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Genezingscampagne
Genezingen van kanker, hooikoorts, anorexia,
borderline, astma, een golvend netvlies. God is
een God van genezing en dit ervaren wij in Best
Life Church regelmatig. Zowel op genezingsavonden als tijdens andere bijeenkomsten doet
God veel wonderen in ons midden.
In de Bijbel staat dat God ons zeventig of tachtig

levensjaren geeft. Daar houden we ons aan vast.
Soms moet je volharden in gebed, soms zie je de
genezing niet ineens, maar is het proces wel in
gang gezet. God wil iedereen genezen.
Tijdens de genezingsavonden kun je om gebed
voor genezing vragen. Best Life Church kent vele
genezingswonderen.

Iwan

Na een grote open hartoperatie had ik last van grote bedrukkende
benauwdheid en kreeg hierdoor pijn op mijn borst, waardoor ik hevig
angstig werd. Tijdens een genezingsdienst van Best Life Church kreeg ik
in één keer meer lucht, en kon ik weer normaal ademen
zonder benauwdheidsproblemen.
Ik was in één keer bevrijd van mijn grote drukkende benauwdheid, mijn pijn
op de borst en de hevige angst die hierop volgde! Ik voelde me zo blij en opgewerkt
dat de tranen van geluk over mijn wangen stroomden.

Jim

Ik kon door een hernia in mijn rug
lange tijd niet goed buigen of
bewegen. Tijdens de eerste
dienst die ik bijwoonde bij Best Life
Church werd ik gelijk genezen.

Rita

Ik was van de trap gevallen en brak
daardoor mijn rug. Vanaf mijn taille had
ik geen gevoel meer.
Door gebed ben ik genezen.

Ilse

Irene

Door gebed ben ik tijdens een
genezingsavond genezen van een
golvend netvlies, waardoor ik geen
scherp zicht had.
De oogarts zei later: “U hebt zulke
scherpe haviksogen, u hebt helemaal
geen bril nodig!”

Nadat ik een keer was flauwgevallen, leefde ik in voortdurende
angst dat dit opnieuw zou gebeuren.
Ik durfde niet meer alleen de straat
op, deed alleen boodschappen
samen met een vriendin en bleef vaak
thuis van school. Twee jaar werd mijn leven
beheerst door angst totdat ik in een kerkdienst
mijn angst in één keer kwijtraakte.

Titia

Bastiaan

Vroeger had ik problemen met
relaties. Sinds ik in Best Life
Church kom heb ik zelfvertrouwen
gekregen én … ik heb een mooie
vrouw gekregen, met wie ik inmiddels
getrouwd ben!

Ik ben door gebed bevrijd van langdurige angst

Ben

Rachel

Tijdens een genezingsavond ben ik
volledig genezen van kanker, die al
uitgezaaid was. Ik had nog 3 maanden
te leven (dat is nu 7 jaar geleden). God
is goed.

Op mijn elfde kwam ik erachter dat
mijn vader niet mijn biologische
vader was. Dat heeft enorm veel
geestelijke pijn veroorzaakt. Door
gebed tijdens een genezingsavond
ben ik in één keer genezen van die pijn.

Guus

Patricia

Ik had jarenlang een generalistische
angststoornis en was daarbij zwaar
depressief en suicidaal. Psychiaters
konden niets meer doen. Tijdens
een genezingsavond van Best Life
Church ben ik in één keer genezen.

Ik had pijn in mijn darmen en
organen en had een vergroeide rug.
Toen ik bij Best Life Church kwam
ben ik hier volledig van genezen.

Sophie

Cecilya

Sinds mijn jeugd had ik last van
inspanningsastma. Na gebed in
Best Life Church ben ik hier
volledig van genezen.
Ik kan weer vrij ademen.

Ik ben door gebed volledig genezen
van Histiocytose (ongeremde groei
van bepaalde witte bloedcellen).
De chemokuur ging niet door.

Herman

Ik ben genezen van een
hersentumor, ik word nu opa!

Anneke

Hans

Na 12 jaar verslaving aan hard drugs,
ben ik door één gebed in één keer
totaal bevrijd van die verslaving. God
heeft mij een prachtvrouw gegeven en
ik heb inmiddels een gelukkig gezin met
drie kinderen.

