
duidelijk, dat het hier om een vleesetende 
bacterie ging. Aan de hand van deze diag-
nose werd haar antibiotica toegediend, in 
een uitzonderlijk hoge dosis. Maar het re-
sultaat bleef uit; de vleesetende bacterie 

DE LEVENSSTROOM 33 

De vader van Lyzandra 
vertelt aan evangelist 
Jan Zijlstra: 

Op vrijdag 23 januari 1998 werd Lyzandra 

p r 	\ T 	r 	 ernstig ziek. Al snel bleek dat er iets mis 
/ 	 was met haar gezondheid. 

t 	 Zij kreeg uitslag op haar rechterbeen. Het 
r 	fl 	 was zo pijnlijk, dat ze het uitgilde als men 

haar maar aanraakte. Met grote spoed 
werd zij naar het Regionale Ziekenhuis in 

1 	 Hilversum gebracht, waar de artsen voor 
1 	 een groot raadsel stonden. 

De plekken met uitslag namen in aantal 
en in grootte, in hevige mate toe, zodat de 

Ø\\ 

1 	 situatie onrustbarend werd. 

T 

Lyzandra wordt met spoed naar het 
A.M.C. gebracht 
Nadat de artsen Lyzandra enkele uren on-
derzocht en behandeld hadden, zagen zij 
dat ze er niet uitkwamen. Ze namen toen 
de beslissing, om haar met spoed over te 
brengen naar het A.M.C. in Amsterdam. 
Zij verwachtten dat men in het A.M.C. 
meer kennis over deze, voor hen bijzon-
dere ziekte, zouden hebben. 
In het A.M.C. stond het team van specia-
listen ondertussen gereed om haar op te 
vangen voor onderzoek en 
behandeling. 

I,.• 
Een vleesetende bacte-
rie in haar lichaam 
In eerste instantie stonden 
ook de artsen van het 
A.M.C. voor een groot 
raadsel, maar na enkele da-
gen van intens onderzoek, 
werd het uiteindelijk 

De bacterie doet zijn verwoestend werk in het 

lichaam van Lyzandra. 
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Roy komt met zijn dochter Lyzandra voorgebed in 
de genezingsdienst. 

De bacterie wordt bestraft in de naam van Jezus 
Christus. 

De handen worden haar opgelegd in Jezus' naam en 
kracht van God doorstroomde haar. 

was niet te stoppen, niet te doden, en 
deed zijn verwoestend werk. 
Het medische team van acht specialisten 
had intussen alle informatie verzameld; 
er bleek in Nederland niemand met deze 
ziekte te zijn. 
Het inwinnen van informatie werd uitge-
breid op wereldniveau en daaruit bleek 
dat er slechts twee (2) van deze gevallen 
geregistreerd waren in de wereld. Lyzandra 
was de eerste in Nederland. 
Ondanks de gegevens die het medische 
team tot zijn beschikking had, lukte het 
niet om het genezingsproces op gang te 
krijgen. De ziekte verspreidde zich verder 
over haar lichaam; de huid en het vlees 
werden weggevreten door de bacterie. 
Ondertussen waren er ook nog verschil-
lende complicaties bijgekomen in de 
vorm van trombose en slecht bloedplas-
ma. 

Vader Roy brengt Lyzandra naar de 
genezingsdienst 
Toen Lyzandra na enkele weken naar huis 
werd gestuurd, was de ziekte nog steeds 
in haar lichaam, maar met behulp van de 
thuiszorg zou verdere verpleging plaats-
vinden en met de medicijnen hoopte 
men op herstel. 
Alle goede zorgen mochten niet baten; er 
trad geen herstel in. Ik kon als vader van 
Lyzandra het lijden van mijn kind niet 
langer aanzien en besloot richting Jezus, 
richting het wonder te gaan, want ik had 
van de wonderlijke genezingen gehoord 
die er in de genezingsdiensten plaatsvon-
den. Er werd mij verteld, dat bij God alles 
mogelijk is en dat Jezus de Genezer is. Ik 
pakte mijn kind beet en ik ging met haar 
naar De Levensstroom Gemeente in 

Leiderdorp. Het was zondagavond 22 fe-
bruari. Zonder dat het mij bekend was, 
was er juist een genezingscampagne 
gaande, en daar zat ik in de genezings-
dienst met mijn ernstig zieke kind. Ik 
werd bemoedigd door de prediking, dat 
de slang, de duivel, was overwonnen en 
dat Jezus Triomfator was. Mijn geloof 
groeide en door het woord Gods kwam ik 
dichterbij het wonder voor mijn dochter. 

Gods genezende kracht komt tot 
Lyzandra 
Evangelist Jan Zijlstra bad, zoals altijd, 
eerst voor de kinderen. Ik ging met 
Lyzandra naar voren en stond voor Gods 
aangezicht. Ik herinner mij, dat er een 
grote bewogenheid was. Evangelist Jan 
Zijlstra legde haar de handen op in Jezus' 
naam en bestrafte de bacterie, dat die zou 
sterven. En op het moment dat Lyzandra 
Gods kracht ontving in de naam van 

Evangelist Jan Zijlstra in gesprek met de 
genezen Lyzandra. 

Jezus, werd zij genezen van haar vreselijke 
kwalen en Jezus doodde de vleesetende 
bacterie! Toen wij twee dagen later naar 
het ziekenhuis gingen voor onderzoek, 
zeiden de artsen, dat het, voordien zieke 
bloed volledig schoon en gezond was en 
dat de vreselijke wonden eveneens goed 
geheeld waren. 
De specialisten konden het allemaal niet 
vatten en verklaarden Lyzandra een won-
derkind! En het is een wonderkind, zo le-
venslustig, zo gezond, zo blij, terwijl de 
vreselijke ziekte eens haar dreigde te ver-
woesten. 
Lyzandra is een wonderkind, omdat de 
hand van Jezus haar aanraakte." 

Vader Roy, met zijn dochter Lyzandra, vertelt in de 
Levensstroom Gemeente hoe de kracht van Jezus 
haar aanraakte. 
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