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GEMEENTE.     LES 43 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                  [STILLE TIJDEN] 

OPENBARING 1 – 3 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt 

(Openbaring 1 - 3). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)   [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] 

(16) JOHANNES 16:8 

 

Repeteer twee aan twee.  

(16) Johannes 16:8. En als Die (de Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van 

gerechtigheid en van oordeel.  

 

4 ONDERRICHT (85 minuten) [KERK HERSTELLENDE BEDIENING] 

ZIEKTE EN GENEZING 

 

Inleiding. Deze studie gaat over ziekte en genezing. Er zijn verschillende redenen waarom mensen ziek worden. We 

bestuderen de Bijbelse visie op ziekte en genezing, de middelen tot genezing en de plaats van geloof bij genezingen.  
 

A. DE BIJBELSE VISIE OP ZIEKTE EN GENEZING 
 

1. De oorsprong van alle ziekten.  
 

 (1) De oorspronkelijke oorzaak van ziekte.  

Lees Genesis 3:1-19; Romans 5:12-19.  

Ontdek en bespreek. Wat is de oorspronkelijke oorzaak van ziekte en dood in de wereld vandaag?  

Aantekeningen. De Bijbel leert heel duidelijk dat alle ziekte zijn oorsprong heeft in de zondeval. “Ziekte” is de afbraak 

van het menselijke lichaam; en dat kan ook de afbraak van het denken, de wil en de emoties insluiten. “De dood” is 

slechts het einde van deze afbraak.  
 

In Genesis 3 lezen we dat het hele menselijke geslacht in de zonde viel nadat de satan de eerste mensen tot zonde 

verleid heeft.  

• God strafte de mens door de satan te vervloeken en hem voortdurend tot de vijand van de mens te maken.  

• God strafte de vrouw door haar moeite bij het bevallen te vergroten en doordat haar man over haar ging heersen 

(Genesis 3:16), omdat zij haar man tot zonde verleid had (1 Timoteüs 2:14).  

• God strafte de man door de aarde te vervloeken (Romeinen 8:21-22) zodat de man al de dagen van zijn leven moet 

zwoegen om te kunnen leven, omdat hij geluisterd had naar de verleiding van zijn vrouw.  

• Uiteindelijk strafte God de zonde van het menselijke geslacht door de lichamelijke dood (Romeinen 5:12).  
 

Vanaf de zondeval na de schepping van de mens tot vandaag sterven alle mensen. Hun lichamen keren terug tot stof 

(Genesis 3:19). De lichamelijke dood is de finale afbraak van het fysieke lichaam als een gevolg van zonde (zonde 

betekent: het missen van Gods doel). Dus de algemene reden dat ziekte in deze wereld bestaat, is de zondeval.  
 

 (2) Verschillende oorzaken voor ziekte. 

Lees de Bijbelgedeelten.  

Ontdek en bespreek. Wat zijn nog steeds oorzaken dat ziekte voortwoekert in de wereld?  

Aantekeningen.  

• Een mens kan getroffen worden door elk van de vele besmettelijke ziekten in de wereld (Markus 1:40) of door een 

erfelijke afwijking bij de geboorte (Job 14:4-6; Johannes 9:1-3) als een gevolg van de zondeval van de eerste mens 

(Romeinen 5:12).  

• Een mens kan lijden onder een ziekte of afwijking als gevolg van een persoonlijke zonde (Markus 2:5).  
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• Een mens kan lijden onder een ziekte of afwijking als gevolg van een demonische aanval (Markus 5:15; 9:17-18,21-

22).  

• Een mens kan lijden onder een ziekte of afwijking als gevolg van de slechte verzorging van een dokter of 

kwakzalver (Markus 5:26).  

• Een mens kan lijden onder een ziekte of afwijking als gevolg van een ongezonde levensstijl (Daniël 1:8,15-16).  

• Een mens kan lijden onder een ziekte of afwijking als gevolg van Gods oordeel (Ezechiël 14:21). 
 

2. De oorsprong van alle genezing. 
 

Ontdek en bespreek. Van waar komen alle goede dingen, inclusief genezing? Lees alle Bijbelgedeelten.  

Aantekeningen. De Bijbel leert duidelijk dat alle vormen van genezing goddelijk zijn!  
 

 (1) Alle goede gaven komen van God.  

Jakobus 1:17 leert dat elk goede gave en elk volmaakt geschenk van boven is en neerdaalt van “de Vader der lichten bij 

wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer”. “God is Licht en in Hem is er in het geheel geen duisternis”  

(1 Johannes 1:5; zie Jakobus 1:13). Hij schiep licht en lichten die veranderen, maar blijft Zelf de Onveranderlijke!  
 