Marit

Voor een lange periode in mijn
leven heb ik last gehad van depressiviteit. De ergste klachten gingen
wel over, maar ik bleef erg gevoelig voor stemmingswisseling. Ik kan
het het best omschrijven als dat er een
donkere sluier over mij heen hing. Totdat ik Jezus uitnodigde
in mijn hart! God genas mij! Hij nam de donkere sluier weg.
Hebreeën 4:12 werd waarheid in mijn leven! Al mijn angsten,
onzekerheden en zwaarmoedigheid zijn weg en ik kan weer
van het leven genieten!

Als journaliste van Ons Utrecht kwam
ik een artikel schrijven over een
genezingsdienst van Best Life Church.
Ik had mijn kritische bril op, maar liet
toch voor mij bidden. Ik vertelde over de
pijn uit mijn jeugd vanwege een
depressieve ouder die geen goede ouder had kunnen zijn. Na gebed was het gevoel van pijn verdwenen, ik ervoer een soort zachtheid over die herinneringen, alsof ik het achter mij mocht laten.

Ilona

Toen ik 14 jaar oud was zei de
kinderarts dat ik nooit ongesteld
zou kunnen worden en dus ook
nooit kinderen zou kunnen krijgen. In oktober 2008 bezocht ik een
genezingsdienst van Best Life Church
en sindsdien is mijn menstruatie volkomen
normaal.

Willine

Ik ben door gebed genezen van
jarenlange rugklachten.

Desirée

Na mijn scheiding was ik erg depressief geworden en kon zelfs niet
voor mijn dochtertje zorgen. Ook op
mijn werk kon ik niet goed functioneren. In Best Life Church heb ik door
gebed enorme liefde, warmte en blijdschap ervaren. Ik kan weer voor mijn kind zorgen en
heb nu een goede baan waar ik kan werken met
kinderen, iets wat ik heel graag doe.

Robert

“Ik had last van een onverklaarbare
druk op mijn hoofd, vaak latent
aanwezig. Ook had ik soms last
van koorts, waarvan ik niet thuis kon
brengen waar het vandaan kwam.
Sinds er op de genezingsdienst voor
gebeden is heb ik van beide geen last meer.”

Patrick

Ik had zoveel last van pijn in mijn
voeten dat ik erover dacht mijn
schilders-/restauratiebedrijf op te
geven. Tijdens een genezingsavond
zag ik in een visioen Jezus die mij ter
plekke genas.
De pijn is sindsdien weggebleven.

Jan

Ik had last van hartkloppingen
en ritmestoornissen. Tijdens een
genezingsdienst ben ik na gebed
volkomen genezen.

Michelle

Ik werd regelmatig gecontroleerd
vanwege astma. Op controle werd mij
gezegd dat de longfunctietest en de
foto een stuk slechter waren. Ik ging
toen naar een genezingsavond en bij de
volgende controle zei dezelfde verpleegkundige: “Ik begrijp er helemaal niets van. Je was zo
ziek en nu is alles goed”. Ik was volkomen genezen.

Sjaan

Voor de tweede keer had ik een
knobbeltje in mijn borst en na gebed
was het helemaal verdwenen.

Hedde

Ik ben in het verleden drie keer
geopereerd aan mijn knie.
De klachten die ik had waren weer
terug gekomen en hierdoor zou ik
weer geopereerd moeten worden.
Na een genezingsdienst ben ik hiervan
genezen en hoef ik niet meer te worden
geopereerd.

Lucienne

Na jaren psychotherapie en andere
(spirituele) trainingen ben ik door
gebed genezen van mijn psychische
klachten.

Christien

Ik lag met ernstige maag- en darmklachten in het ziekenhuis. Door gebed
ben ik daar volkomen van genezen.

elke zondag
op UStad-t.v.
om 8.30 &
12.00 uur

Suzette

Ik had kanker aan mijn eierstokken
die uitgezaaid was over mijn hele
lichaam. Ik was opgegeven door
de artsen en mijn zus kwam uit de
Antillen omdat de begrafenis daar
plaats zou vinden. Ik heb echter Best
Life Church gebeld om voor me te laten
bidden. De reis naar de Antillen ging niet door,
want er is een wonder gebeurd: de kanker is
inmiddels (vrijwel) helemaal verdwenen!
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www.BestLifeChurch.nl
check onze website wanneer
er meer genezingsdiensten zijn!

