwijtgeraakt. Maar God is haar niet uit het oog verloren! “Toeval bestaat niet”, zeggen we 
tegen haar. “Hij houdt ontzettend veel van je en heeft je hier gebracht.” Ze lacht en zegt 
dat ze heel blij is dat ze naar binnen is gegaan en bij ons aan tafel is gekomen. Ze voelt 
zich opgelucht omdat er een bepaalde last van haar is afgevallen, waardoor ze nu weer 
verder kan met God. Ze neemt het boekje ‘Bron van levend water’ mee en kan nu letterlijk 
met een gerust hart verder naar haar werk.

Als het ‘s middags even rustig is aan onze tafel, loop ik een rondje over de beurs om een 
kijkje te nemen bij mijn collega-standhouders. Ik koop een flesje vreugdeolie bij Georgine, 
die zalfoliën maakt naar Bijbels recept. Dan komt iemand van de organisatie vertellen dat 
er een vrouw bij onze tafel op mij staat te wachten. Ik loop weer naar mijn plek, waar een 
vlotte dame staat die meteen van wal steekt: “Ik ben Monique en ik ben heel direct; ik zeg 
je dus maar meteen dat ik helemaal niks heb met Jezus Christus, maar ik wil wel heel 



graag even bij jou aan tafel komen zitten.” “Welkom”, zeg ik tegen haar. “Ga lekker zitten, 
Jezus heeft wel iets met jou.” Hoewel ze niks met Jezus heeft, wil ze toch wel horen wat 
hij tegen haar te zeggen heeft. Ik begin de woorden van Jezus uit te spreken en ze is 
verrast. “Je hebt wel heel bijzondere dingen gezegd die echt kloppen”, reageert ze en 
vertelt me dan waar ze mee bezig is. Ze probeert een project van de grond te krijgen om 
baby’s en hun moeders betere zorg te bieden in de kraamtijd. Het initiatief heeft de naam 
‘Nieuw leven’. Ik vraag of ik voor haar mag bidden, nu ik weet waar het over gaat, en of ik 
haar en het project mag zegenen. Dat wil ze graag en ik bid: “Jezus, U bent het leven zelf, 
dus U maakt zich ook hard voor nieuw leven. Ik zegen Monique en haar project in uw 
naam.” Monique bedankt me en trekt tot slot nog even een kaartje. “Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Ieder die in Mij gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven 
hebben”, leest ze voor. “Dat kaartje gaat in mijn portemonnee, dat wil ik bewaren. Ik vind 
het heel bijzonder dat dit nu terugkomt op het kaartje, dat Jezus het leven is”, zegt ze. 
Een knipoog van God? Veel meer dan dat, denk ik. Het woord van God keert nooit leeg 
terug! 



Bijlage 2: Een verslag van de outreach in IJsland *

Maandag 19 mei * Been, groei aan
Onze eerste dag in Reykjavik. Een dag van kennismaking, gebed en geestelijke 
voorbereiding. We maken een wandeling door Reykjavik en bidden op strategische 
plaatsen, zoals de beroemde kerk, het stadhuis en de concerthal. Ook krijgen we een 
heleboel achtergrondinformatie over IJsland van Simon, die deel uitmaakt van de YWAM 
Iceland-staff. Het eiland heeft ruim 320.000 inwoners, waarvan ongeveer de helft in 
Reykjavik woont. IJslanders zijn heel creatief: kunst en muziek zijn heel belangrijk hier. Ze 
zijn positief ingesteld. Hoewel IJslanders in het verleden veel te verduren hebben gehad - 
onder andere door de economische crash in 2008 - praten ze weinig over hun problemen. 
Ze accepteren alles gewoon zoals het komt, het is ‘part of life’. IJslanders plannen niets, 
ze beginnen gewoon aan iets en gaan er dan helemaal voor. Ze houden van nieuwe 
dingen. “Als je iets op straat doet, dan moet het echt heel goed zijn of heel authentiek”, 
waarschuwt Simon ons. “IJslanders hebben een hekel aan religie, maar als er iets te 
gebeuren staat of te ervaren valt, zijn ze erbij. Ze zijn heel open en spontaan.” Klinkt goed 
allemaal. Wij zijn van plan om de straat op te gaan met Ronalds ‘Healing 
Station‘ (bestaande uit een ‘gloriestoel’ en een banner, zie foto) en op zoek te gaan naar 
mensen met ongelijke benen. Zo’n zeventig procent van de mensen heeft ongelijke 
benen, wat allerlei klachten veroorzaakt zoals lage rugpijn en pijn in de knieën. We 
nodigen mensen uit om plaats te nemen op de stoel voor een gratis ‘check’ en als hun 
benen inderdaad ongelijk blijken te zijn, vragen we of ze gelijke benen willen hebben. Zo 
ja, dan laten we het kortere been aangroeien in de naam van Jezus, door tegen dit been 
te spreken: “Been, groei aan in Jezus’ naam!” Door dit wonder kunnen we laten zien dat 
Jezus leeft. Jezus zelf deed, toen Hij op aarde was, wondertekenen om zijn grootheid te 
tonen, zodat zijn leerlingen in Hem zouden geloven (Johannes 2:11). Ook vandaag de 
dag, in Reykjavik, hebben mensen het nodig om wonderen van Jezus te zien zodat ze in 
Hem zullen geloven. Een aanpak die vast zal aanslaan bij de nieuwsgierige, open 
IJslanders. Ik verwacht dat mijn destiny-kaartjes ook wel in de smaak zullen vallen. 