Christenen moeten niet over Gods wonderwerken en de verschillende geestesgaven van genezing denken alsof zij meer 

bijzonder zijn dan Gods gewone voorzienigheid en zorg (bv. het schenken van eten, drinken, energie, kracht, blijdschap, 

enz.). Niet alleen de speciale en opmerkelijke, unieke en wonderbaarlijke dingen zijn werken van God, maar ook elk 

goede gave en elk volmaakt geschenk komt van God uit de hemel! De regen, de zonneschijn en het eten om van te 

genieten komen van God (Handelingen 14:17; zie Jesaja 28:23-28). Alle creatieve en kunstzinnige vaardigheden en 

bekwaamheden komen van God (Exodus 31:1-11). Alle geestelijke zegeningen komen van God (Efeziërs 1:3). Alle 

gelegenheden (kansen) om iets van het leven te maken komen van God (Matteüs 25:14-15). Er is niets dat we hebben 

dat we niet van God ontvangen hebben (1 Korintiërs 4:7)!  
 

Jakobus leert dat christenen doelbewust al deze goede bezittingen en levenservaringen moeten toeschrijven aan God in 

de hemel (zie Romeinen 11:36). Christenen moeten God danken in alles en voor alles in goede tijden  

(1 Tessalonicenzen 5:18; Efeziërs 5:20) en moeten bidden in moeilijke tijden (Lukas 18:1; Efeziërs 6:18; Jakobus 5:13). 

Wanneer christenen dit doen, erkennen zij dat God soeverein is over alle mensen en alle gebeurtenissen op de aarde.  
 

 (2) Alle genezing is goddelijke genezing.  

In Jeremia 17:14 zegt de profeet, “Genees mij, HEERE, en ik zal genezen worden; verlos mij, en ik zal verlost worden.” 

Hij beseft dat alle genezing alleen van God komt. In Hosea 11:3 zegt God, “Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen 

op in Zijn armen, maar zij erkenden niet dat Ik hen genas.” Alle medische en operatieve hulpmiddelen zijn een deel van 

Gods voorzienige goedheid en zorg voor mensen op de aarde. Daarom, wanneer mensen naar de dokter gaan, moeten zij 

hun ogen op God richten. God is de Enige Die kan genezen! Als medicijnen effect hebben, dan is het omdat God dat 

effect geeft. Als de chirurg een been zet en het geneest, dan is het God Die het been weer heel heeft gemaakt. God heeft 

het menselijke lichaam gemaakt met wonderlijke mogelijkheden om te genezen. 
 

Soms maak God bekend dat iemand niet zal genezen (Jesaja 38:1). God kan het stervensproces vertragen (Jesaja  

38:2-6). Hij kan ook het genezingsproces versnellen, door bijvoorbeeld ogenblikkelijke genezing (2 Samuël 5:14). Wat 

de wereld als “natuurlijke genezing” beschouwt, beschouwt de Bijbel als “goddelijke handhaving of ondersteuning van 

alle dingen” (Hebreeën 1:3). Alle genezing op de aarde is uiteindelijk “goddelijke genezing”! 
 

3. De tijdelijkheid van genezing. 
 

Ontdek en bespreek.  Hoe tijdelijk of hoe permanent is genezing? 

Aantekeningen. De Bijbel leert duidelijk dat alle genezing op de aarde voor de wederkomst van Jezus Christus 

“tijdelijk” is.  
 

 (1) Voor de lichamelijke dood is er alleen maar tijdelijke genezing.  

Lees Jesaja 53:4-5; Romeinen 6:23; Hebreeën 9:27. De profeet Jesaja zei dat Jezus Christus “al onze ziekten op Zich 

genomen heeft, al ons leed gedragen heeft en dat door Zijn striemen genezing voor ons gekomen is.” Jezus Christus 

stierf niet alleen om voor onze zonden verzoening te doen, maar ook om ons uiteindelijk volkomen heel te maken. 

Daarom mogen christenen bidden dat God ziekten geneest en mogen zij verwachten dat God ziekte zal genezen als dat 

Zijn volmaakte wil is.  
 

Maar “het loon van de zonde is de dood.” Omdat alle mensen gezondigd hebben, zullen alle mensen op de aarde 

uiteindelijk sterven. Zelfs de gezondste en fitste mensen op de aarde sterven uiteindelijk. Alle mensen die Jezus 

Christus en de apostelen genezen hebben en zelfs uit de dood opgewekt hebben, zijn uiteindelijk gestorven. Daarom is 

alle genezing op deze aarde “tijdelijk”! Alleen Jezus Christus is permanent uit de dood opgestaan. Christus is de 

Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Hij is de Eerste Die uit de dood is opgestaan  

om nooit meer te sterven (1 Korintiërs 15:20)!  
 

 (2) Vanaf de wederkomst van Christus zal er alleen maar permanente genezing zijn.  

