


Onze wereld wordt geteisterd door lijden, als gevolg van aller-

lei ziektes. Ziekte richt onuitsprekelijke schade aan en ver-

nietigt miljoenen levens, gezinnen, huwelijken en vriendschap-

pen. Talloze mensen roepen in wanhoop uit: ‘Waarom staat God 

het toe?’ of  ‘Waarom heeft God me dit aangedaan?’ Sommige 

christenen verliezen zelfs hun geloof, door het tragische verlies 

van een geliefde. ‘Als er een God bestaat, zou Hij dit niet toestaan!’  

roepen ze verbitterd uit. 

Wat zegt de Bijbel over ziekte? Is het inderdaad God die kinderen weg-

rooft uit het leven, families uit elkaar rukt, ondraaglijk lijden over zijn 

beminden uitstort en de dromen van mensen in diggelen laat vallen? 

Of wil God mensen genezen, bevrijden, redden en overvloedig leven 

schenken? Ontelbare boeken en artikelen zijn geschreven, in een po-

ging om antwoord te vinden op deze prangende vraag. De meningen 

van mensen zijn sterk verdeeld. 

Is er een mogelijkheid om een betrouwbaar antwoord te krijgen op de 

vraag wat God denkt over ziekte en genezing? Een antwoord dat meer 

houvast biedt, dan de vele menselijke leringen, religieuze redeneringen 

en filosofische hersenspinsels? Ja! Al duizenden jaren lang spreekt God 

tot de mensheid. Hij houdt zich niet afzijdig, maar openbaart zijn hart, 

zijn gedachten en zijn wil glashelder aan ons. 

God begon voor het eerst tot de mens te spreken via zijn profeten, af-

komstig uit het volk Israël. Diverse boodschappen van deze profeten 

staan zorgvuldig genoteerd in het Oude Testament. 

‘Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij.

Ik zal hun mijn woorden ingeven, 

en zij zullen het volk alles overbrengen wat ik hun opdraag.’ 

(Deuteronomium 18:18)

Hoewel God veel belangrijke waarheden openbaarde via deze profeten, 

konden ze Hem maar in een beperkte mate aan de mensen laten zien. 

Daarom stuurde God na de profeten zijn eigen Zoon, Jezus Christus, 

die ons op een volmaakte wijze liet zien wie God is, wat God denkt 

en wat Gods wil is voor ons leven. Jezus Christus is dan ook oneindig 

veel meer dan een profeet of inspirerende leraar. Hij is God Zelf, het 

eeuwige, scheppende Woord dat mens geworden is, om ons een onbe-

twistbaar inzicht te geven in wie God waarachtig is.

‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God 

en het Woord was God.’ (...) 

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, 

vol van goedheid en waarheid. 

(Johannes 1:1)

‘Niemand heeft ooit God gezien, 

maar de enige Zoon, die zelf God is, 

die aan het hart van de Vader rust, 

heeft hem doen kennen.’

(Johannes 1:18)

Jezus Christus liet de hemelse Vader op een dermate accurate wijze 

zien, dat Hij tegen zijn discipelen zei:  

‘Als je mij kent, zul je ook mijn Vader kennen.’

(Johannes 14:7)

‘De Vader en ik zijn één.’

(Johannes 10:30)

Jezus Christus is dan ook onze belangrijkste bron 

van informatie, als we willen weten hoe God kijkt naar ziekte.

Jezus functioneerde enkele jaren op aarde, waarna Hij naar zijn he-

melse Vader terugkeerde. Hij schonk echter vijf bedieningen aan de 

Gemeente, die Christus verder bekendmaken en Hem vertegenwoor-

digen:  apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. 

‘Hij is het die apostelen heeft aangesteld, 

en profeten, evangelisten, herders en leraren, 

om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. 



Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 

totdat wij allen samen door ons geloof 

en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, 

de eenheid van de volmaakte mens, 

van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.’ 

(Efeze 4:11-13)

Het is de taak van deze vijf bedieningen om het Lichaam van Christus 

tot geestelijke volwassenheid brengen, zodat Jezus ten volle zichtbaar 

wordt in de Gemeente. 

Kortom, als we willen weten wat God zegt over ziekte, moeten 

we luisteren naar wat de oude profeten, Jezus Christus en de 

apostelen hebben gezegd. Hun boodschappen staan genoteerd 

in de Bijbel. 

Hierbij benadruk ik nogmaals dat de meest volmaakte openbaring 

kwam door de woorden en daden van Jezus Christus. De profeten van 

het Oude Verbond en de apostelen in het Nieuwe Verbond putten uit 

Jezus Christus en verwijzen naar Hem.

‘Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.’ 

(Openbaring 19:10)

Profeten uit het Oude Testament

Wat liet God zien doorheen de profeten uit het Oude Testament? Toon-

den ze dat God mensen ziek wil maken en ze onder onbschrijflijk leed 

wil gebukt doen gaan? Of openbaarden de profeten Hem als een ge-

nezer, die onze jukken wil breken en ons wil zien leven in vreugde en 

vrijheid? Hieronder staan enkele citaten uit hun profetische geschrif-

ten opgesomd, met betrekking tot ziekte en genezing.

 

De profeet Mozes, door wie God zich voor het eerst openlijk aan zijn 

volk bekendmaakte:

‘Ik, de HEER, ben jullie heelmeester.’

(Exodus 15:26)

De profeet David, de man die door God was uitgekozen om koning te 

zijn over zijn volk en die wordt genoemd ‘de man naar Gods hart’: 

‘HEER, mijn God, ik riep tot u om hulp 

en u hebt mij genezen.’

(Psalm 30:3)

‘Hij vergeeft u alle schuld,

hij geneest al uw kwalen,

hij redt uw leven van het graf,

hij kroont u met trouw en liefde,

hij overlaadt u met schoonheid en geluk,

uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.’

(Psalm 103:3-4)

‘Hij zond zijn woord en genas hen,

ontrukte hen aan het graf.’

(Psalm 107:19) 

‘Hij geneest wie gebroken zijn, 

hij heelt al hun wonden.’

(Psalm 147:3) 



De profeet Jesaja, die over de komende Messias profeteerde: 

‘Hij was het die onze ziekten droeg,

die ons lijden op zich nam.

Wij echter zagen hem als een verstoteling,

door God geslagen en vernederd.

Om onze zonden werd hij doorboord,

om onze wandaden gebroken. 

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,

zijn striemen brachten ons genezing.’

(Jesaja 53:4,5)

‘Ik heb gezien wat ze deden, 

maar toch zal ik hen genezen, 

hen leiden en hun barmhartigheid bewijzen. 

Treurenden bied ik troostrijke woorden: 

Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij 

– zegt de HEER –, ik zal genezing brengen.’

(Jesaja 57:18)

De profeet Ezechiël, die profeteerde hoe de Heer als een ware Herder 

de schapen van zijn kudde zal behandelen. Het woord ‘dieren’ is hier 

symbool voor mensen, die in de Bijbel vaak als schapen van Gods kud-

de worden omschreven:

‘Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, 

verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, 

zieke dieren gezond maken.’

(Ezechiël 34:16)

De profeet Jeremia, die het volk van God opriep tot ware bekering:

‘Want Ik zal u genezing schenken, 

u van uw wonden genezen, 

luidt het woord des HEREN.’

(Jeremia 30:17)

‘Zie, Ik zal haar genezing schenken en herstel,

Ik zal hen genezen en hun een schat 

van bestendige vrede ontsluiten;’ 

(Jeremia 33:6)

De profeet Maleachi, de laatste profeet van wie er geschriften bewaard 

zijn gebleven:

‘Maar voor u, die mijn naam vreest, 

zal de zon der gerechtigheid opgaan, 

en er zal genezing zijn onder haar vleugelen.’

(Maleachi 4:2)

Het is duidelijk dat de profeten uit het Oude Testament God open-

baarden als degene die genezing brengt, zowel in ons hart als in ons 

lichaam.  Israeliëten die deze profeten kenden, wisten dan ook dat God 

hen gebruikte om genezing te brengen. Dat blijkt uit de uitspraak van 

een dienstmaagd van Naäman, de bevelhebber van het Syrische leger. 

Naäman was getroffen door melaatsheid en had menselijk gezien ken 

kans op genezing.  De dienstmaagd kende echter de profeet Elisa en zei:

‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet 

in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’

(2 Koningen 5:3)

Het meisje zei niet: ‘Misschien, als het de wil van de Heer zou zijn, zal 

Hij mijn meester genezen. U zo het eventueel kunnen proberen?’ Nee, 

ze was er ten volle van overtuigd dat Naäman  genezen zou worden, als 

hij maar naar de profeet zou gaan. Zo’n sterke zekerheid kan enkel het 

gevolg zijn van het meermaals  zien gebeuren van genezingen door de 

profeten. Het meisje was een slaving en ze wist dat, als ze dit advies 

gaf en de opperbevelhebber van het leger niet zou genezen, ze zwaar 

gestraft zou worden.  Want dan zou ze valse hoop gegeven hebben aan 

haar meester, die één van de belangrijkste regeringsfiguren was van het 

land Syrië. Ze was echter zo zeker van het feit dat God genezing zou 

schenken door de profeet, dat ze het tegen haar meester zei. Op haar 

advies ging hij naar de profeet Elisa en werd genezen.



Het Oude Testament vermeldt nog meer concrete voorbeelden van 

genezingswonderen die werden verricht doorheen Gods profeten. De 

profeet Elija wekte een jongen op uit de dood, de profeet Elisa bracht 

eveneens een kind terug uit de dood, door toedoen van de profeet Je-

saja genas koning Hiskia, het gebed van de profeet Mozes zorgde voor 

genezing van de melaatsheid van Mirjam, en zo zijn er nog meer voor-

beelden. 

In het Oude Testament lezen we echter ook dat God plagen en ziektes 

over mensen bracht, als een ernstig oordeel over hun zonden en aan-

houdende opstandigheid jegens Hem. 

Maar zij die zich opnieuw tot de Heer bekeerden, 

werden verlost en genezen. 

‘Wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, 

het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt 

en terugkeert van zijn dwaalwegen, 

dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, 

zijn zonden vergeven en het land genezen.’ 

(Kronieken 7:14)

‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! 

Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; 

de hand die sloeg, zal ons verbinden.’

(Hosea 6:1)

‘Zo zal de HERE Egypte geducht slaan en genezen, 

en zij zullen zich tot de HERE bekeren, 

en Hij zal Zich door hen laten verbidden 

en hen genezen.’

