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Royal M
ission is in m

ei 2009 gestart in de huiskam
er van M

artin 
en Karin Koornstra en uitgegroeid tot een organisatie m

et een 
enorm

e passie voor het prachtige herstelplan van G
od. W

e zijn 
gegrepen door de opdracht die Jezus aan zijn discipelen geeft in 
M

attheüs 10 vers 7 en 8:
 ‘Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hem

el is nabij.” 
Genees zieken, wek doden op, m

aak m
ensen die aan huidvraat 

lijden rein en drijf dem
onen uit. Om

 niet hebben jullie ontvangen, 
om

 niet m
oeten jullie geven!’

 Visie
Vanuit onze passie voor het koninkrijk van G

od drom
en we van 

een reform
atie in de kerk, zodat de ‘koninklijke kerk’ ontstaat. 

W
e geloven dat discipelschap en de kracht van de heilige G

eest 
hierbij belangrijke sleutels zijn.
  Focus
O

nze agenda is: gelovigen helpen groeien in geestelijke volwas -
senheid. 
 •  O

nze passie om
 te verkondigen wordt zichtbaar via laag- 

drem
pelige inspiratie-events door het hele land, zoals spreek-

beurten, jongerenevents of wonderlijke zondagen.
•  O

nze passie om
 te trainen wordt zichtbaar via ons onderwijs 

op onze Bijbelschool, School voor leiders, opleidingen en 
diverse kerktrainingen.

•  O
nze passie voor de kerk wordt zichtbaar in de verschillende 

trajecten voor kerkontwikkeling die we de lokale kerk 

W
AT IS ROYAL MISSION?

- 111
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aanbieden, zoals onze kerktraining en de detachering van 
jeugdwerkers in onder andere de PKN

.

M
ensen denken nog weleens dat genezing onze belangrijkste 

focus is. M
isschien om

dat genezing een opvallend, som
s 

controversieel onderwerp is. M
aar in veel van onze opleidingen 

kom
t het onderwerp genezing am

per of niet eens aan bod. D
at 

we nu m
et een boek over genezing kom

en, kom
t voort uit de 

behoefte om
 transparant te zijn. M

artin Koornstra verzorgt elke 
m

aand een W
onderlijke Zondag in Veenendaal en ook op een 

andere plek in het land. D
aarnaast leidt hij tegenwoordig ook 

de genezingsdiensten op O
pwekking, de m

eest m
assale plek 

waar in N
ederland voor genezing wordt gebeden. D

an kom
en 

de vragen vanzelf, en daar op ingaan hoort bij de verantwoor-
delijkheid die Royal M

ission hierin wil nem
en. 

G
or K

hatchikyan (Arm
enië, 1987) is een Arm

eens-N
eder-

landse arts, schrijver en spreker. O
p zijn twaalfde vluchtte G

or 
m

et zijn ouders en jongere broer uit Arm
enië naar N

ederland. 
Zijn tienerjaren bracht hij door op Texel waar hij een baptis-
tengem

eente bezocht en tot geloof kwam
. D

ankzij het generaal 
pardon kreeg zijn gezin na acht jaar uitgeprocedeerd te zijn 
eindelijk een verblijfsvergunning.
 G

or startte in 2005 zijn geneeskundestudie aan de Universiteit 
van Am

sterdam
. D

aarna werkte hij als arts, onder andere in de 
psychiatrie, chirurgie en Spoedeisende H

ulp. M
om

enteel zit hij 
in zijn laatste jaar van de vervolgspecialisatie tot Spoedeisende 
H

ulp Arts (SEH
), waar het zijn taak is om

 ‘m
ensen de eerste 

twee uur in leven te houden’.
  H

ij werd bekend in N
ederland door in 2012 het tv-program

m
a 

Prem
ier gezocht te winnen. Inm

iddels is G
or een veelgevraagd 

spreker (hij was hoofdspreker op de pinksterconferentie van 
O

pwekking in 2017) en is m
edeoprichter van Calling Voice, 

een stichting die evangeliseert onder Arm
eniërs en charitatieve 

projecten ondersteunt. G
or werkt vrijwillig m

ee m
et Royal 

M
ission als trainer en spreker.

W
IE IS GOR?
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 In 2015 verscheen zijn boek ‘G
elukzoeker’. 

 G
or is single en woont in Utrecht.

 G
or over gebedsgenezing

“Ik ben totaal niet opgegroeid m
et het onderwerp gebedsge-

nezing. Toen ik een jaar of veertien was en in N
ederland net tot 

geloof was gekom
en in een baptistengem

eente, werd daar wel 
gebeden voor zieken. D

at was het. O
p dat m

om
ent wilde ik al 

arts worden, dat was een droom
 die ik als kind al had. Als tiener 

zag ik een N
ederlandse zendelingenarts op tv. D

e schoonheid 
van dat werk ontroerde m

ij enorm
. 