Lees Hendelingen 3:21; 1 Korintiërs 15:22-23; Filippenzen 3:20-21; Openbaring 21:3-5. “Het herstel van alle dingen” 

vindt pas bij de wederkomst van Christus plaats. Dan zullen onze vernederde lichamen veranderd worden om 
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gelijkvormig te worden aan het verheerlijkte lichaam van Christus. Pas daarna kunnen de lichamen van christenen niet 

meer ziek worden en ook niet meer sterven! Dan is er geen leed of geween of pijn meer. Pas dan is “de oude orde van 

dingen” (de periode van leven op de tegenwoordige aarde) voorbijgegaan. Nu kunnen christenen tijdelijk genezen 

worden, maar pas bij de wederkomst van Jezus Christus zullen de lichamen (inclusief het denken, de wil en emoties) 

volkomen en permanent genezen worden!  
 

4. De mysterie van genezing. 
 

Lees Deuteronomium 29:29; Lukas 22:42; Efeziërs 1:11; Filippenzen 4:6-7; Hebreeën 4:16.  

Onderricht.  
 

 (1) Twee on-Bijbelse methoden voor genezing.  

Bepaalde methodes voor genezing en ervaringen van genezingen mogen niet in universele methoden en ervaringen 

veranderd worden. Bijvoorbeeld, de volgende twee methoden zijn on-Bijbels:  

• De mening dat elke ziekte een demonische aanval is.   

Er bestaat een tendens bij sommige christenen om elke ziekteverschijnsel toe te schrijven aan een demonische aanval 

en deze ziekte dan te behandelen door een demon uit te drijven. Dit is een verkeerde kijk op de oorzaak van ziekten. 

Dit maakt dat intelligente toeschouwers sceptisch worden over de gebeden van christenen voor genezing. Alleen 

sommige ziekten hebben een demonisch oorzaak!  

• De mening dat er aanspraak gemaakt moet worden op genezing.  

Er bestaat ook een praktijk onder sommige christenen om aanspraak op je genezing te maken, dat wil zeggen te 

geloven dat je helemaal genezen bent wanneer mensen voor je gebeden hebben, zelfs als je weet of voelt dat je nog 

niet genezen bent! Van dergelijke christenen wordt verwacht dat zij doen alsof zij genezen zijn. Dit is een verkeerde 

kijk op “geloof”. Dit soort van gedrag kweekt onoprechtheid, twijfel en uiteindelijk zelfs rebellie tegen God!  
 

Deze twee on-Bijbelse methoden van genezing veranderen de mooie bediening van genezing in verwondingen en 

veroordelingen. Mensen die daarmee doorgaan, hebben Gods genade veranderd in menselijke wetten (regels). Maar 

Gods genade kan nooit in religieuze wetten gewijzigd worden. Gods genade blijft Zijn onverdiende barmhartigheid. 

Genezing blijft een geheimenis van Gods soevereiniteit, die Hij niet aan ons geopenbaard heeft, maar toch aan ons 

geeft.  
 

 (2) Gods soevereine wil met betrekking tot genezing werd niet geopenbaard.  

De Bijbel leert dat alle vormen van genezing een geheimenis zijn. Alle vormen van genezing zijn afhankelijk van Gods 

soevereine wil die Hij niet aan mensen geopenbaard heeft. Gods soevereine wil bestaat uit Zijn geopenbaarde wil en 

Zijn verborgen wil (Deuteronomium 29:29). Gods wil bestaat uit Zijn actieve wil en Zijn goddelijke toestemming 

(goedkeuring) dat bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden en andere gebeurtenissen niet plaatsvinden. God heeft 

soevereine redenen waarom Hij de ene mens geneest en niet de andere; waarom Hij bij de ene zieke een arts gebruikt en 

bij de andere zieke niet; waarom Hij de een zieke meteen geneest en de ander zieke niet en waarom Hij een lang proces 

van genezing bij de ene zieke nodig vindt en de ander zieke meteen geneest. Daarom kunnen en mogen christenen niet 

van God eisen of God bevelen wat zij als mensen zo vurig begeren. Jezus leert ons te bidden, “Laat niet Mijn wil, maar 

de uwe geschieden” (Lukas 22:42)! Gods wil is altijd het meest volmaakte ding dat kan gebeuren!  
 

5. De benadering tot genezing. 
 

Ontdek en bespreek. Welke benadering moeten christenen hebben ten aanzien van genezing?  

Aantekeningen. De Bijbel leert dat christenen met vertrouwen tot God mogen naderen als zij om iets als genezing 

willen vragen.  
 

 (1) Bid alleen door de Middellaar Jezus Christus voor genezing.  

Lees Jesaja 53:5; Johannes 16:24. Christenen worden alleen genezen omdat Jezus Christus aan het kruis gestorven is 

om verzoening voor hun zonden te maken! Daarom leren christenen om “in de Naam van Jezus Christus” te bidden, dat 

wil zeggen, in overeenstemming met wat Hij over Zichzelf heeft geopenbaard en op grond van Zijn volbrachte 

verlossingswerk. God hoort de gebeden van christenen alleen omdat Jezus Christus hun Middellaar is!  
 