(Jesaja 19:22)

Jezus Christus

De ultieme openbaring van de wil van God is echter niet gekomen door 

de profeten van het Oude Testament, maar door Jezus Christus, die 

Gods Zoon en tevens God Zelf is. Jezus zei dat alles wat Hij deed in 

rechtstreekse opdracht van de hemelse Vader gebeurde:

‘Ik verzeker u,’ zei Jezus tegen hen, 

‘ de Zoon kan niets doen uit zichzelf; 

hij doet alleen wat hij de Vader ziet doen. 

Wat hij doet, doet de Zoon ook.’

(Johannes 5:19)

Als we het volmaakte antwoord willen weten op de vraag hoe 

God over ziekte denkt, moeten we kijken naar Jezus Christus. 

Wat zei Hij en wat deed Hij?  

Lees wat er over Hem geschreven staat: 

‘Als een weldoener ging hij rond: 

hij genas allen die in de macht van de duivel waren, 

want God was met hem.’ 

(Handelingen 10:38)

’Grote massa’s mensen volgden hem, 

en hij genas hen allen.’

(Mattheüs 12:15) 

‘Blinden en verlamden kwamen daar bij hem 

en hij genas hen.’ 

(Mattheüs 21:14)

‘Hij trok rond in heel Galilea; 

hij gaf er onderricht in de synagogen, 

verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk 

en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 

Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. 



Allen die ergens aan leden en die gekweld werden 

door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen 

en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, 

en hij genas hen.’

(Mattheüs 4:23,24)

‘Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, 

hij gaf er onderricht in de synagogen, 

verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk 

en genas iedere ziekte en elke kwaal.’ 

(Mattheüs 9:35)

‘Toen hij aan land ging, zag hij een grote menigte mensen. 

Hij was met hen begaan en genas hun zieken.’ 

(Mattheüs 14:14)

‘Toen hij daar zat, stroomden de mensen 

in groten getale naar hem toe. 

Ze brachten verlamden, blinden, kreupelen 

en doofstommen mee en nog veel andere zieken 

en legden die aan zijn voeten neer. 

En hij genas hen.’

(Mattheüs 15:30)

‘Iedereen probeerde hem aan te raken, 

omdat er een kracht van hem uitging 

die iedereen genas.’

(Lucas 6:19)

Het behoeft geen uitleg dat Jezus Christus door zijn daden liet 

zien dat genezing en bevrijding de wil zijn van de hemelse Vader.

Merk op dat er telkens opnieuw geschreven staat dat Jezus Christus 

ALLE ZIEKEN genas. In geen enkel evangelie staat geschreven dat Je-

zus Christus iemand ziek maakte of dat Hij een zieke weigerde te ge-



nezen. Dat is een uiterst belangrijke realiteit. Sommigen beweren dat 

Jezus Christus maar af en toe iemand genas. Dat is niet juist. 

Jezus Christus genas iedereen die tot Hem kwam. 

Als we lezen dat ‘grote massa’s mensen’ tot Hem kwamen, en dat Jezus 

naar ‘alle steden en dorpen’ trok, dan weten we dat Hij duizenden men-

sen heeft genezen en bevrijd. 

Sommigen brengen hiertegenin dat Jezus Christus op twee plaatsen 

niet iedereen genas: in zijn vaderstad en bij het badwater van Betesda. 

Wat zegt de Bijbel hier echter over? Laten we eerst kijken naar wat er 

gebeurde bij het badwater: 

‘Daar lag een groot aantal zieken, 

blinden, kreupelen en misvormden. 

die wachtten op de beweging van het water. 

Want van tijd tot tijd daalde een engel van de Heer 

neer in het bad; dan bewoog het water; 

wie er dan het eerst in kwam na 

de beweging van het water, werd gezond, 

wat voor ziekte hij ook had. 

Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar 

ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang 

hij al ziek was en zei tegen hem: 

‘Wilt u gezond worden?’ De zieke antwoordde: 

‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand 

om mij erin te helpen; ik probeer het wel, 

maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ 

Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’

 En meteen werd de man gezond.’ 

(Johannes 5:3-9)

Het is waar dat op deze ene plaats Jezus enkel een verlamde man genas. 

Dat komt echter omdat de hemelse Vader hier reeds bovennatuurlijke 

mogelijkheid tot genezing had voorzien, door een engel die regelmatig 

in het water afdaalde. Alleen die ene kreupele man was altijd te laat en 

kon dus nooit genezing ontvangen. 

Speciaal voor die ene man ging Jezus dus naar Betesda, 

zodat ook hij genezen zou worden, net als alle anderen.

De geschiedenis van het badwater van Betesda is dus geen voorbeeld 

dat God slechts een enkeling genas en de anderen ziek liet. Alle zieken 

werden daar immers op hun beurt door God aangeraakt, door de engel 

die in het water neerdaalde. Alleen die ene man was al 38 jaar telkens 

te laat en God zond Jezus Christus erheen opdat ook hij opgericht zou 

worden. Dit verhaal is dus, in tegenstelling tot wat door velen gedacht 

en geleerd wordt, een bijzonder mooi voorbeeld dat God niet wil dat 

iemand overgeslaan wordt.

Het tweede voorbeeld waar Jezus Christus niet alle zieken genas, was 

in zijn vaderstad. Ook deze geschiedenis wordt vaak gebruikt om te ar-

gumenteren dat God ‘dus’ niet alle zieken wil genezen. Laten we eens 

kijken wat er werkelijk over geschreven staat:

‘Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, 

gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat 

was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, 

en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 

‘Waar haalt hij dat allemaal vandaan? 

Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? 

En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen! 

Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria 

en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? 

En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ 

En ze namen aanstoot aan hem.

Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet 

zo miskend als in zijn eigen stad, 

onder zijn verwanten en huisgenoten.’

Hij kon daar geen enkel wonder doen, 

behalve dat hij een paar zieken 

de handen oplegde en hen genas. 



Hij stond verbaasd over hun ongeloof.’ 

(Marcus 6:1-6)

De reden dat Jezus in zijn vaderstad niet iedereen kon genezen, 

was het ongeloof van de mensen. 

De bevolking van Jezus’ vaderstad had Jezus zien opgroeien als kind en 

kende zijn familie. Ze konden Hem bijgevolg niet erkennen als gezon-

dene van God en namen aanstoot aan Hem. Ondanks hun kritiek, deed 

Jezus echter toch zijn uiterste best en kon enkele zieken door handop-

legging genezen. 

‘Hij kon daar geen enkel wonder doen, 

behalve dat hij een paar zieken 

de handen oplegde en hen genas.’ 

(Marcus 6:5)

Ondanks het verbazingwekkend grote ongeloof van de mensen, en on-

danks het feit dat ze aanstoot aan Hem namen en Hem niet erkenden, 

deed Jezus alles wat in zijn vermogen lag, om toch enkele zieken te ge-

nezen. 

Het lag dus absoluut niet aan God, maar louter en alleen aan het onge-

loof van de mensen. Anders waren alle zieken eveneens genezen, net 

zoals in alle andere steden en dorpen waar Jezus Christus was geweest 

en waar ze Hem wel zagen als een gezondene van de Heer.

‘Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, 

hij gaf er onderricht in de synagogen, 

verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk 

en genas iedere ziekte en elke kwaal.’ 

(Mattheüs 9:35)

Als we niet leunen op menselijke redeneringen, maar ons louter richten 

op het Woord van God, is het duidelijk dat de wil van de hemelse Vader 

is om zieken te genezen. Jezus Christus zei dan ook:

‘De dief komt alleen om te stelen,

 te doden en te vernietigen. 

Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, 

leven in overvloed.’

(Johannes 10:10)

Deze uitspraak is uiterst fundamenteel in het begrijpen van de geeste-

lijke dimensie van veel ernstige ziektes. Jezus noent hier de satan als 

degene die komt om drie dingen te doen:

1) Stelen

2) Doden

3) Vernietigen

Satan komt om geliefden te roven uit gezinnen, net als een wolf dat 

doet. Hij komt om geluk, vreugde, hoop en toekomst te stelen. Hij ver-

nietigt het leven van mensen en brengt dood en verwoesting. Dat staat 

in regelrecht contrast met hoe Jezus Christus zichzelf omschrijft:

Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, 

leven in overvloed.’

(Johannes 10:10)

Is het niet uitermate triest dat veel christenen geloven dat het God is die 

steelt, doodt en vernietigt, door gruwelijke ziekte over zijn kinderen 

uit te storten? Laten we alsjeblieft God niet de schuld geven van dat-

gene wat satan doet, de wolf die Gods schapen wil verscheuren. Over 

hem zei Jezus Christus:

‘Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest.’

(Johannes 8:44) 

De Bijbel laat ons zien dat het niet God, maar satan is die vernietiging 

en dood brengt. Hij is de moordenaar. Maar Jezus Christus is degene 

die ons het leven wil geven en wel in rijke mate, overvloedig! Hij is het 

die de boze uitdrijft, zieken geneest en ons herstel geeft.  



De gemeente in het 
Nieuwe Testament

Jezus Christus fuctioneerde slechts drie jaar in zijn bediening op aarde. 

Na die tijd ging Hij terug naar de hemelse Vader. Hij stelde apostelen 

aan om zijn boodschap overal op aarde te verspreiden en om mee te hel-

pen aan de bouw van de Gemeente, die Zijn Lichaam zou zijn en Hem 

dus verder zou vertegenwoodigen overal op aarde. 

Velen stellen zich vandaag de vraag: wil God ook nu nog mensen ge-

nezen? Of was het alleen iets wat God deed doorheen Jezus Christus, 

gedurende die korte tijd?

Het antwoord op deze vraag vinden we niet door zelf te redeneren, naar 

godsdienstige gewoontes en tradities te kijken of allerlei menselijke 

boeken te lezen. Het antwoord vinden we uitsluitend door te kijken 

wat Jezus Christus hierop zegt:

‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.’

(Johannes 20:21)

‘Als je in een stad komt waar je welkom bent, 

eet dan wat men je voorzet; 

genees er de zieken en zeg tegen de mensen: 

Het koninkrijk van God is dicht bij u. 

(Lukas 10:8, 9)

‘Toen stuurde hij hen eropuit om het koninkrijk van God 

te verkondigen en mensen te genezen.’

(Lukas 9:2)

‘Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen:

(...) op zieken zullen zij de handen leggen 

en zij zullen genezen worden.’

(Marcus 16:17, 18)

Er bestaat geen twijfel over: Jezus Christus gaf zijn volgelingen 

opdracht om hetzelfde te doen wat Hij gedaan heeft. 