Dinsdag 20 mei * Opnieuw een coffee love story
Vanmiddag gaan we voor het eerst de straat op. Ik wil graag naar een coffeeshop. Heb de 
groep verteld hoe ik twee weken geleden bij Starbucks in Londen iemand tot Jezus 
mocht leiden. Tjebbo, de algemeen leider van onze outreach, benadrukt na mijn verhaal 
dat evangeliseren niet een ‘ding’ is dat je doet, maar dat je vooral jezelf moet zijn en dat je 
gewoon moet doen wat je het liefst doet, op de plek waar je het liefst bent. Dan leidt de 
Heilige Geest je vanzelf naar mensen en maak je mooie dingen mee. Ik hou van koffie en 
van mensen en besluit naar een coffeeshop te gaan waar veel IJslanders komen. Een 
paar meiden gaan met me mee. Starbucks kennen ze hier niet, wel Te & Kaffi: net zo 
lekker, zo blijkt als we even later binnen aan een heerlijke kop koffie zitten. 

Het is niet erg druk in de coffee shop. Een paar mensen zitten achter hun computer te 
werken en wekken de indruk dat ze niet gestoord willen worden. Ik ben benieuwd wat 
God voor ons in petto heeft en wacht rustig af, maar na een tijdje begint het me te lang te 
duren. Ik wil mensen spreken, ze bemoedigen, iets van Jezus laten zien! Als ik op een 
gegeven moment twee vrouwen buiten in het zonnetje aan de koffie zie zitten, grijp ik mijn 
kans en loop naar ze toe. De andere meiden blijven binnen. Als ik dichter bij hun tafeltje 
kom, zie ik dat de ene dame tranen wegwrijft en de andere dame lijkt ook tranen in haar 
ogen te hebben. Nu wil ik ze helemaal graag bemoedigen! “Are you from Iceland?” begin 
ik. Vragend kijken ze me aan. “Ja”, zeggen ze tegelijk. “Ik kom uit Nederland”, zeg ik, “ en 
ik wil jullie graag een klein cadeautje geven. Jullie mogen een gratis destiny-kaartje 
trekken, willen jullie dat?” De dames kijken me verrast aan en trekken allebei nieuwsgierig 
een kaartje. Terwijl ze lezen wat erop staat, zegt de oudste van de twee: “Dit gaat 
helemaal over mijn situatie, ik krijg er kippenvel van!” Ze leest voor wat er op haar kaartje 
staat: “Don’t be afraid, for I am with you. Don’t be discouraged, for I am your God. I will 
strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand”, en licht 
daarna toe: “Ik heb heel veel pijn in mijn rug en kan wel wat kracht gebruiken.” “Zal ik 
voor u bidden?” bied ik aan. “Heel graag”, knikt ze. Ik vertel wie ik ben en dat ik in de 
naam van Jezus genezing uit zal spreken. Helga - zo heet de dame - vindt alles goed, als 
ze maar van haar pijn af is. Ik leg mijn hand op haar rug, stuur de pijn weg in de naam van 
Jezus en spreek genezing uit. “Het wordt helemaal warm in mijn rug!” zegt ze blij verrast 
en probeert even later of ze zich nu kan bewegen zonder pijn. De andere vrouw - haar 