 (2) Bid vol vertrouwen voor genezing.  

Lees Filippenzen 4:6-7; Hebreeën 4:16. Christenen mogen alles wat zij graag willen vragen bij God brengen. En God 

zal hun gebeden antwoorden op een wijze dat de vrede, die alle begrip te boven gaat, hun harten en gedachten zal 

bewaken in Christus Jezus. Christenen mogen tot Gods troon van genade met vertrouwen naderen, opdat zij 

barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. In Zijn oneindige wijsheid, 

liefde, trouw en kracht weet God wat de beste tijd, de beste plaats en de juiste wijze is waarop Hij hun gebeden 

beantwoordt.  
 

Daarom als het lijkt alsof iemand niet genezen is na een gebed, moeten christenen niet verontrust zijn. Zij hebben toch 

Gods Woord gevolgd en in kinderlijk vertrouwen gebeden?  
 

Nadat wij ons vurige verlangen voor genezing aan God bekend gemaakt hebben (Filippenzen 4:6), onderwerpen wij 

onze wil aan Zijn soevereine, hoewel nog verborgen, wil (Lukas 22:42), in vol vertrouwen dat Hij onze gebeden 

gehoord heeft en op Zijn tijd en wijze zal verhoren (Hebreeën 4:16; 1 Johannes 5:14) en dat per slot van rekening Zijn 
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soevereine wil het best mogelijke antwoord op onze gebeden is en het best mogelijke is dat met ons kan gebeuren 

(Romeinen 8:28,38-39)!  
 

Wat Zijn antwoord ook is: genezing of geen genezing, door middel van gebed of een arts, meteen of na een lange 

periode – Zijn vrede aangaande de zaak zal onze gedachten en gevoelens overspoelen (Filippenzen 4:7)! Wij zullen in 

staat zijn om Zijn antwoord volledig te accepteren!  
 

B. DE REDENEN WAAROM SOMMIGE MENSEN NIET GENEZEN 
 

Introductie. Er is meer dan één reden waarom mensen niet genezen worden! 

Ontdek en bespreek. Wat zijn sommige redenen waarom mensen niet genezen?  
 

1. Persoonlijke zonden.  
 

Lees Genesis 12:17; 20:17-18; Psalm 32:1-5; Psalm 66:8; Johannes 5:14.  

Persoonlijke zonde kan één reden zijn waarom een mens niet genezen wordt. Bijvoorbeeld, in Johannes 5:14 zegt Jezus 

tegen een man die al 38 jaar verlamd was: “Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt.” Het is mogelijk dat 

God iemand niet geneest, omdat die persoon niet met een bepaald zonde wil breken. Een slechte gewoonte 

(bijvoorbeeld: roken) kan ook de oorzaak van ziekte zijn. God kan dus een bepaalde ziekte toelaten als straf of 

waarschuwing voor een bepaalde zonde.  
 

2. Ongezond levensstijl.  
 

Lees Matteüs 6:27; 1 Petrus 4:3  

Nalaten om gezond te leven kan een reden zijn waarom een mens niet genezen wordt. Mensen krijgen hoofdpijnen 

omdat zij zich teveel zorgen maken. Zij lijden onder spanningen (of worden overspannen), omdat zij blijven 

doorwerken totdat zij breken. Zij krijgen maagklachten omdat zij verkeerd of te veel eten. De profeet Daniël besloot om 

niet het ongezonde eten van de koning te eten, maar alleen groenten en water. Zo bleken hij en zijn vrienden gezonder 

te zijn dan alle andere dienaren van de koning (Daniël 1:12-16). Dikwijls moet een mens eerst zijn levensstijl 

veranderen voordat hij kan genezen.  
 

3. Slechte relaties.  
 

Lees Hebreeën 12:15.  

Nalaten om zijn sociale omgeving te wijzigen kan een reden zijn waarom een mens niet genezen wordt. Zo lang haat en 

slechte relaties toegelaten worden maar door te woekeren, wordt genezing vertraagd. De slechte relatie in het gezin, 

gemeente of gemeenschap (bijvoorbeeld: bitterheid, niet willen vergeven) moet veranderd worden voordat hij kan 

genezen. Een genezing van relaties (innerlijke genezing) brengt meestal ook een lichamelijke genezing te weeg!  
 

4. Onderliggende problemen niet oplossen.  
 

Lees Kolossenzen 1:24; 1 Petrus 4:13.  

Zijn eigen problemen niet begrijpen kan een reden zijn waarom een mens niet genezen wordt. Mensen zijn 

ingewikkelde wezens. Er kan een diep verborgen oorzaak voor zijn probleem zijn waarvan de persoon niet bewust was. 