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, 

de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, 

en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.’ 

(Johannes 14:12)

In het boek Handelingen zien we dan ook dat door de handen van de  

apostelen dezelfde wonderen gebeurden als bij Jezus Christus:

‘God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, 

zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam 

aan de zieken gebracht werden en hun kwalen 

van hen weken en de boze geesten uitvoeren.’ 

(Handelingen 19:11)



‘En door de handen der apostelen geschiedden 

vele tekenen en wonderen onder het volk (...)

zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg 

en op bedden en matrassen legde, opdat, 

wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw 

op iemand van hen zou vallen. En ook de menigte 

uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe 

en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. 

En zij werden allen genezen.’

(Handelingen 5:12-16)

Merk op dat ook hier geschreven staat dat er een menigte toestroomde 

en dat zij allen werden genezen. God sloot ook in de bediening van de 

apostelen niemand buiten!

Sommigen beweren dat er na de eerste apostelen echter geen wonde-

ren meer gebeuren en dat we nu in een periode leven, waarin genezing 

niet langer plaatsvind. Dat is een lering die op geen enkele wijze vanuit 

de Bijbel kan worden gefundeerd. Jezus Christus gaf opdracht aan zijn 

leerlingen om de zieken te genezen, als deel van de verkondiging van de 

boodschap van Gods koninkrijk. Nergens staat dat Jezus deze opdracht 

heeft teruggetrokken. 

Als we beweren dat genezing van zieken niet bij de gemeente van het 

Nieuwe Testament hoort, dan maken we ons schuldig aan verdraai-

ing van Gods Woord en ongehoorzaamheid aan zijn nadrukkelijke in-

structies. 

Genezing is eigen aan 
Gods koninkrijk

Jezus Christus sprak voortdurend over ‘het koninkrijk van God’. Ook 

de apostelen hadden het alsmaar over het koninkrijk van God. Weten 

we echter wel wat dat betekent? 

Het koninkrijk van God is niet de plaats waar mensen in God geloven, 

uit de Bijbel lezen of naar een kerk gaan. Dat kàn deel van Gods konink-

rijk zijn, maar is niet altijd het geval. In Jezus’ tijd lazen mensen ook 

veelvuldig uit de Wet van Mozes en de Heilige Geschriften van de pro-

feten, ze gingen naar de tempel en synagoge, brachten offers en onder-

hielden alle godsdienstige feesten. Maar toch waren ze niet in Gods ko-

ninkrijk! Velen vervolgden zelfs Jezus Christus toen Hij tot hen kwam.

Gods koninkrijk is het gebied waar Hij koning is, waar Zijn wil gebeurt 

en niet de wil van de duivel. Jezus Christus zei dat Gods koninkrijk 

werkzaam is als zieken genezen en boze geesten verdreven worden: 

‘Het is dankzij de Geest van God 

dat ik de demonen uitdrijf, 

en dat betekent dat het koninkrijk van God 

bij u gekomen is.’

(Mattheüs 12:28) 

‘Hij sprak hun over het koninkrijk van God 

en maakte iedereen beter die genezing nodig had.’

(Lukas 9:11)

‘Genees er de zieken en zeg tegen de mensen: 

“Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 

(Lukas 10:9)

De Bijbel leert ons dat Gods koninkrijk bij mensen komt, als de-

monen verdreven en de zieken genezen worden.

 



Genezing is het vernietigen van de werken van de moordenaar, dief en 

verwoester, door het gezag te verkondigen van onze hemelse Vader die 

de bron van leven is.

Zou er ziekte in de hemel zijn? Zouden er engelen lijden door kanker, 

hersenbloedingen, huidziektes, infecties, enz? Zouden Mozes, Elija, 

Samuel, Jesaja, Paulus, Petrus en de andere heiligen die ons zijn voorge-

gaan in de hemel regelmatig naar een apotheek moeten gaan voor me-

dicijnen tegen allerlei kalen, waar ze last van hebben? Natuurlijk niet. 

We weten allemaal dat er geen ziekte, dood of lijden is in de hemel:

‘God zal alle tranen van hun ogen afwissen, 

en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 

jammerklacht of moeite zal er meer zijn.’ 

(Openbaring 21:4)

Wat betekent dat voor ons als gelovigen hier op aarde? Kijk eens naar 

de instructies die Jezus Christus ons gaf, omtrent de wijze waarop we 

moeten bidden:

‘Bidt u dan zo: 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Uw Naam worde geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, zoals in de hemel 

zo ook op de aarde.’ 

(Mattheüs 6:9)

Jezus gaf bevel om te bidden dat Gods wil op aarde zou gebeuren, op 

dezelfde wijze als het in de hemel gebeurt. Merk op dat hier niet ge-

schreven staat dat we het moeten vragen of smeken. Er staat geschre-

ven: Uw koninkrijk KOME! Uw wil GESCHIEDE! 

We moeten niet bidden of God het ‘alstublieft’ wil doen, we mo-

gen instemmen met Gods wil om het te doen. Uw Koninkrijk 

kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Gods koninkrijk is zijn gezag, zijn wil die op aarde gebeurt, net zoals 

het in de hemel is. Gods wil is niet dat zijn geliefde kinderen vernietigt 

worden door gruwelijke ziekten, zijn wil is ‘leven in overvloed’.

‘Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga 

en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.’

(3 Johannes 2)



En Job dan?

Het verhaal van Job is het meest misbruikte verhaal van de Bijbel.  

Velen denken dat God Job ziek maakte, maar niets is minder waar. 

God maakte Job niet ziek, God genas Job en zegende hem na zijn 

ziekte nog vele malen meer dan voorheen.

Het is satan die Job sloeg met ziekte, omdat satan geloofde dat Job God 

vaarwel zou zeggen, als hij ziek werd. 

‘Hierop vertrok Satan en overdekte Job 

van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren.’ 

(Job 2:7)

God stond het tijdelijk toe, opdat zou blijken dat Job trouw was aan 

God. Maar na korte tijd genas God Job en overlaadde hem met onvoor-

stelbare zegeningen. Lees aandachtig wat God deed met Job:

‘En de HERE zegende het verdere leven van Job 

meer dan het vroegere; hij verkreeg 

veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen, 

duizend span runderen en duizend ezelinnen. 

Hij kreeg zeven zonen en drie dochters; 

en hij noemde de eerste Jemima, de tweede Kesia 

en de derde Keren-Happuk. 

In het ganse land vond men geen vrouwen zo schoon 

als de dochters van Job, en haar vader gaf haar 

een erfdeel onder haar broeders. 

Daarna leefde Job nog honderd veertig jaar; 

hij zag zijn kinderen en kindskinderen, 

vier geslachten. En Job stierf oud 

en van het leven verzadigd.”’

(Job 42:12-17)

Het verhaal van Job laat zien dat satan hem ziek maakte, en dat God 

hem genas en overvloedig zegende.

De doorn in het vlees

Tegenstanders van de waarheid over genezing, wijzen op het bijbelge-

deelte waar de apostel Paulus schrijft over de doorn in het vlees, die hij 

van God had gekregen, opdat hij niet trots zou worden: 

‘Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, 

werd mij een doorn in het vlees gestoken: 

ik word gekweld door een engel van Satan.’ 

(2 Korintiërs 12:7)

Hier staat echter niet vermeldt dat deze doorn een ziekte was. Niemand 

weet wat het was. Alleszins belemmerde het Paulus niet in zijn bedie-

ning. Hij had er last van, maar kon wel doen wat hij moest doen! De 

apostel Paulus reisde veel rond, legde te voet honderden kilometers af, 

maakte gevaarlijke zeereizen, reed dagenlang te paard, enz. Hij was fit 

genoeg om te doen waartoe Jezus Christus hem gezonden had. 

Je kunt dit dus niet gebruiken om te verdedigen dat mensen moeten 

lijden door ziektes, die hen aan het bed kluisteren en hun leven onmo-

gelijk maken of hen ernstig belemmeren. 

Schema van de derde 
zendingsreis van 

Paulus



Paulus was zo sterk dat hij op vele plaatsen gemeentes kon stichten, 

vervolging en martelingen kon weerstaan en de christenen krachtig 

kon bemoedigen. Zelfs veel volwassen mannen van deze tijd, die ge-

zond en fit zijn, hebben niet de kracht om een fractie te doen van wat 

Paulus deed. 

‘Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangengezeten, 

heb veel meer lijfstraffen ondergaan, 

ben vaker in doodsgevaar geweest. 

Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één 

zweepslagen gestraft, ik ben driemaal met stokslagen gestraft, 

ik ben eenmaal met stenen bekogeld 

en heb driemaal schipbreuk geleden. 

Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. 

Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, 

rovers, volksgenoten en vreemdelingen, 

in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee 

en te midden van schijngelovigen. 

Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, 

hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, 

verkleumd en zonder kleren. 

En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: 

de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg 

voor de gemeenten.’ 

(2 Korintiërs 11:23-28)

Paulus was - ondanks de doorn - dermate fit, dat hij jarenlang 

een uiterst intensief leven kon leiden.

Het is ook belangrijk om te weten waarom Jezus Christus Paulus een 

doorn in het vlees had gegeven. Hij schrijft dit immers in de context 

van zijn uitleg dat hij uitzonderlijke visioenen had gekregen, waarbij 

hij zulke diepe geheimenissen heeft gezien, dat hij ze op aarde niet eens 

mocht uitspreken (2 Korintiërs 12:1-7). Blijkbaar waren deze visioenen 

en openbaringen dermate indrukwekkend, dat ze in staat waren Paulus 

hoogmoedig te maken. Alleen om deze uitzonderlijke reden hielp Je-

zus hem, door deze doorn, zodat Paulus zou blijven besefen dat het de 

kracht van Christus in hem is en niet zijn eigen kracht.

Heb jij zulke visioenen gekregen? Ben jij tot in de derde hemel opgeste-

gen en heb jij daar uiterst geheime openbaringen van de hoogste Heer 

ontvangen, die je op aarde niet mag vertellen? Neen? Dan heb je bijbels 

gezien geen enkele reden om te denken dat je een doorn in het vlees 

nodig hebt, net als de apostel Paulus. En zelfs al had je een doorn in het 

vlees, dan zou je nog fit genoeg zijn om de wereld rond te reizen, schip-

breuk te lijden, martelingen te doorstaan en duizenden christenen in 

diverse landen te voet te bereiken en dag en nacht onderwijs te geven. 

Het klopt dus niet om de doorn in het vlees te gebruiken om Gods wil 

om te genezen te bestrijden en gebondenheid door ziekte te verdedigen.