dochter, die Hannah heet - zegt tegen me: “Mijn kaartje is ook heel toepasselijk” en 
begint hardop voor te lezen: “So let’s walk right up to him and get what he is so ready to 
give. Take the mercy, accept the help.” Ze kijkt me aan en zegt dat ze hulp nodig heeft, 
omdat ze haar baan is kwijtgeraakt. “Zal ik ook voor jou bidden?, vraag ik. “Graag”, zegt 
ze. Ik bid en begin over haar te profeteren. Ze zuigt de woorden als het ware op en tranen 
lopen over haar wangen. “Dit is precies wat ik moest horen”, zegt ze. “Echt wat ik nodig 
had.” “Wat is dit mooi”, zegt Helga en ook bij haar zie ik tranen. Niet van pijn, maar van 
ontroering. Gods liefde raakt hen aan. Ik geef ze allebei mijn boekje ‘Source of Living 
Water’, waarin ze meer kunnen lezen over Jezus. Helga vraagt of ik nog een koffie wil en 
biedt me een stukje chocola aan. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen! We praten nog 
even en nemen dan afscheid. Van beide dames krijg ik een hartelijke omhelzing. “Ik hoop 
dat ik je nog eens zie”, zegt Helga. Ik loop terug naar de kerk waar het avondeten 
waarschijnlijk al klaar staat. Onderweg kom ik de andere meiden tegen. Zij waren intussen 
de coffeeshop uitgelopen en hebben gelukkig ook allemaal mooie gesprekjes gehad. Wat 
een heerlijk avontuur was dit, en weer in een coffeeshop! Zouden ‘love‘ en ‘coffee‘ bij 
elkaar horen?

Woensdag 21 mei * Gods hart voor IJsland
Verschillende voorgangers uit Reykjavik komen al zes jaar wekelijks bij elkaar om 
gezamenlijk voor IJsland te bidden. We mogen met vijftien mensen van ons team 
meebidden en daarna de voorgangers zegenen. Tijdens het gebed hoor ik God zeggen: 
“Er komt een verandering. Ik breng een frisse wind van mijn Geest over IJsland.” Hij geeft 
me de Bijbelverzen Efeze 1:17-19: “Er komt een geest van openbaring, de IJslanders 
zullen de opstandingskracht van Jezus leren kennen.” 

‘s Middags gaan we de staat op. We ontmoeten Herbert, een oude IJslandse visser. Hij zit 
op een bankje en ik spreek hem aan. Hij trekt een van de destiny-kaartjes en leest: “Give 
all your worries and cares to God, for he cares about you.” Als ik hem vraag of hij zich 
zorgen maakt over iets specifieks in zijn leven, vertrouwt hij me toe dat hij heel veel pijn in 
zijn voeten heeft, al jaren. “Mag ik voor je bidden?” vraag ik. Herbert knikt en ik stuur de 
pijn uit zijn voeten weg en spreek genezing over hem uit. “Hoe is het nu?” vraag ik hem. 
Herbert zegt niks. “Heb je nog pijn?” probeer ik nogmaals. Maar Herbert kan geen woord 
uitbrengen. Hij is getroffen door Gods liefde maar wil zijn emoties niet aan ons laten zien. 
We wensen hem een fijne dag en Gods zegen toe en gaan weer verder. Hij heeft Gods 
liefde ervaren en zal nu openstaan voor meer van God. Ik vertrouw er helemaal op dat 
God weer andere christenen op zijn pad zal brengen die dit zaadje zullen begieten. 
Herbert zal een van de IJslanders zijn die zijn God zal kennen! 

Donderdag 22 mei * Kamilla’s eerste wonder
‘s Ochtends tijdens de aanbidding loopt Sven naar voren en spreekt een woord van God 
uit. Ik hoor hem zeggen: “God brengt een verandering in IJsland. Hij brengt vernieuwing. 
Een geest van profetie zal over dit land komen.” Wauw, precies dezelfde woorden die 
God gisteren tegen mij sprak. Wat een bevestiging! Ik loop naar Tjebbo, de leider, en 



vertel hem dit. Tjebbo vraagt me naar voren en ik mag profeteren over IJsland. Ik spreek 
de woorden uit die God tot mij gesproken heeft en roep ze zo als het ware tot leven. Het 
doet me denken aan Ezechiël 37, waar God tot Ezechiël spreekt en vervolgens zegt dat 
hij moet profeteren tegen de botten en de geest, zodat zij tot leven komen. De IJslanders 
zullen hun God kennen en in zijn kracht uitgaan over de hele wereld! 