Dit diep gewortelde probleem in zijn onderbewustzijn moet eerst bewust aan het licht komen voordat hij God kan 

vragen hem te genezen. Dikwijls wanneer mensen alleen maar bidden over de symptomen van hun probleem, kan er 

aanvankelijk genezing plaatsvinden. Maar omdat het onderliggende probleem niet veranderd is, vervalt de persoon weer 

in zijn oude ziekteverschijnselen. Een christen psycholoog of psychiater kan helpen het probleem aan het licht te 

brengen (Zie: “Het onderscheiden van problemen” in Handleiding 8, les 39, punt D).  
 

5. Verkeerde diagnose.  
 

Een verkeerde diagnose kan een reden zijn waarom een mens niet genezen wordt. Christenen kunnen op drie manieren 

een verkeerde diagnose stellen:  

• Wanneer christenen denken dat innerlijke genezing of bevrijding van een demon nodig is, terwijl lichamelijke 

genezing de werkelijke behoefte is.  

• Wanneer christenen bidden voor bevrijding van een demon of een persoon behandelen voor een lichamelijke 

aandoening, terwijl innerlijke genezing de werkelijke behoefte is.  

• Wanneer christenen denken dat lichamelijke genezing of innerlijke genezing het probleem is, terwijl bevrijding van 

een demon de werkelijke behoefte is.  
 

6. Gebrek aan geloof. 
 

Lees Matteüs 17:14-20. 

Het gebrek aan geloof kan een reden zijn waarom een mens niet genezen wordt. Op een keer konden de discipelen een 

maanziek kind met zijn aanvallen niet genezen. Jezus zei dat zij hem niet konden genezen omdat zij een klein geloof 

hadden. In de tijd van Jezus bestond er een algemene scepsis rondom genezing. Dit is ook waar vandaag. Mensen 

denken dat God niet kan genezen. Of christenen zijn geneigd zich te concentreren op redenen waarom God niet geneest 

in plaats van te denken aan de redenen waarom God wel wil genezen! 
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7. Scepticisme tegen artsen en medicijnen.  
 

Weigeren de hulp van een arts of medicijnen te accepteren kan een reden zijn waarom een mens niet genezen wordt. 

Artsen en medicijnen zijn gewone middelen waarmee God genezing aan mensen brengt. Natuurlijk moeten we 

kwakzalvers, toverdokters en medicijnmannen, hun tovermiddelen en drankjes, toverspreuken en amuletten, enz. 

verwerpen.  
 

8. Ongeduld.  
 

Ongeduld is dikwijls de reden waarom sommige mensen niet genezen worden. God geneest dikwijls niet meteen. Soms 

vindt genezing meteen plaats, maar op andere tijden komt er pas genezing na een lange tijd of door een geleidelijk 

proces. Het genezingsproces kan heel lang duren. 
  

9. Lijden voor Christus en Zijn Koninkrijk. 
 

Lijden voor Christus en Zijn Koninkrijk kan een reden zijn waarom een mens niet genezen wordt. Soms roept God 

bepaalde christenen om deel te hebben aan het lijden van Christus! In Kolossenzen 1:24 zegt Paulus, “Ik vervul in mijn 

vlees (lichaam) wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeven van Zijn Lichaam, dat is de Gemeente.” 

En 1 Petrus 4:13 zegt, “Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus.” Dit lijden en 

smarten bestonden uit sociale verdrukkingen (zie Handelingen 13:50; 14:5,6,19; 2 Korintiërs 11:23-28), lichamelijke 

ziekten of gebreken (Johannes 9:1-3; 2 Korintiërs 12:7-10; Galaten 4:13-14) of geestelijke lijden (Lukas 15:11-24;  

1 Korintiërs 5:1-2; 2 Timoteüs 4:10). De Bijbel leert dat in sommige gevallen lijden in het lichaam of in de geest 

onvermijdelijk is en dat lijden een onderdeel is van de christelijke ervaring. God roept sommige christenen om in 

lichaam en geest te lijden ter wille van Zijn Koninkrijk, omdat zij het evangelie en het Woord van God verkondigen of 

omdat zij de armen en onderdrukten in de maatschappij ondersteunen. 
  

10. Een hoger doel van God.  
 

Lees Johannes 9:3; Johannes 11:4; 2 Korintiërs 12:7-10.  

Jezus zegt, “Dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden”. En “Deze ziekte is met het 

oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt”.  
 

Het feit dat God een ander hoger (soeverein) doel voor het leven van sommige mensen heeft, kan een reden zijn waarom 

een mens niet genezen wordt. Paulus heeft drie keer gebeden dat God “een doorn in het vlees” (een lichamelijke ziekte 

of toestand) zou wegnemen. De Bijbel vertelt ons niet wat deze doorn in het vlees was, maar wel dat het hem 

voortdurend kwelde. Hij noemde het “een engel (boodschapper) van de satan om hem met vuisten te slaan”. Het was zo 

erg dat sommige mensen Paulus verachtten en verafschuwden (Galaten 4:13-14).  
 