Niet ziekte onderwijst ons, 
maar de Geest van God

Een andere gedachte die veel wordt gehoord om genezing te verhin-

deren, is dat God mensen wijze lessen zouden leren door ziek te zijn. 

Jezus Christus zei echter dat de Geest van de waarheid, ons in de volle 

waarheid zou leiden:

‘De Geest van de waarheid zal jullie, 

wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid.’ 

(Johannes 16:13)

De apostel Johannes schreef hetzelfde aan de gelovigen:

‘De zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, 

en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; 

maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen 

– en die zalving is waar en is geen leugen – 

en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.’ 

(1 Johannes 2:27)



Ook Paulus bad dat de ‘Geest van wijsheid en inzicht’ de christenen de 

ogen zou openen: 

‘Ik gedenk u in mijn gebeden en smeek 

de God van onze Heer Jezus Christus, 

de Vader aan wie alle eer toekomt, 

u de geest van wijsheid en inzicht te geven, 

zodat u hem echt leert kennen. 

En ik vraag hem uw hart te verlichten. 

Dan zult u inzien wat u mag verwachten 

nu hij u geroepen heeft, en zult u begrijpen 

hoe rijk en groots de erfenis is die hij zal verdelen 

onder wie hem toebehoren, en hoe allesovertreffend z

ijn macht is in ons die geloven.’ 

(Efeziërs 1:16-19)

Naast de heilige Geest die ons onderwijst, heeft Jezus Christus de eer-

der vermeldde vijf bedieningen geschonken, om ons tot geestelijke 

rijpheid te brengen. Ik citeer het bijbelgedeelte nogmaals:

‘ hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, 

evangelieverkondigers, herders en leraren, 

om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. 

Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 

totdat wij allen samen door ons geloof 

en door onze kennis van de Zoon van God 

een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, 

van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.’ 

(Efeze 4:11-13)

Als God ons Zijn eigen Geest heeft geschonken om ons te leiden in de 

waarheid en als Hij daarbij apostelen, profeten, evangelisten, herders 

en leraars heeft gestuurd, kan ik je verzekeren dat Hij ruimschoots vol-

doende mogelijkheden heeft om ons tot volheid in Christus te brengen.

De heilige Geest is absoluut in staat zijn taak te vervullen en heeft daar 

zeker geen demonen van ziekte bij nodig. Nee, de Geest van de waar-

heid geeft ons integendeel gaven van genezing om ziekte te genezen en 

demonen uit te drijven.

‘Het is dankzij de Geest van God 

dat ik de demonen uitdrijf, 

en dat betekent dat het koninkrijk van God 

bij u gekomen is.’

(Mattheüs 12:28) 

Ziekte als oordeel 

Er zijn enkele gevallen vermeld in het Nieuwe Testament, waarbij men-

sen ziek werden als een oordeel van God over hun hardnekkige zonde. 

Dat zie je bijvoorbeeld in het boek Openbaring, waar Jezus het volgen-

de zei tot zijn gemeente:

‘Dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, 

haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken 

tot ontucht en het eten van heidens offervlees verleidt. 

En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken 

met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag 

op te geven. Ik zal haar ziek maken en hen die overspel 

met haar plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken; 

haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke ziekte. 

Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben 

die hart en ziel van de mens doorgrondt 

en dat ik ieder van u zal belonen naar zijn daden.’ 

(Openbaring 12:20-24)

Het gaat om een valse profetes, die zich niet bekeert, zelfs niet nadat Je-

zus haar herhaaldelijke kansen heeft geboden zich af te keren van haar 

leugenwegen. 

Een tweede voorval is vermeld in de brief van Paulus aan de gemeente 

in Korinthe, waarbij hij spreekt over de onwaardige wijze waarop men-

sen het avondmaal vieren:



‘Altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, 

verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. 

Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze 

van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, 

zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer.

Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen 

voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, 

want wie eet en drinkt maar niet beseft 

dat het om het lichaam van de Heer gaat, 

roept zijn veroordeling af over zichzelf. 

Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen 

en zijn er al velen onder u gestorven. 

Als we onszelf zouden toetsen, 

zouden we niet worden veroordeeld.’

(1 Korintiërs 11:26-30)

In deze beide gevallen is de boodschap duidelijk: bekeer je, opdat je niet 

onder het oordeel komt. God wil ziekte immers niet. Hij waarschuwt 

zijn gemeente, opdat ze zijn zegen zouden kunnen ervaren en niet on-

der een oordeel zouden komen. De oproep van de apostel Jakobus is 

dan ook: 

‘Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, 

dan zult u genezen.’

(Jakobus 5:16)

Dat betekent uiteraard niet dat elke ziekte het gevolg is van zonde. De 

Bijbel wijst op satan, als de voornaamste oorzaak van ziekte:

‘Als een weldoener ging hij rond: 

hij genas allen die in de macht van de duivel waren, 

want God was met hem.’ 

(Handelingen 10:38)

Hoe kan genezing tot ons komen?

In de vorige hoofdstukken is aangetoond dat de bijbelse boodschap is 

dat God ons wil genezen en het goede wil schenken. Om de goedheid 

van God en zijn verlangen ons te laten delen in zijn goedheid, te onder-

strepen, citeer ik hier enkele verzen die dit laten zien:

‘Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, 

je kinderen al goede gaven schenken, 

hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel 

dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.’ 

(Matteüs 7:11)

‘Elke goede gave, elk volmaakt geschenk 

komt van boven, van de Vader van de hemellichten.’ 

(Jakobus 1:17)

 

‘Gij maakt mij het pad des levens bekend; 

overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, 

liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.’ 

(Psalm 16:1)

De volgende vraag is nu: hoe kan Gods wil gebeuren op aarde? Hoe kan 

zijn genezing tot ons komen? In dit hoofdstuk zal ik drie bijbelse kana-

len aanduiden, die God gebruikt om zijn leven aan ons te geven.

Apostelen van Jezus Christus 

Jezus Christus richtte zich niet op het oprichten van een grote kerk, 

met allemaal kerkgangers, die altijd zitten te luisteren naar wat de ene 

speciale man van God te zeggen heeft. Nee, Hij verzamelde mensen 

om zich heen die Hij overal met Zich meenam en die Hij opleidde om 

hetzelfde te doen wat Hij had gedaan. Hij leefde als een voorbeeld, in 

wiens voetsporen zijn volgelingen diende te treden. Daarom zei Hij te-

gen hen:



‘Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie.’

(Johannes 20:21)

 

Na zijn hemelvaart bleef Jezus Christus mensen oprichten om zijn apos-

telen te zijn. De apostel Paulus is daar een voorbeeld van. Het woord 

apostel betekent ‘gezondene’. Ook in deze tijd roept Hij apostelen pro-

feten, evangelisten herders en leraren: 

‘God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, 

ten eerste apostelen, ten tweede profeten, 

ten derde leraars, verder krachten, 

daarna gaven van genezing’ 

(1 Korintiërs 12:28)

Belangrijk hierbij is te onderscheiden welke mensen werkelijk door Je-

zus Christus aangesteld zijn en wie zichzelf in leiderschap hebben op-

gewerkt. Dat is een wereld van verschil. Hoe herken je een ware apostel 

van Jezus Christus? De apostel Paulus vertelt het ons:

‘De tekenen van een apostel zijn bij u verricht 

met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten.’ 

(2 Korintiërs 12:12)

Voor de meeste lezers zal het wellicht nieuw zijn te lezen dat  zijn te 

ontdekken dat ‘tekenen, wonderen en krachten’ het watermerk zijn van 

een ware gezondene van Jezus Christus. Veel christenen zijn namelijk 

zo verkeerd onderwezen aangaande wonderen, dat ze denken dat bijna 

alleen de duivel nog wonderen doet. 

De Bijbel zegt echter dat wonderen en tekenen het kenmerk zijn 

van iemand die waarlijk door Jezus Christus is aangesteld.

 

Daarom zegt de apostel Paulus dat het geen enkele rol speelt of iemand 

veel mooie woorden over God kan vertellen. Het gaat erom of ze kracht 

bezitten:

‘Ik zal spoedig naar u toe komen, indien de Heer het wil, 

en dan zal ik wel te weten komen of die opscheppers 

het bij woorden laten of dat ze werkelijk kracht bezitten. 

Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, 

maar uit kracht.’ 

(1 Korintiërs 4:19, 20)

‘mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet

met meeslepende woorden van wijsheid, 

maar met betoon van geest en kracht, 

opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, 

maar op kracht van God.’

(1 Korintiërs 2:4)

Ons geloof mag niet rusten op menselijke wijsheid, 

maar moet gefundeerd zijn op de kracht van God. 

Het enige wat de meeste christenen hebben als basis voor hun geloof 

is menselijke wijsheid: boeken, preken, theorieën, leringen, dogma’s... 

woorden, woorden, woorden, alleen maar heel veel woorden. Het ge-

volg is dat de christelijke kerk krachteloos is en zonder enige invloed op 

de wereld. Dat is niet de wil van God. Jezus Christus zei dat we als een 

helder licht in de wereld moeten zijn:

‘Jullie zijn het licht in de wereld. 

Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens 

onder een korenmaat weg te zetten, 

nee, men zet hem op een standaard, 

zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, 

opdat ze jullie goede daden zien 

en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’

(Mattheüs 5:14-16)

Als er geen kracht van God in ons midden werkzaam is, hebben we 

echter niets te bieden aan de wereld en dan schijnt ons licht nauwelijks. 

De meeste christenen sluiten zich dan ook angstvallig af van de ‘grote, 



boze wereld’ en verstoppen zch in hun veilige kerken. Maar dat is niet 

wat God van ons wil. 

Hoe kan genezing tot ons komen? Door de bediening van waarachtige 

apostelen, zij die door Jezus Christus gezonden zijn, om Hem te open-

baren aan de mensen. Zij werken samen met profeten, evangelisten 

herders en leraren.

 

De bediening van herder, leraar en evangelist zijn nog wel bekend in de 

meeste kerken, maar de twee eerste, de apostelen en profeten, zijn gro-

tendeels onbekend. Zij leggen echter het fundament van de Gemeente:

‘Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, 

maar burgers, net als de heiligen, 

en huisgenoten van God, 

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, 

met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.’

(Efeziërs 2:20) 

De onwetendheid omtrent deze twee fundamentele bedieningen is een 

grote oorzaak voor het ontbreken van de kracht van God in veel kerken. 

Het is nodig dat we hen gaan herkennen die werkelijk 

door Jezus Christus gezonden zijn. 