‘s Middags ga ik met Ronald mee naar het centrum. We zetten de Healing Station neer en 
gaan op zoek naar mensen met ongelijke benen. Algauw nemen de eerste mensen plaats 
op de stoel en zien we het ene na het andere wonder gebeuren. Het IJslandse team dat 
met ons mee is, is razend enthousiast. Ze stoppen niet met bidden voordat ze iemand 
genezen zien worden! Het mooie is dat veel mensen hun hart openen voor Jezus door 
deze wonderen. Meerdere mensen geven die middag hun leven aan de Heer. Op een 
gegeven moment raak ik in gesprek met Kamilla, een IJslandse van een jaar of zestien die 
nog niet zo lang christen is. Ik vraag haar of zij wel eens voor iemand gebeden heeft. 
“Nee”, zegt ze een beetje aarzelend. “En heb je al eens een wonder gedaan?” Nee, ook 
niet. “Dan ga je vanmiddag je eerste wonder meemaken”, beloof ik haar. Kamilla mag 
bidden voor de eerstvolgende dame die plaatsneemt op de stoel en ongelijke benen 
heeft. Tot haar eigen verbazing ziet ze het been van deze dame wel een centimeter 
aangroeien. Kamilla wordt er enthousiast van. Ik vraag haar of ze wel eens over iemand 
geprofeteerd heeft. Nee, ook nog nooit. “Dan ga je dat vanmiddag ook doen”, moedig ik 
haar aan. Maar het loopt al tegen zessen, de winkels beginnen te sluiten en er zijn niet zo 
veel mensen meer op straat. “Dan mag je nu op mij oefenen”, zeg ik en neem plaats op 
de gloriestoel. “Mag ik het in het IJslands doen”, vraagt ze. “Nee”, lach ik, “want dan is 
het voor mij alsof je in tongen spreekt. Tongentaal is spreken onder de inspiratie van de 
Heilige Geest in een onbekende taal, maar als je profeteert spreek je door de Geest 
geïnspireerde woorden om iemand te bemoedigen. Dan moet je dat wel in een taal doen 
die die persoon begrijpt. Als je in het IJslands profeteert, kun je mij niet bemoedigen, 
want ik versta geen woord IJslands”, leg ik haar uit. Kamilla begint voor mij te bidden, in 
het Engels. In het begin nog een beetje onzeker, maar de Heilige Geest inspireert haar en 
even later komen de woorden vloeiend over haar lippen. Het is haar eerste keer, maar wat 
doet ze het goed. “Geweldig”, zeg ik tegen haar als ze amen heeft gezegd. Kamilla 
straalt. Ze vertrouwt me toe dat ze regelmatig iets voelt bij andere mensen en dan iets 
tegen ze wil zeggen, maar dat ze dat eigenlijk niet zo goed durft en ook niet weet hoe ze 
dat kan aanpakken. “Op zo’n moment kun je gewoon iemand aanspreken en dan begin je 
de woorden uit te spreken die je in je gedachten krijgt. Dat is de Heilige Geest die jou dan 
inspireert. Probeer het maar, je doet het hartstikke goed en hoe vaker je het doet hoe 
leuker je het gaat vinden, want je ziet dan hoe God hun harten raakt.” Kamilla krijgt een 
dikke knuffel van me en blij lopen we even later gezamenlijk weer richting kerk waar de 
avondmaaltijd weer voor ons klaarstaat. Wat is dit mooi, denk ik. Ik mocht vanmiddag 
iemand activeren in haar profetische gave! Ik vind het heel waardevol als christenen gaan 
ontdekken dat ze kunnen profeteren, en dat ook gaan doen. Dankzij de profetische gave 
kun je tot iemands hart spreken, de plek waar geloven in Jezus begint. Eén woord van 
God kan iemands leven veranderen en er is niks mooiers dan daar getuige van zijn!



Na het avondeten gaan we weer de stad in om Gods liefde uit te delen. In de coffee bar 
raak ik aan de praat met Sarah, een van de YWAM-staffleden. In het begin van de week 
had ik haar zien zitten en kreeg toen de gedachte dat ze teleurgesteld was. In ieder geval 
zag ik dat ze niet zo vrij en gelukkig in het leven stond als ze zou kunnen zijn. Ik hoopte al 
dat ik de kans zou krijgen om met haar te praten en haar te bemoedigen, en nu is die 
kans er. Sarah vertelt me dat ze inderdaad teleurgesteld is, ook in God, en ik mag voor 
haar bidden en haar bemoedigen met woorden van God. Voor we het weten is het alweer 
tijd om terug te gaan naar de kerk. Geen outreach voor mij dus vanavond, maar dit is ook 
heel erg goed!