De Bijbel leert ons wel waarom God Paulus niet heeft genezen. Hij wilde Zijn genade en kracht door de zwakheid van 

Paulus openbaren! Hij zei, “Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” En Paulus 

accepteerde Gods heilige reden. Hij zei, “Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in 

noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.”  
 

C. DE CHRISTELIJKE REACTIE OP ZIEKTEN 
 

1. Erken dat je ziek bent en druk je pijn en emoties uit. 
 

Lees Johannes 11:35; Matteüs 27:46.  

Ontdek en bespreek. Hoe gaan christenen om met de gevoelens die zij hebben als zij ziek zijn? 

Aantekeningen. Dikwijls gaat ziekte gepaard met pijn of lijden. Moet een christen ontkennen dat hij ziek geworden is 

of ontkennen dat hij pijn lijdt? Ontkenning leidt alleen maar tot nog meer of ergere problemen. Daarom is het beter je 

ziekte of pijn te erkennen. Ziekte veroorzaakt ook allerlei emoties. Moet een christen altijd blij zijn of is er ook ruimte 

om bedroefd te zijn of te rouwen? Jezus drukte wel Zijn emoties uit – Hij huilde.  
 

Mag een christen nooit zijn ziekte betwisten? Mag hij nooit zijn teleurstelling uitdrukken en vragen, “Waarom doet God 

niets?” Aan het kruis vroeg Jezus, “Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?”  
 

Veel ziekten eindigen in de dood. Hoe kan een christen, die heel erg ziek is, omgaan met zijn vrees (angst) voor de 

dood? Moeten christenen niet meer met elkaar praten over de christelijke hoop wanneer zij de dood in de ogen kijken?  
 

2. Onderzoek je eigen leven en belijd zonden.  
 

Lees Jakobus 5:13-15.  

Ontdek en bespreek. Hoe moet een christen reageren op zijn ziekte?  

Aantekeningen.  Vraag hulp. Een christen moet de oudsten (ouderlingen) van zijn gemeente vragen om voor hem te 

komen bidden. Jakobus lijkt een zeer ernstige ziek mens, moe en uitgesleten, te beschrijven. In plaats dat hij zelf tot 

God bidt, vraagt hij de oudsten om voor hem te komen bidden. 
 

Belijd zonde. In dit Bijbelgedeelte schijnt er sprake te zijn van een of andere zonde of nalatigheid die God onder de 

aandacht van deze persoon wilde brengen in een ogenblik van stil zelfonderzoek en het belijden van zonden aan God. 

God zal hem geven (1 Johannes 1:9)! Jakobus 5:16 leert hier niet dat hij zijn zonde of nalatigheid moet belijden aan een 
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andere christen die niets met de zaak te maken heeft. Hij moet alleen de zonde belijden aan degene tegenover wie hij 

gezondigd heeft.  
  

Evalueer leven. Maar misschien is het doel van zijn ziekte helemaal niet dat hij zijn zonde moet erkennen en belijden, 

maar eenvoudig om hem een gelegenheid te geven om zijn leven te evalueren en te herzien. God geeft hem dan een 

kans om zijn doelen en prioriteiten in het leven te herzien en zich opnieuw aan Hem toe te wijden. De zieke moet zich 

realiseren dat genezing te maken heeft met zijn hele lichaam en persoonlijkheid, met zijn relaties (tot God, zijn familie 

en buren), en zijn doelen, activiteiten en prioriteiten. In dit geval geeft zijn ziekte hem de gelegenheid te groeien naar 

grotere geestelijke volwassenheid.  
 

D. VERSCHILLENDE SOORTEN VAN GENEZING 
 

Ontdek en bespreek. Over welke soorten van genezing spreekt de Bijbel? Lees de Bijbelgedeelten.  

Aantekeningen. We kunnen vijf verschillende soorten van genezing onderscheiden.  
 

1. Genezing van zonde en de resulterende gebrokenheid. 
 

Lees Hosea 14:4; Jakobus 5:16.  

Genezing van ziekte vindt plaats door de zonde te belijden. In Hosea 14:5 zegt God, “Ik zal hun afkerigheid genezen.” 

Jakobus 5:16 leert, “Belijdt elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.”  
 

 (1) Het belijden van zonden in de Bijbel.  

De Bijbelse leer aangaande het belijden van zonden is de volgende:  

• Belijden van zonden aan God alleen, omdat onze zonde alleen tegen Hem was (Psalm 90:8).  

• Belijden van zonden onder vier ogen, omdat onze zonde alleen één ander persoon raakte (Matteüs 5:23-24; 18:15).  

• Belijden van zonden in het openbaar, omdat onze zonde een groep mensen (gemeente) raakte (1 Timoteüs 5:20).  
 

 (2) Het belijden van zonden in het bijzijn van een andere christen.  

Sommige christenen leggen Jakobus 5:16 als volgt uit: een christen die gebukt gaat onder een bepaalde zonde moet zijn 

zonde aan een vertrouweling opbiechten. Dan kunnen zij samen ervoor bidden, zo elkaars lasten dragen totdat er 

vergeving, genezing of bevrijding gekomen is.  
 