Termen als ‘dominee’ of ‘predikant’ vinden we niet terug in de Bijbel. Je 

kunt eenvoudig een dominee of predikant worden door naar een theo-

logische universiteit te gaan en een menselijke opleiding te volgen, die 

louter bestaat uit het verzamelen van verstandelijke informatie. Een 

apostel of profeet wordt je echter niet door eigen inspanning. Je wordt 

door Jezus Christus uitgekozen, gevormd en uitgezonden. Het is een 

bovennatuurlijke bekleding die de Geest van God aan iemand geeft. 

Mensen kunnen zo’n bediening nooit aan iemand geven. We kunnen 

het hooguit herkennen bij iemand en vervolgens erkennen. Daarom 

zegt de apostel Paulus aan het begin van zijn onderwijsbrief aan de 

christenen in Galate:

‘Van Paulus, een apostel die niet 

is aangesteld of gezonden door mensen, 

maar door Jezus Christus en God, de Vader.’ 

(Galaten 1:1)

De kracht die God aan een bediening verleent, is het bewijs dat ze door 

Hem gezonden zijn:

‘En God bevestigde hun woorden nog 

door tekenen, wonderen en allerlei machtige daden, 

en deelde de heilige Geest uit zoals hij dat wilde.’ 

(Hebreeërs 2:4)

‘De tekenen van een apostel zijn bij u verricht 

met alle volharding, door tekenen, wonderen en krachten.’ 

(2 Korintiërs 12:12)

Oudsten in de gemeente

Naast apostelen gebruikt Jezus Christus de oudsten in een lokale ge-

meente om zijn genezing door te geven:

‘Laat iemand die ziek is de oudsten 

van de gemeente bij zich roepen; 

laten ze voor hem bidden 

en hem met olie zalven in de naam van de Heer. 

Het gelovige gebed zal de zieke redden, 

en de Heer zal hem laten opstaan. 

Wanneer hij gezondigd heeft, 

zal het hem vergeven worden. 

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, 

dan zult u genezen.

Want het gebed van een rechtvaardige 

is krachtig en mist zijn uitwerking niet.’

(Jakobus 5:14-17)



Merk op dat er staat geschreven dat het gelovige gebed de zieke zal her-

stellen. Helaas ontbreekt het bij veel leiders in gemeentes nog wel eens 

aan waarachtig geloof. Geloof komt door het horen van het Woord van 

God, zegt de Bijbel. Het is dan ook mijn verlangen dat velen dit bijbels 

onderwijs tot zich zullen nemen en door het horen van de waarheid 

geloof zullen ontvangen in hun hart.  

‘Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, 

opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, 

het goede, welgevallige en volkomene.’ 

(Romeinen 12:2)

Gods wil is het ‘goede, welgevallige en volkomene’. Is ziekte die levens 

verwoest of aan banden legt, gezinnen in het verderf stort of kinderen 

zonder ouders achterlaat, ‘goed, volkomen en welgevallig’? Is lijden 

dat ondraaglijk is, mensen die zich geen raad weten van de pijn en een 

vroegtijdige aftakeling van een lichaam ‘goed, welgevallig en volko-

men’? Neen. Genezing is ‘goed, welgevallig en volkomen’. Het is echter 

noodzakelijk dat ons denken dat zo verziekt is door talloze leugens over 

dit onderwerp, grondig hervormd wordt, opdat Gods goede, volmaak-

te en volkomen wil kan gebeuren en zijn licht dat leven geeft overvloe-

dig kan schijnen, dor ons heen. Dan zullen mensen God zien en Hem 

eer geven.

Gaven van de Geest

Naast genezing door apostelen en het gebed van de oudsten is er een 

derde manier waarop God zijn genezing wil schenken aan christenen, 

namelijk de gaven van de Geest:

‘Aan een ieder wordt de openbaring 

van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 

(...) De een ontvangt van de Geest een groot geloof, 

de ander de gave om te genezen. 

En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten.’

(1 Korintiërs 12:9) 

Zonder de heilige Geest kunnen we onmogelijk 

de kracht van God ervaren. 

Het is immers dezelfde Geest die door Jezus heen werkte:

‘Het is dankzij de Geest van God dat ik de demonen uitdrijf, 

en dat betekent dat het koninkrijk van God bij u gekomen is.’

(Mattheüs 12:28) 

Jezus Christus is wel lichamelijk naar de hemelse Vader gegaan, maar 

Hij is nog steeds volop werkzaam op aarde, in ons en door ons heen:

‘U bent het lichaam van Christus 

en ieder van u is een deel van dat lichaam.’

(1 Korintiërs 12:27) 

Als de Gemeente van Jezus Christus zijn Lichaam is op aarde, zijn wij 

degenen door wie Jezus tot uiting komt, naar elkaar en naar de wereld 

toe. 

Wij zijn Gods kanaal om genezing en bevrijding

 aan de mensheid te schenken. 

Daarom is het zinloos om te bidden: ‘Heer, wilt U deze zieke genezen?’ 

aangezien Hij óns die opdracht heeft gegeven. Wij zijn Jezus’ handen 

en voeten op aarde, wij hebben Zijn Geest ontvangen en met Hem de 

gaven van de Geest. 

De vraag is dus: Gehoorzamen we Hem? Is ons hart vol geloof? Zijn we 

waarachtig vervuld met de Geest van God? Kan God zijn wil volbren-

gen door ons heen?

Het is dan ook een levensgroot drama dat het overgrote deel van de 

kerken, die zich allemaal bijbelgetrouw noemen en zichzelf vaak op 

de borst slaan omtrent hun bijbelkennis, weinig of geen ervaring heb-

ben met de gaven van de Geest. En in kerken die beweren wel open te 

zijn voor de werkingen van Gods Geest is het meestal nog in uiterst be-



perkte mate. Op die manier is het logisch dat Jezus Christus nauwelijks 

tot uiting komt en dat zijn daden voor de meeste christenen volslagen 

onbekend zijn. 

Het Lichaam van Christus is op de meeste plaatsen aan handen 

en voeten gebonden, door menselijke redeneringen, religieuze 

tradities en verkeerde leringen.

 

Als we Gods wil aangaande genezing in ons midden willen zien wer-

ken, moeten we ons heel diep bekeren van onze verkeerde wijze van 

functioneren en moeten we leren om in alle vrijheid en volwassenheid 

volop en ongehinderd te bewegen in de gaven van de Geest. 

Hoe bidden voor genezing? 

Veel christenen hebben geleerd dat ze moeten smeken tot God of Hij 

‘alstublieft, als het uw wil is, de zieke wil genezen.’ Zo’n gebed heeft 

geen enkel effect, omdat het voortkomt uit de leugens in ons denken. 

De waarheid is dat Jezus Christus Gods wil heeft geopennaard door 

alle zieken te genezen. En Jezus Christus gaf zijn volgelingen hetzelfde 

te doen.

 

De verantwoordelijkheid ligt dus niet bij God, maar bij ons. Wij zijn het 

Lichaam van Jezus op aarde, wij zijn de tempels van de heilige Geest, 

door ons heen brengt God zijn verlossing naar de wereld. Wij hebben 

zijn opdracht, zijn Geest, zijn Woord, zijn gezag en zijn gaven gekregen.

Opmerkelijk is dat Jezus Christus, die ons voorbeeld is, nooit aan de 

Vader vroeg of Hij ‘alstublieft’ een zieke wilde genezen. Hij bad nooit 

voor genezing, maar Hij GENAS de zieken met een bevel:

‘Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was 

en gebrekkig sprak, en men smeekte hem 

om deze man de hand op te leggen.

Hij nam de man apart, weg van de menigte, 

stak zijn vingers in diens oren 

en raakte met speeksel zijn tong aan. 

Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, 

zuchtte diep en zei tegen hem: 

‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ 

Meteen gingen zijn oren open, 

zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken.’ 

(Mattheüs 7:32-37)

Soms sprak Hij een ziekte zelfs streng toe, alsof het een persoon was:

‘De schoonmoeder van Simon lag met hoge koorts op bed, 

en ze vroegen hem iets voor haar te doen. 

Hij ging bij het hoofdeinde staan, 

sprak de koorts streng toe en deze verdween. 

Zij stond onmiddellijk op en ging voor hen zorgen.’

(Lukas 4:38, 39)

Obstakels voor genezing
Bekeer je van de leugen

Zijn er zaken die Gods wil kunnen verhinderen? Helaas wel. De leu-

gen dat God niet altijd wil genezen is een levensvernietigende mislei-

ding die in de kerk is binnengeslopen. Als we weten dat de Bijbel satan 

aanduidt als degene die mensen overweldigt met ziekte (Handelingen 

10:38), dan weten we ook waar de leringen die genezing bestrijden 

vandaan komen. 

Het is belangrijk dat we ons vernederen voor God en belijden 

dat we gezondigd hebben tegen Hem, tegen zijn Woord, en te-

gen zijn geliefde kinderen, door te twijfelen aan zijn wil om te 

genezen. 

In deze bijbelstudie heb ik aangetoond wat de Bijbel leert aangaande 

genezing. Deze waarheid dient onze ogen te openen voor de misleiding 

waar een groot deel van Gods kinderen door gebonden zijn. Bekeer je 

van de leugens van de verwoester en stap in het licht van de verlosser. 

Erken de wil van God. Onderwerp je aan het Woord van God. Sta niet 



langer aan de zijde van hem die ziekte over Gods kinderen uitstort, 

maar sta aan de zijde van Hem die zijn lichaam liet bloeden, om gene-

zing te brengen.

‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, 

en door zijn striemen is ons genezing geworden. ‘ 

(Jesaja 53:5)

Laat de waarheid doordringen

Na bekering van de leugens die velen beheersen, is het belangrijk door-

drongen te worden van Gods wil. Ik was eens in vurig gebed en smeek-

te God me te helpen om een instrument van genezing te worden. Ter-

wijl ik in gebed was, sprak God ineens heel duidelijk tegen me:

‘De belangrijkste sleutel om mijn genezing te zien doorbreken,

is weten dat Ik het wil.’

 

Als we weten dat God het wil, geeft dat ons de kracht om met overtui-

ging, geloof en volharding te strijden tegen de ziekte. 

Als we twijfelen of God het wil, is ons gebed per definite 

een gebed van ongeloof, wat geen enkel effect heeft.