 Toen ik negentien was, bezocht ik een jongerendienst waar 
een bezoekster een epileptische aanval kreeg. Ik werd er als 
geneeskundestudent bij gehaald en kreeg sterk het gevoel dat 
ik voor haar m

oest bidden, overtuigd dat G
od iets zou doen. Ik 

begon te bidden en er gebeurde uitwendig van alles m
et haar. 

N
a het gebed lachte ze: ‘Ik geloof dat G

od m
e genezen heeft!’. 

D
aar was ik blij om

, m
aar tegelijk was ik voorzichtig, want als 

je van epilepsie genezen bent, m
erk je dat niet direct. Een jaar 

later ontm
oette ik haar weer in een dienst en vertelde ze dat ze 

vrij was van m
edicijnen en epileptische aanvallen. 

 In vuur en vlam
O

p een ander m
om

ent preekte ik als gastspreker voor een groep 
over Jozua die tegen het volk Israël zegt: bereid je voor, m

orgen 
gaat G

od wonderen in jullie m
idden verrichten – ze zouden het 

beloofde land intrekken. Ik deed de oproep dat m
ensen die vol 

verlangen waren voor een wonder voor zich konden laten bidden. 
O

p een gegeven m
om

ent werd een m
eisje naar voren gebracht 

door twee vriendinnen. Een heel m
ooi m

eisje m
et blauwe ogen, 

m
aar vanwege een progressieve oogziekte zag ze nog m

aar voor 

tien procent, en het werd langzaam
 slechter. Ze was gestopt m

et 
haar sportopleiding, depressief, haar wereld was ingestort. D

it 
m

ooie m
eisje bereidde zich voor op com

plete blindheid. Ik vond 
dat zo oneerlijk dat ik vol bewogenheid voor haar bad. H

et gebed 
raakte haar, m

aar er gebeurde aanvankelijk niets. Twee jaar later 
stuurde ze m

e een Facebookberichtje. M
entaal was ze uit haar 

depressie gekom
en, sterker geworden, haar zicht was voor een 

groot deel teruggekom
en, ze was getrouwd en gelukkig. Blijkbaar 

betekende m
ijn gebed een keerpunt in haar leven – zo had zij dat 

ervaren, schreef ze. Ik was nog student, m
aar deze gebeurtenis 

heeft m
e enorm

 bem
oedigd, in vuur en vlam

 gezet. 
 O

nderbouwing van G
ods grootheid

Bidden voor genezing heeft er ook m
ede toe geleid dat een aantal 

niet-gelovige kennissen geïnteresseerd is geraakt in het geloof. 
Ik trok bijvoorbeeld steeds vaker m

et Arm
eniërs op – m

ijn volk 
– en nam

 m
ijn onkerkelijke broer m

ee naar een jeugddienst. Ze 
werden enthousiast, wat m

ij weer sterkte in de gedachte: m
ijn 

G
od is een G

od van kracht en wonderen.

Voor m
ij is de m

edische wetenschap juist een onderbouwing van 
G

ods grootheid. D
it boek gaat over ziekte. Als je daar uitgebreid 

bij stilstaat, zou je haast depressief worden.
   G

ezondheid is breekbaar. Als arts heb ik gezien wat er allem
aal 

fout kan gaan en dat zou je treurig kunnen stem
m

en. M
aar dat 

het G
odzijdank juist m

eestal goed gaat, overtuigt m
ij des te m

eer 
van de grootheid van G

od. H
oe m

ooi het m
enselijk lichaam

 
werkt en allerlei ingewikkelde m

echanism
es sam

en com
m

uni-
ceren om

 leven m
ogelijk te m

aken, is de beste proclam
atie over 

de grootheid van een scheppende G
od. H

oe m
eer ik studeer over 

de fysiologie van het lichaam
, des te m

eer ik overtuigd word van 
m

ijn geloof in G
od.”  



M
artin Koornstra (W

olvertem
, 1967) werd geboren in België als 

tweede in een rij van vier kinderen. Zijn ouders waren zendeling. 

M
artin is een kwarteeuw getrouwd m

et Karin en heeft twee 
dochters, Ingeborg en Lieselot. Ze wonen in Veenendaal.

M
artin en Karin zijn de oprichters en leiders van Stichting Royal 

M
ission.

 M
artin over gebedsgenezing

“W
aarom

 is gebedsgenezing zo belangrijk voor m
ij? G

od 
heeft het in m

ijn hart gelegd, dus ga ik er m
ee aan de slag. Uit 

gehoorzaam
heid, uit liefde voor m

ensen en om
 G

ods koninkrijk 
zichtbaar te m

aken. G
ods genezingskracht is een wezenlijk 

onderdeel in het discipelen van m
ensen – de m

issie van Royal 
M

ission – want wereldwijd kom
t tachtig procent van de m

ensen 
tot geloof via een wonder.
 D

e opdracht om
 te genezen is voor iedereen, m

aar som
m

igen 
ervaren m

eer roeping – en dus verantwoordelijkheid – dan 
anderen. Ik voel vooral roeping voor het genezen van licha-
m

elijke kwalen, m
inder voor psychische klachten. N

et zoals 

W
IE IS MARTIN?
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je m
eer bewogenheid kunt hebben m

et arm
oede dan m

et 
huwelijksproblem

en, of m
eer hebt m

et probleem
jongeren dan 

m
et eenzam

e ouderen.
    H

et woord ‘bediening’ heeft een zware lading, m
aar betekent 

vooral: je gaat ergens m
ee aan de slag en traint anderen erin. 