De bewoording van Jakobus 5:16 laat echter deze uitleg niet toe! In de Bijbel betekent het werkwoord “belijden” niet 

“met spijt erkennen” of “een geheim vertrouwelijk delen”, maar letterlijk “hetzelfde te zeggen als” wat God zegt. In 

Romeinen 10:9-10 betekent het “met je mond zeggen wat je hart gelooft”. En in Lukas 17:3-4 en Jakobus 5:16 betekent 

het dus “hetzelfde als God over de zonde zeggen”, maar alleen tegenover de persoon tegen wie je gezondigd hebt”.  
 

Dit Bijbelgedeelte spreekt dus niet over groepjes mensen die hun zonden openlijk in het groepje belijden. Dit 

Bijbelgedeelte zegt niet, “Belijd je zonden tegen God en andere mensen in elkaars tegenwoordigheid”, maar “Belijd je 

zonden aan elkaar”, dat wil zeggen tegenover de persoon tegen wie je gezondigd hebt. Zonden in een groep mensen 

belijden leidt alleen maar tot roddel en kwaadsprekerij (Zie Handleiding 2, supplement 10). 
 

 (3) Het belijden van zonden aan de persoon tegen wie je gezondigd hebt.  

De enige juiste uitleg van Jakobus 5:16 is dat je de zonde die je tegen iemand begaan hebt alleen aan hem belijdt en van 

hem vergeving ontvangt. Gelovigen komen niet bijeen om geheime zonden aan elkaar te belijden en elkaars zonden te 

verafschuwen, maar eerder om in eigen taal over de grote werken van God te spreken (Handelingen 2:11).  
 

Indien van toepassing kan de zieke zijn zonde alleen aan God belijden en pas later, als hij de kans krijgt, aan de persoon 

die hij heeft gekwetst. 
 

2. Genezing van innerlijke gebrokenheid. 
 

Lees Psalm 147:3; Spreuken 12:18; 15:30.  

Genezing van innerlijke emotionele problemen vindt plaats door het onderliggende probleem te onderkennen en dan 

God toe te laten om met dit probleem af te rekenen. Psalm 147:3 zegt, “De HEERE geneest de gebrokenen van hart.”  
 

3. Genezing van lichamelijke ziekte.  
 

Lees Matteüs 4:23; Filippenzen 3:20-21.  

In heilshistorische context genas Jezus veel zieken. Matteüs 4:23 zegt, “Jezus trok rond in heel Galilea ... en genas elke 

ziekte en elke kwaal onder het volk.” Maar Matteüs 13:58 zegt, “Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun 

ongeloof”.  
 

Na de lichamelijke dood. Alleen nadat wij gestorven zijn en Jezus zullen zien, zal onze geest (ons onzichtbare wezen) 

volledig en permanent worden zoals Hij is (1 Johannes 3:1-3)!  
 

Na de wederkomst. En pas bij de wederkomst van Jezus en de opstanding uit de dood, zullen onze sterfelijke lichamen 

getransformeerd worden en gelijkvormig aan het verheerlijkte lichaam van Jezus Christus zijn (Filippenzen 3:21). Onze 

vergankelijke stof (elementen van onze lichamen) in de aarde zal in onvergankelijkheid, heerlijkheid, kracht tot een 

geestelijk lichaam opgewekt worden (1 Korintiërs 15:42-44)! Dan pas zullen wij christenen volledig en permanent 

genezen zijn!  
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4. Genezing van de onderdrukking door boze geesten. 
 

Lees Matteüs 17:14-18; Handelingen 10:38.  

Genezing van de binding door boze geesten vindt plaats door gebed. In Handelingen 10:38 lezen we, “Jezus is het land 

doorgegaan, terwijl Hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas.”  

Het is beter om geen theorieën te ontwikkelen rondom Matteüs 17:21 NBG, “Maar dit soort gaat niet uit dan door 

bidden en vasten”, omdat de oorspronkelijke Griekse tekst van dit vers in de vroegste handschriften en vertalingen 

ontbreekt. Dit vers werd pas rond de 4de eeuw n.C. aan sommige maanuscripten van de Bijbel toegevoegd toen sommige 

christenen zich in kloosters terugtrokken en zich met ascese bezig hielden.  
 

5. Genezing van het land. 
 

Lees 2 Kronieken 7:14.  

Genezing van het land vindt plaats wanneer God droogtes, overstroming en plagen vervangt door regen, bescherming 

en goede oogsten. In 2 Kronieken 7:14 belooft de HEERE, “Wanneer ... Mijn volk, waarover Mijn Naam is 

uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan 

zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.”  
 

E. DE MIDDELEN TOT GENEZING 
 

1. God gebruikt verschillende middelen tot genezing. 
 

Onderricht.  
 

 (1) Spontane genezing.  