Geloof is noodzakelijk. Het is dus belangrijk dat we de waarheid van 

Gods Woord diep in ons hart planten, waar het kan ontkiemen tot een 

boom des levens. Dat betekent dat we de vele bijbelverzen die in deze 

bijbelstudie staan diep tot ons hart moeten laten doordringen. Ik moe-

dig je aan er een gewoonte van te maken om deze bijbelteksten regel-

matig hardop uit te spreken, te herhalen, en ze op deze wijze dieper te 

laten doordringen in je hart. 

De Joden gaan zo om met Gods Woord: ze zingen het, ze herhalen het, 

ze spreken het uit, ze denken erover na. Door actief om te gaan met 

Gods Woord, dringt het dieper door tot ons.

Overgave aan de heilige Geest

We moeten leren leven in diepe afhankelijkheid van de Geest van God. 

Jezus Christus deed alle wonderen door de Geest van God, Hij deed 

niets in eigen kracht. Veel christenen kennen wel de waarheid over ge-

nezing maar laten zich onvoldoende leiden door de Geest van God. Het 

gevolg is dat ze maar af en toe succes hebben in de strijd voor genezing.

We moeten leren om onze bijeenkomsten niet langer tot een menselijk 

gecontroleerd programma te maken, maar zowel de aanbidding, het 

woord en alles eromheen, door de Geest van God laten leiden.

Mensenwerk bewerkt Gods wil nooit. De Bijbel zegt nadrukkelijk:

‘Niet door kracht en niet door geweld, 

maar door Mijn Geest, 

zegt de HEERE van de legermachten.’ 

(Zacharia 4:6)

‘U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, 

Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn.’ 

(Handelingen 1:8)

Een belangrijke oorzaak voor het ontbreken van Gods kracht in de kerk 

van het westen is dat we geleerd hebben om alles met ons menselijk 

verstand te beheersen. We kennen de bovennatuurlijke dimensie niet 

en zijn zelfs geleerd dat we er bang voor moeten zijn. Satan bootst Gods 

kracht na en wint op die manier op twee gebieden: 

1) hij doet valse tekenen en wonderen en probeert zo 

oprecht zoekende mensen te misleiden. 

2) hij maakt christenen bang voor tekenen en wonderen 

en weerhoudt hen op die manier van Gods kracht.

We moeten ons bekeren van deze valstrik en juist veel sterker worden 

in de verlossende kracht van God dan de misleidende kracht van de 



duisternis. Mozes zei niet tegen God: ‘U mag geen wonderen door me 

heen doen, want de Egypternare doen ook wonderen.’ Nee, hij onder-

wierp zich in gehoorzaamheid aan God, die mocht doen wat Hij, als de 

almachtige Heer, wilde doen. Mozes wierp, in bijzijn van de farao en 

zijn tovenaars, zijn staf op de grond, die veranderde in een slang. De 

tovenaars deden hetzelfde... 

Maar de slang van de Heer verslond de slang van de tovenaars!

Gods kracht is groter dan de kracht van satan. Angst voor Gods kracht 

maakt ons op voorhand al tot verliezers. Het is enkel door volwassen te 

worden in de gaven van de Geest, dat we sterker zullen zijn dan de duis-

ternis. Onze wapens in de geestelijke strijd zijn niet menselijk, aards of 

vleselijk maar geestelijk en krachtig:

‘Want al leven wij in het vlees, 

wij trekken niet ten strijde naar het vlees,   

want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, 

maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken.’ 

(2 Korintiers 10:3)

Elke lering die ons weerhoudt van overgave aan de heilige Geest is uit 

den boze. Laten we meer vertrouwen hebben in God die ons leidt, dan 

in de duivel die ons wil misleiden. Veel christenen denken dat satan 

in staat is hen een boze geest te geven, als ze God om de heilige Geest 

vragen. Jezus zei echter:

‘Welke vader onder u zal aan zijn zoon, 

als hij hem om brood vraagt, een steen geven, 

of ook als hij om een vis vraagt, 

hem in plaats van een vis een slang geven, 

of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? 

Als u die slecht bent, uw kinderen dus 

goede gaven weet te geven, hoeveel te meer 

zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven 

aan hen die tot Hem bidden?’ 

(Lucas 11:11-13)

God is een goede Vader en Hij zal ons nooit een demon geven, als 

we verlangen om dieper door Zijn Geest vervuld te worden.

Geleid worden door de Geest van God is het geheim om een succesvol 

kanaal van genezing te worden. Het vergt dan ook oefening en erva-

ring, om te leren de stem en de aanwijzingen van de Geest te herkennen 

tijdens de bediening van genezing. God werkt immers soms op onver-

wachtse manieren. 

Jezus genas een blinde door slijk te maken met zijn speeksel en dat in 

de ogen van de man te wrijven, Hij genas een dove door zijn vingers in 

zijn oren te stoppen, hij genas mensen door een demon uit te drijven, 

of sprak Hij slechts een woord. Op weer andere gelegenheden legde Hij 

zieken de handen op, of ze genazen door zijn kleren aan te raken. God 

werkt op verschillende manieren. 

We mogen God dus niet beperken, maar moeten in alles leren 

heel gevoelig te worden voor de Geest van God.

Ons gebrek aan ervaring met de Geest van God is een belangrijke re-



den waarom er weinig genezingen zijn, zelfs bij christenen die weten 

dat God wil genezen. Onze kerkdiensten zijn immers niets meer dan 

een menselijk programma dat afgedraaid wordt, en zelfs de meest zo-

genaamde charismatische diensten zijn vaak sterk door mensen gecon-

troleerd. God mag God niet zijn, wij willen zelf de baas zijn over wat 

er gebeurt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er maar een beperkte 

uiting is van de wil van God, als wij onze eigen wil centraal stellen. 

In veel kerken zijn de gaven van de Geest ofwel verboden of ze worden 

sterk belemmerd. Ik geloof dat God ons wil leren de controle los te laten.

Veel christelijke leiders doen dat niet, uit vrees dat er dingen gebeuren 

die kritiek opleveren van gemeenteleden. Of ze zijn bang dat er verkeer-

de geesten actief zullen zijn. Het is waar dat, zodra je gelegenheid geeft 

voor het bovennatuurlijke, de duisternis zal proberen daar misbruik 

van te maken. Daarom geeft de Geest van God de gave van ‘onderschei-

ding van geesten’ zodat we in staat zijn demonen te onderscheiden van 

de heilige Geest. Hierin moeten we ervaren en krachtig worden, zodat 

elke verkeerde geest ontmaskerd wordt.

‘Doof het vuur van de Geest niet. 

Minacht profetische woorden niet. 

Onderzoek alles op zijn waarde en houd vast wat goed is.’ 

(Tessalonicenzen 5:20)

‘Door die ene Geest krijgen anderen de gave 

om zieken te genezen of de kracht om wonderen te doen, 

weer anderen de gave om uit naam van God te spreken, 

goede geesten te onderscheiden van duivelse...’

(1 Korintiërs 12:9, 10)

Intens gebedsleven

Het ontbreken van een intensief gebedsleven is een derde oorzaak voor 

het ontbreken van genezingen. We leven in een tijd waarbij velen van 

Gods dienaars meer tijd doorbengen door naar TV te kijken of op in-

ternet te surfen, dan in de tegenwoordigheid van God te komen. Ik ben 

ervan overtuigd dat de media een hoofdstrategie van satan is om Gods 

kinderen weg te houden van God. Dat we alsmaar over God praten op 

internet of op christelijke websites surfen, speelt geen rol.

We moeten niet alleen maar over God lezen of praten, maar God 

zelf ontnoeten, door persoonlijk gebed en aanbidding.

 

Het is door een intieme relatie met Hem voorrang te geven, dat we in de 

diepe eenheid met Hem komen en vervuld worden met Zijn liefde en 

kracht en een bruikbaar instrument van Hem worden.

Zonde in Gods volk

Zonde kan een blokkade zijn voor genezing. Het is triest om te horen 

hoeveel onthullingen er telkens weer zijn van christelijke leiders die 

kinderen misbruiken, scheiden of aan porno verslaafd zijn. Of de velen 

die geld stelen, zich schuldig maken aan het verspeiden van laster en 

verdeeldheid, enz. 

Er is veel zonde in de kerk, die Gods zegen belemmert.

 

Laten we ons diep buigen voor Hem, die heilig en rein is en die ons met 

heel zijn hart volop wil vergeven, als we onze zonden belijden. Laten 

we alle maskers afwerpen en in het volle licht van Jezus Christus ko-

men. Als er zonde in je leven is, ga dan naar een medechristen (van het-

zelfde geslacht), belijd je zonden en bekeer je. 

Het betekent niet dat we volmaakt moeten zijn om door God gebruikt 

te worden, want zijn gaven zijn GENADEGAVEN. Maar het is wel zo 

dat als we volharden in zonde, het logisch is dat Gods wil niet tot ui-

ting zal kunnen komen. Dan openen we de deur voor de duisternis, die 

ziekte en verwoesting kan brengen. 

Haat de wolven

Een ander obstakel is dat we ziekte niet voldoende zien als een vijand. 

Veel christenen geloven zelfs dat ziekte een zegen is. Maar als ziekte 



door God gegeven wordt, waarom ga je dan naar de dokter? Dan ben je 

toch aan het zondigen? Als je denkt dat ziekte van God komt, dan vecht 

je toch tegen Gods wil, als je vervolgens naar een dokter gaat om je te 

helpen genezen?

 

We moeten beseffen dat ziekte niet van God komt. Het is als een 

wolf die Gods schapen wil roven en verslinden.

 

Pas als je ziekte gaat haten met heel je hart, kun je in de volle kracht van 

God functioneren. Alleen dan zul je het zwaard van de Geest ten volle, 

met alle kracht hanteren, om de wolven te doden. Besef dat ziekte een 

demonische aanval is en haat het, zodat je er met volle overgave tegen 

kunt strijden. Vecht voor het licht en laat je niet ontmoedigen door de 

duisternis.

Sommige ziektes zijn het gevolg van de gevallen schepping en zijn niet 

altijd directe aanval van satan. Maar ziekte is oorspronkelijk wel op 

aarde gekomen, door de zondeval, die satan met zijn leugens heeft be-

werkt. Onrechtstreeks is elke ziekte dus wel het gevolg van satan. Het 

is iets wat leven rooft, geluk verwoest en mensen in een gevangenis 

van lijden en beperkingen kan stoppen. 

Het is en blijft een vijand, die je moet haten en moet bestrijden, in naam 

van Jezus Christus en in de kracht van de Geest, tot de overwinning 

doorbreekt.