Vrijdag 23 mei * Workshop profeteren
Onze laatste outreachdag alweer. ‘s Middags gaan we met de hele groep naar een groot 
winkelcentrum in Reykjavik om Gods liefde uit te delen. Voor een sportwinkel zit een 
IJslandse dame op een bankje te wachten. Haar zoon is in de winkel om nieuwe 
schoenen uit te zoeken en daar wil ze hem niet bij storen, zo vertelt ze. Ik vertel dat we 
hier zijn om de mensen in IJsland te bemoedigen en bied haar een destiny-kaartje aan. 
Aan de gretigheid waarmee ze een kaartje pakt, kan ik zien dat ze dit leuk vindt. Als ze de 
Bijbeltekst op het kaartje gelezen heeft, vertelt ze ons heel enthousiast dat ze in een 
verpleeghuis werkt en dat de priester daar gisteren over dezelfde Bijbeltekst heeft 
gesproken. “God wil je laten weten dat Hij heel echt is en dat Hij een diepere relatie met je 
wil”, antwoord ik. Ze kent Jezus wel, maar is niet zo met Hem bezig, zegt ze. Ik denk dat 
dat vanaf vandaag verandert, want ik zie dat ze onder de indruk is van Gods liefde. Ik 
geef haar het boekje ‘Source of Living Water’ zodat ze Jezus beter kan leren kennen en 
wens haar een gezegend leven toe. Een mooie ontmoeting weer. Verder komen we nog 
twee jonge meisjes tegen. Een van hen heeft ongelijke benen en we vragen of we ze gelijk 
mogen maken. Ze vindt het vreemd, maar is ook wel nieuwsgierig, dus we mogen onze 
gang gaan. Haar been groeit een centimeter aan, maar ze ziet het niet en voelt ook niks. 
“Je hebt zojuist een wonder gemist”, zeg ik tegen haar. Daarna spreek ik woorden van 
God uit over haar bestemming. Dat raakt haar wel, maar haar vriendin is heel erg 
ongeduldig en wil weg, dus veel meer dan dit kunnen we niet aan de meiden kwijt. Als we 
om half zes bij het verzamelpunt komen, horen we mooie getuigenissen terug van de 
anderen. Er zijn mensen genezen van rugpijn, benen zijn aangegroeid, mensen hebben de 
liefde van God gevoeld. Jezus leeft en wil dat maar wat graag laten zien aan de 
IJslanders!

‘s Avonds mag ik onderwijs geven aan de hele groep YWAM-mers over profetie. Tjebbo 
drukt me op het hart om geen Bijbelstudie te geven, maar het vooral praktisch te houden 
en te laten zien hoe je het doet. Geen probleem, ik profeteer graag over mensen en vind 
het nog leuker om ze zelf te laten ervaren hoe gaaf het is als God door je heen spreekt. 
We doen een oefening waarbij iedereen ten minste vier profetieën geeft en zelf ook ten 
minste vier profetieën ontvangt. Dit kan een opstapje zijn naar een profetische levensstijl, 
waarin je Gods stem verstaat en doorgeeft. Zo kun je echte gesprekken met mensen 



gaan voeren, van hart tot hart, want alleen God kent de harten van mensen en kan je 
vertellen wat er in een mensenhart leeft. Door de Heilige Geest heb je immers toegang tot 
Gods gedachten. Gods gedachten over ons zijn altijd vol hoop en vrede en als je een van 
Gods gedachten ‘opvangt’ en doorgeeft aan een ander, ben je aan het profeteren! De 
groep gaat heel enthousiast met de oefening aan de slag. Van verschillenden hoor ik 
terug dat ze vanavond voor het eerst geprofeteerd hebben! Ik geniet enorm van deze 
avond. Ik begrijp helemaal dat Paulus zegt: “Strek je uit naar de hoogste gaven, en vooral 
naar profetie”, en dat hij verzucht: “Ik wilde wel dat jullie allemaal profeteerden.” De gave 
van profetie is zo bemoedigend en brengt je zo dicht bij Gods hart.
 
Woensdag 28 mei * Sarah’s getuigenis
Sarah, het YWAM-stafflid dat ik afgelopen donderdagavond in IJsland heb mogen 
bemoedigen, stuurt me een Facebookbericht. Ze schrijft: “Ik voel me sterk aangemoedigd 
om weer te gaan leven in de gaven die ik gekregen heb. Sinds ons gesprek is iedere dag 
een zegen voor me en zie ik weer mogelijkheden om uit te stappen in Gods wil voor mij!” 
Erg bemoedigend om dit terug te horen.

* Beide verslagen komen uit het boek van Jolande, ‘Met de Geest’.