N
et zoals een evangelist m

oet evangeliseren, m
aar zeker ook 

anderen m
oet trainen in evangelisatie. H

etzelfde geldt voor de 
bediening van genezing.
 O

m
dat ik G

od gehoorzaam
 wil zijn, ben ik gewoon begonnen. 

D
e eerste persoon voor wie ik bad, was m

ijn zus. Ze had veel 
last van haar rug, m

aar om
 dit verhaal te vertellen, m

oet ik eerst 
nóg een paar jaar terug. 
 Bidden voor taxichauffeur
Ik was nog een kind en zag m

ijn vader tijdens een genezings -
dienst bidden voor een taxichauffeur die een beenlengteverschil 
van 7,5 centim

eter had. Zelfs zijn broeken waren op m
aat 

gem
aakt. Voor het podium

 stond m
ijn m

oeder, zij was die 
avond de ‘getuigeniscontroleur’. Aan zo iem

and m
oest je eerst 

vertellen wat er was gebeurd voordat je het podium
 op m

ocht. 
M

ijn vader riep enthousiast: ‘W
ie heeft een getuigenis?!’, waarop 

de taxichauffeur het podium
 opkwam

, hinkelend vanwege dat 
grote beenlengteverschil. Prom

pt zonk de m
oed m

ijn vader 
in de schoenen, terwijl hij m

’n m
oeder aankeek m

et een blik 
van: wie heb jíj er nou weer doorheen gelaten...?! Uiteindelijk 
gaf die taxichauffeur een prachtig getuigenis. ‘Eindelijk ben ik 
die verrekte hoofdpijn kwijt!’, zei hij. Toen hij het podium

 weer 
af wilde lopen, zei m

’n vader: ‘En je been dan?’ D
e chauffeur: 

‘M
aakt niet uit, ik ben die hoofdpijn kwijt!’

  

Verbolgen in de G
eest

O
p dat m

om
ent gebeurde er iets m

et m
ijn vader. H

ij nam
 geen 

genoegen m
et die verdwenen hoofdpijn en werd zelfs ‘verbolgen 

in de G
eest’, ofwel: boos op hoe het níet hoort te zijn. D

at kan 
G

ods G
eest doen. H

ij zette de taxichauffeur op een stoel en 
vroeg de zaal: ‘Zullen we voor deze m

an bidden?’ Iedereen sloot 
z’n ogen, behalve ik natuurlijk. Ik was acht jaar oud, dit wilde 
ik zien! M

’n vader begon te bidden en ik zag het kortste been 
schokkend langer worden. H

ij ging staan en het wonder was 
duidelijk te zien, de kortere broekspijp was duidelijk niet m

eege-
groeid. D

aarna explodeerde er als het ware iets in de zaal. H
et 

kán dus, G
od is hier! Achter elkaar werden er m

ensen genezen. 
N

iet om
dat G

od opeens was veranderd, m
aar wíj, waardoor G

od 
eindelijk de ruim

te kreeg om
 die wonderen te doen. 

 ‘W
at doe je?!’

Terug naar het bidden voor m
ijn zus. Ik had inm

iddels van een 
arts gehoord dat bij tachtig procent van de m

ensen het ene been 
langer is dan het andere, al is het een halve centim

eter. H
et gevolg 

is vaak dat je bij lang staan rugpijn krijgt, die weer kan uitstralen 
tot aan je schouders en zelfs je hoofd. M

et dat verhaal en het 
verhaal van die taxichauffeur in gedachten, zette ik m

ijn zus op 
een stoel, in een kam

ertje apart. Ik op m
ijn knieën voor die stoel, 

en bidden. W
e waren beiden stiknerveus, m

ijn zus m
oest er zelfs 

van lachen. ‘Stil nou!’, zei ik, ‘zo kan ik niet bidden’. Toen ik voor 
de derde keer begon te bidden, ging haar gegiechel opeens over 
in een gil. ‘W

at doe je?!’ Ik had geen idee, m
aar haar ene been 

begon te groeien. Ik ben geen arts, dus controleren kon ik het 
niet, m

aar vanaf dat m
om

ent had ze nooit m
eer last. Sim

pelweg 
om

dat die jongen dacht: ik ga het gewoon proberen. Voor m
’n 

zus.

 
 