 

Laat je niet ontmoedigen
 

Het is belangrijk om niet op te geven in de oorlog om Gods wil te zien 

gebeuren. Ik ken veel getuigenisen van dienaars van God die jarenlang 

baden voor genezing en weinig resultaat zagen. Maar ze gaven niet op 

en op zeker ogenblik brak het door. Er is een hevige oorlog gaande tegen 

de werking van genezing en bevrijding. 

Aanvaard de vervolging

De oorlog tegen genezing uit zich ook in de vorm van felle vervolging 

door andere christenen. Zij die God hierin gehoorzamen en Jezus 

Christus waarachtig volgen, stuiten altijd op weerstand. 

‘Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, 

zullen vervolgd worden.’ 

(2 Timotheüs 3:12)

Het is onbegrijpelijk dat veel christenen zich met hand en tand ver-

zetten tegen de bijbelse waarheid omtrent genezing. Het is zoals een 

vriend eens tegen me zei:

De Bijbel laat zien dat ziekte van de duivel komt 

en genezing van God. 

Christenen zeggen dat ziekte van God komt 

en genezing van de duivel.

Wat een drama. Als je beseft welk onuitsprekelijk lijden ontstaat door 

ziekte, zou het ons hart in vuur en vlam moeten zetten met de diepe 

bewogenheid van Jezus Christus, om een instrument van zijn gene-

zing te worden.

 

Maar er is volharding nodig en een heilige agressie tegen de machten 

van de hel. Aanvaardt het kruis van vervolging dat sommige christenen 

op je leggen, als je gaat strijden voor verlossing en laat je niet ontmoe-

digen.

 

Jezus Christus genas alle zieken waar Hij de kans had, Hij deed 

niets dan goed... en de godsdienstige leiders kruisigden Hem! 

Men beschuldigde Jezus er zelfs van een dienaar van satan te zijn:

‘ de Farizeeën hoorden het en zeiden: 

Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, 



de overste der geesten.’ 

(Mattheüs 12:24)

Ook over de auteur van dit boek staan diverse artikelen op internet die 

beweren dat ik misleid ben en de duivel dien, omdat ik Jezus Christus 

gehoorzaam en me uitstrek om de kracht van God te zien werken. Het 

hoort erbij. 

Satan haat het als Gods wil, Gods verlossing en Gods koninkrijk 

krachtig doorbreken op aarde. 

Sommige christenen geloven de leugen dat ‘je kruis op je nemen’ te 

maken heeft met ziekte aanvaarden. Dat is niet juist natuurlijk, wat 

Jezus was niet ziek, Hij genas de zieken! Wat is het kruis van Je-

zus op je nemen? Het kruis is het symbool voor vervolging. Ziekte 

is geen kruis van Christus, dat is een last van satan. Het kruis is de 

vervolging die je te verduren krijgt, omwille van Jezus Christus. De 

valse beschuldigingen, het onbegrip, de verwerping, enz. Laat je 

daar nooit door tegenhouden, maar kijk naar de mensen die genezen 

worden, die tot leven komen en de vreugde die daaruit voortvloeit. 

 

Jezus zei:

‘Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij 

uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 

Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond 

in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.’ 

(Mattheus 5:11, 12)

Laat je leiden door liefde

Het laatste wat ik wil zeggen is dat liefde onze drijfveer hoort te zijn, 

niets anders. God is liefde en als we door God gedreven worden, zal 

zijn werk door ons heen tot stand komen. Laat je hart dus zacht en ge-

voelig zijn, zodat je Gods tedere en intense bewogenheid over zieken 

kunt voelen.

Kijk niet naar films met geweld, dood en vernietiging, waardoor je het 

als vermaak gaat zien. Nee. Aanvaardt ook deze leugen niet. Kijken naar 

mensen die doodgeschoten worden is geen vermaak, dat is het werk 

van satan.  Geweld en vernietiging zijn kenmerken van de boze. Het is 

niet goed om dat als vermaak te zien en ervan te genieten. Zo geef je de 

verwoester een plek in je hart die hij niet mag hebben. 

Hou je hart zuiver, onbesmet en gevoelig, zodat je kunt huilen 

van bewogenheid als je een zieke ziet lijden.

 

Als je door Gods liefde vervuld en gedreven wordt, zal Gods wil door je 

heen kunnen gebeuren.

 

Wees zacht, niet bitter, genadig en niet oordelend, geduldig en niet snel 

boos, wees iemand die anderen van harte vergeeft en niet altijd anderen 

verwijt. Als mensen je uitschelden, scheld dan niet terug, maar wens 

hen het goede. Als zij je kwaad toewensen, doe dan het tegenoverge-

stelde. Zo zal de vrede van God je diep vervullen en zul je in zijn licht 

leven.

Laat je niet in een valstrik van haat, verdeeldheid en ruzie meelokken. 

Als mensen je haten, is dat jouw zaak niet. Ga dan weg, schud het stof 

van je voeten af en ga naar hen die je wel ontvangen. Laat de vrede van 

Jezus je leven beheersen.

Wees een instrument van Jezus Christus die gekomen is om te doen 

wat er in Jesaja 61 staat:

‘De geest van God, de HEER, rust op mij,

want de HEER heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft hij mij gezonden,

om aan verslagen harten hoop te bieden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan geketenden hun bevrijding,

om een genadejaar van de HEER uit te roepen

en een dag van wraak voor onze God,



om allen die treuren te troosten,

om aan Sions treurenden te schenken

een kroon op hun hoofd in plaats van stof,

vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,

feestkledij in plaats van verslagenheid.’

(Jesaja 61:1-3)

Welke rol speelt geloof?
Geloof in de dienaars van God

Welke rol speelt geloof, bij het tot stand komen van genezing? In de 

evangeliën zie je dat er slechts een enkele plaats was, waar ongeloof 

de genezing verhinderde: de vaderstad van Jezus. Maar slechts weinig 

mensen beseffen welk soort ongeloof dat was. Er is geen enkele aanwij-

zing in de Bijbel om te denken dat de inwoners van Kaparnaum minder 

geloof in wonderen hadden, dan de inwoners van alle andere steden en 

dorpen van Israël en omstreken. Ze hadden hoogstwaarschijnlijk net 

zoveel geloof in God die wonderen kan doen, als alle andere Joden. Dat 

was het probleem niet. Het Oude Testament staat immers bol van de 

verhalen van wonderen die God heeft gedaan. 

Het Joodse volk is het meest bovennatuurlijke volk ter wereld, 

geen natie wordt meer gekenmerkt door wonderen dan zij.

Joden groeiden op in een cultuur die doordrenkt was van de grote God 

van Abraham, Izaäk en Jakob, die geweldig veel wonderen heeft gedaan 

voor zijn volk. De geschiedenis van het volk is een aaneenschakeling 

van profeten die bekend stonden om de geweldige tekenen en wonde-

ren die hun God keer op keer had verricht.

Wat voor ongeloof hadden de inwoners van Kaparnaum dan? Ze geloof-

den niet in Gods dienaar die o dat moment tot hen geznden was. In hun 

ogen was Jezus Christus een gewoon mens, net als zij. Ze hadden Hem 

nog gekend als kleine jongen en ze kenden zijn familie. Jezus Christus 

was volgens hen misschien wel een bijzondere jongeman, maar iemand 

die echt door God gestuurd is, om wonderen van verlossing te doen? 

Nee, dat geloofden ze niet.

‘Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria 

en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon? 

En wonen zijn zusters niet hier bij ons?’ 

En ze namen aanstoot aan hem. 

(Marcus 6:3-4)

Dat soort ongeloof is helaas ook veel aanwezig in de kerk van het 

westen. Velen vinden het moeilijk om een dienaar van God te erken-

nen en te zien als een waarachtige gezant van de almachtige. ‘Doe 

maar gewoon, dan ben je al gek genoeg’, ‘Je bent maar een gewoon 

mens, net als wij.’ We vinden onszelf zo slim... Door deze cultuur 

van ‘we zijn allemaal hetzelfde’ is het zelfs voor vele dienaars van God 

heel moeilijk om in hun -door God gegeven- gezag te functioneren. 

 

Veel predikers die in Nederland en Belgie strijd ervaren bij het zien 

doorbreken van genezing, zien in de derde wereld tot hun verbazing 

een explosie van genezingen gebeuren. Als ze daar een campagne or-

ganiseren, stromen de getuigenissen van genezingen binnen. Blinden 

kunnen zien, doven gaan horen, lammen beginnen te lopen...

Hoe komt het toch dat genezing zoveel makkelijker lijkt te gebeuren in 

die landen? Omdat de mensen daar eenvoudiger van hart zijn. Ze bla-

zen niet zo hoog van de toren over zichzelf en als er een man van God 

komt, herkennen ze die persoon ook als dusdanig, met als gevolg dat ze 

kunnen ontvangen wat God door die man heen wil doen.

Welke les kunnen wij daaruit trekken? Laat je mening, je trots 

en je kritiek los en erken de mannen en vrouwen die God tot jou 

en tot jouw volk stuurt om je te helpen. 

Gods Woord zegt dat we niet alleen moeten geloven in God zelf, maar 

ook in zijn dienaars, die namens God spreken en handelen.

‘Wie u ontvangt, ontvangt Mij, 

en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, 



die Mij gezonden heeft. 

Wie een profeet ontvangt als profeet, 

zal het loon van een profeet ontvangen; 

en wie een rechtvaardige ontvangt als rechtvaardige, 

zal het loon van een rechtvaardige ontvangen.’

(Matteüs 10:40-41)

‘Vertrouw op de HEER, uw God, en u zult standhouden, 

vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd.’ 

(2 Kronieken 20:20)

Natuurlijk mag je ze wel beproeven, om te zien of ze betrouwbaar zijn, 

want uiteraard zijn er ook valse apostelen en profeten. Maar ‘toets niet 

iedereen weg’ met onterechte kritiek, omdat je zelf stiekem te trots bent 

om te erkennen dat je die persoon nodig hebt.

Er is veel kritiek in dit land jegens dienaars van de Heer en dat 

richt veel schade aan. 

Laat je trots los en durf beseffen dat God wel degelijk mannen en vrou-

wen stuurt, als zijn dienaars. De Bijbel spreekt er duidelijk over: 

‘God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, 

ten eerste apostelen, ten tweede profeten, 

ten derde leraars, verder krachten, 

daarna gaven van genezing’ 

(1 Korinthe 12:28)

Als je hen kunt zien als dienaars van God, dan open je je hart om te kun-

nen ontvangen wat God door hen heen wil doen. Heb je een hart vol 

wantrouwen, kritiek en trots, dan sluit je helaas de deur voor wat God 

wil doen. Dan zal God op den duur tegen zijn dienaars zeggen:

‘Zijn er, die u niet willen ontvangen, 

gaat dan weg uit die stad en schudt het stof af 

van uw voeten tot een getuigenis tegen hen.’ 

(Lucas 9:5)

Je geloof heeft je behouden

In de vele getuigenissen van genezing in het evangelie komt duidelijk 

naar voren dat Jezus sommige mensen prees voor hun grote geloof.

‘Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei hij: 

“Wees gerust, uw geloof heeft u gered.” 

En vanaf dat moment was de vrouw genezen.’ 

(Mattheus 9:22)

‘Jezus zei tegen hem: “Ga heen, uw geloof heeft u gered.” 

En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.’ 

(Marcus 10:52)

‘Jezus zei: “Zie weer! Uw geloof heeft u gered.”

(Lucas 18:42)

Hoewel het pijnlijk kan zijn om dit te beseffen, is het wel een realiteit 

die we niet kunnen ontkennen. Zonder geloof dat God je kan en wil 

genezen is het uiterst moeilijk iets van God te ontvangen. Voed jezelf 

dus met de woorden van God die je zicht op God verbreden, zodat je 

ontvankelijk wordt voor wat Hij, de almachtige, wil doen. Gelukkig is 

God vol liefde en begrip en komt Hij ons ongeloof maar al te graag tege-

moet, als we het Hem vragen:

‘als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’ 

Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? 

Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ 

Meteen riep de vader van het kind uit: 

‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ 

(Marcus 9:22-24)

Hoe kan je geloof versterkt worden? Door het Woord van God te horen:

‘Zo is dan het geloof uit het horen, 

en het horen door het woord van Christus.’

(Romeinen 10:17)



Heb je nood aan genezing of verlang je om gebruikt te worden 

voor genezing? Doordrenk jezelf dan met de woorden van Jezus 

Christus aangaande genezing. Laat je hart ermee vervuld zijn, 

zodat geloof kan ontstaan.

Heb geloof in God, die vol liefde is en die niet wil dat zijn geliefde kin-

deren gebukt gaan onder lijden door ziekte. De duivel wil ons geloof 

roven, door angst. Wees daarvan bewust. Het is zijn strategie die hij als 

duizenden jaren gebruikt Jezus bemoedigde de mensen hier altijd mee:

‘Jezus hoorde het en zei: ‘Wees niet bang, 

maar geloof, dan zal ze worden gered.’ 

(Lucas 8:50)

Volhard dus in geloof en laat je geen angst aanpraten. Als je moeite hebt 

om te geloven, vraag dan je hemelse Vader om je te helpen, wat Hij 

maar al te graag doet. 

Vergeet niet dat Hij voor je is, niet tegen je!

Hoe voorkom je ziekte?

Het is belangrijk te weten hoe we ziekte kunnen voorkomen. Daar gaat 

dit laatste hoofdstuk over. We leven in een tijd waarin het lijkt alsof er 

een overvloed aan voedsel beschikbaar is. Het is echter uiterst mislei-

dend. Wat is het gevolg van elke misleiding? Schade en dood. 

 

Als we in de supermarkten zijn, zien we overal om ons heen een schijn-

bare overvloed van voedsel. Kleurrijke verpakkingen, stralende gezich-

ten en zonnige taferelen lachen ons toe vanaf de reclameborden. De 

waarheid is echter dat er een groot gebrek is aan echt gezond voedsel

De reclames zijn mooier dan ooit, maar het voedsel is armer dan 

ooit.

Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid heeft de mens zichzelf 

zo ernstig vergiftigt als in deze tijd. We eten voedsel dat enerzijds ui-

terst arm is aan voedingsstoffen, omdat het te snel, te chemisch en te 

arm is gekweekt. Anderzijds is het voedsel ook nog eens bespoten met 

talloze gifstoffen. Bovendien stoppen we ons vol met ziekmakende 

witte suikers en ongezonde vetten.

God heeft de mens bedoeld om alleen dingen te eten die ons gezond en 

sterk maken. Dat is zijn bedoeling. Hij plaatste de mens in de hof, waar 

er een rijkdom was aan groenten en fruit die barstten van de voedings-

stoffen. Vandaag moet je moeite doen om groenten en fruit te vinden 

die niet bespoten zijn en nog enige voedingswaarde bevatten.

 

De groenten en fruit die we kopen in de supermarkt zijn zo goedkoop 

mogelijk gekweekt op uitgeputte grond en vaak zelfs in fabrieken, zon-

der aarde maar op water. De producenten geven er niet om dat hun 

producten arm zijn, als ze er maar goed uitzien. Supermarkten kopen 

alleen het allergoedkoopste in, dus de leveranciers produceren het zo 

goedkoop mogelijk, om te kunnen overleven in de moordende prijzen-

slag. Het gevolg is voeding die er heerlijk uit zien (door de chemische 

behandelingen die het ondergaat) maar die niets meer bevat van de 

door God bedoelde voedingswaarde. 



Geld is het enige dat telt, zowel voor de voedselproducenten als de su-

permarkten. En de consumenten trappen er met miljoenen tegelijk in.

Je wordt bedrogen. 

God heeft bedoeld dat alles wat we kweken bomvol rijkdom uit de 

vruchtbare aarde zou zitten, zodat het ons lichaam sterk, fit en gezond 

maakt. Dat gebeurt zeer zelden, want de voedingsindustrie geeft de 

grond geen rustperiodes, maar put de aarde jaar na jaar uit, decennia 

lang. Het gevolg is dat groenten en fruit niet meer goed groeien, wat 

dan weer opgelost wordt met giftige meststoffen.

Door het ontbreken van de nodige voedingsstoffen en het bin-

nenkrijgen van de bestrijdingsmiddelen en meststoffen, maken 

we ons lichaam kwetsbaar voor allerhande ziekten.

 

Wat is het antwoord? Eten zoals God het bedoeld heeft. Rijk, gezond, 

zuiver en onbespoten voedsel, dat gekweekt is op vruchtbare grond, 

die regelmatig een jaar braak ligt om op krachten te komen. In onze 

tijd heet dit biologische voeding. Ik zei eens tegen een arts, die me ad-

viseerde biologisch te eten: ‘Maar bio-voeding is zo duur!’ Hij lachte 

en haalde een tabel tevoorschijn, die liet zien wat het verschil is tussen 

industriële voeding en biologische voeding. De tabel liet tot mijn uiter-

ste verbazing zien, dat biologische voeding honderden tot duizenden 

malen meer voedingsstoffen bevat dan voeding die door de massale 

voedingsindustrie in razend tempo kunstmatig opgefokt wordt. De 

waarden zijn zo verschillend dat ik ter plekke besloot voortaan alleen 

nog biologisch te eten. Sindsdien gaan we altijd naar bio-winkels en 

bio-markten. 

Bio betekent niets anders dan LEVEN. Je kiest dus voor gezond 

krachtig en levend voedsel. Het is duurder, maar je krijgt er dui-

zenden malen meer waarde voor. 

 

De zon, de aarde, de tijd die het nodig heeft, zorgen voor enorme rijk-

dom in echt fruit en groente. Als zowel zon, goede aarde en tijd ontbre-

ken, mis je bijna alles. Dan heb je een mooi maar leeg omhulsel. Appels, 

aardbeien en mandarijnen die er schitterend uitzien, met felle kleuren 

en grote ronde vormen, maar ze bevatten bijna geen voedingswaarde 

meer. 

Voeding is bedoeld om ons weerbaar te maken tegen aanvallen van 

ziekte en om ons te helpen genezen in gevallen van ziekte. De meeste 

mensen eten echter alleen voeding van de massa-industrie en beseffen 

niet dat ze ernstig bedrogen worden. Sterker nog: ze worden vergiftigd.

Ze denken dat het voordelig is om de goedkoopste voeding te kopen, 

maar realiseren zich niet dat ze op termijn de hoogst mogelijke prijs 

betalen: hun gezondheid en hun leven. 

 

God heeft ons gemaakt om in de natuur te leven, veel beweging 

te hebben veel rust en ontspanning te genieten en gezond te 

eten. Pas je levensstijl aan volgens hoe God ons bedoeld heeft en 

je zult vanzelf veel minder lijden op je hals halen.

Eet alleen voeding die puur is, zoals God het schiep. Veel voedingswa-

ren zijn dermate verwerkt dat het leven eruit verdwenen is. Dan krijg 

je een dood restant. Wit brood bijvoorbeeld, witte suiker, bijna alles 

dat wit gemaakt is, is dode materie geworden, waar geen leven meer in 

zit. Dat voegt geen levenskracht toe aan ons lichaam, maar vormt bal-

last. Vermijd alles wat kunstmatig wit gemaakt is en eet het zoals God 

het bedoelde: bruin, ruw, bomvol leven. Voed je lichaam met voeding 

die zuiver, onbewerkt, levend is. Het zal je sterker en gezonder maken. 

Koop ook nooit brood in de supermarkt, maar haal je brood bij een bio-

bakker, zodat je echt BROOD eet en niet iets wat er alleen maar op lijkt. 

Supermarkt brood is namaak. Het lijkt op brood, maar het is groten-

deels gebakken lucht, met chemische rotzooi erin.

Breng veel tijd door in de natuur, waar je rust en nieuwe energie ont-

vangt. Geniet van de rust en de ruimte en vlucht weg van de stress, 

stralingen en strijd van het moderne leven. God plaatste de mens niet 

in een flat, omringd door herrie en agressieve straling door zendmas-

ten en draadloze apparatuur. Hij plaatste de mens middenin de natuur. 

Daar ontvangen we overvloedig leven. Geniet ervan. Vlucht regelma-

tig weg van de stad en duik de bossen en velden in. Maak er een levens-

stijl van. Het zal helpen ziekte voorkomen en genezen.



 

 Verspreid de waarheid

Dit gratis christelijk boek is je ter beschikking gesteld opdat de waar-

heid van Gods Woord en zijn enorme liefde zo breed mogelijk bekend 

zouden worden. 

Als je dit gratis boek waardeert, wil je het dan verspreiden? 

Stuur het via email naar kennissen en vrienden, gemeenteleden, oud-

sten, verantwoordelijken, enz. Plaats een link naar onze website op je 

Facebook, Twitter, Hyves, enz. Help mee, zodat Gods verlossing veel 

mensen kan bereiken.

Verspreid deze link, waar mensen gratis boeken kunnen downloaden:

http://www.real-life.nl/jezusgeneest.pdf

Hartelijk dank!