Ondanks de gevolgen van de zondeval van de mens, heeft God een wonderlijk vermogen in het menselijke lichaam 

geschapen om van allerlei ziekten te genezen en van allerlei kwalen te herstellen. Heel veel ziekten, infecties en wonden 

genezen spontaan, zelfs al duurt het een tijd. God is niettemin de Auteur van spontane genezing en herstel (Hebreeën 

1:3). Spontane genezing is dus ook goddelijke genezing en niet alleen maar natuurlijke genezing.  

 

 (2) Artsen en medicijnen als middel tot genezing.  

Sommige extreme geloofsgenezers zeggen dat mensen voor wie zij bidden moeten aanspraak maken op hun genezing 

(Engels: “claim their healing”). Ze zeggen: “Nu we voor jou gebeden hebben, moet jij geloven dat je gebed verhoord is 

en dat je nu helemaal genezen bent.” En: “Let niet meer op de symptomen van je ziekte”. En: “ Als een teken dat je 

gelooft dat je genezen bent, stop met het gebruik van geneesmiddelen.” of: “Gooi je krukken weg.” Maar deze 

geloofsgenezers spreken niet in overeenstemming met Gods Woord, omdat niet alle zieken genezen worden en gebed en 

geneesmiddelen in de Bijbel geen tegenstellingen vormen.  
 

Volgens Markus 6:12-13 en Lukas 10:33-34 werden zieken met olie gezalfd en was dit het gebruikelijke middel om 

ziekten te behandelen in de dagen van Jezus Christus. De discipelen zalfden zieken met olie en genazen hen. De goede 

Samaritaan verzorgde de verwondingen van zijn patiënt met olie en wijn. De olie diende om de pijn te verzachten 

(Jesaja 1:6) en de wijn om de wond te reinigen (zie 1 Timoteüs 5:23). Toen vervoerde hij hem op zijn ezel naar een 

herberg en verpleegde hem daar. Jezus prees hem voor zijn medische verzorging aan zijn naaste.  
 

Paulus en vele anderen hebben waarschijnlijk gebruik gemaakt van de medische verzorging van Lukas, want in 

Kolossenzen 4:14 noemt Paulus hem: “de geliefde arts”! Hoewel Paulus ook mensen kon genezen, heeft hij Trofimus 

ziek achter gelaten in Milete, waarschijnlijk om hem een kans te geven om te herstellen (2 Timoteüs 4:20). 
 

 (3) Wonderbaarlijke genezing.  

1 Korintiërs 12:28 zegt dat God “een verscheidenheid van geestesgaven van genezing” aan sommige christenen geeft. 

Dat kunnen geestesgaven zijn die het lichaam of de geest genezen. Het meervoud toont aan dat God mensen op 

verschillende manieren geneest: door middel van artsen en therapeuten, door oudsten en pastorale medewerkers, en 

door gebed en geloof van christenen. Alle vormen van genezing is dus goddelijke genezing. En alle genezingen zijn 

eigenlijk wonderen – wonderbaarlijke genezingen!  
 

 (4) Ultieme genezing.  

1 Korintiërs 15:50 zegt: “Vlees en bloed (de sterfelijke mens) kan het Koninkrijk van God niet beërven”. Op aarde is 

alle genezing tijdelijke genezing. Ultieme of permanente genezing van de menselijke geest (ziel) vind pas plaats na de 

lichamelijke dood wanneer christenen in de tegenwoordigheid van Jezus Christus komen en Hem aanschouwen  

(1 Johannes 3:1-3). Ultieme of permanent genezing van het lichaam vindt plaats bij de wederkomst van Jezus Christus 

(1 Korintiërs 15:50-57; Filippenzen 3:20-21). Alleen in de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal er volkomen, volmaakte 

en eeuwigdurende genezing van de hele mens zijn! Dan pas worden ziekten, kwalen en dood voor eeuwig vernietigd 

(Openbaring 21:4)!  
 

2. Mensen met speciale gaven van genezing. 
 

Ontdek en bespreek. In welke perioden van de menselijke geschiedenis vonden er wonderen van genezing plaats? 

Aantekeningen. Als regel is de Bijbel meer geïnteresseerd in de gewone voorzienige en verzorgende daden van God 

(elke seconde onderhoudt God de hele schepping) dan in de buitengewone daden (de wonderwerken) van God. De 
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Bijbel reserveert de wonderwerken van God voor de grote keerpunten in de heilsgeschiedenis! De grote keerpunten in 

de heilsgeschiedenis van God zijn de volgende:  
 

 (1) De Exodus (De Wet). 

Lees Exodus 15:22-27; Numeri 21:4-9.  

Wonderwerken concentreerden zich rondom Mozes, dat wil zeggen gedurende de verlossing en uittocht van Israël uit 

Egypte.  
 

 (2) De profeten (De Profeten).  

Lees 1 Koningen 17:17-24; 2 Koningen 5:1-16.  

Wonderwerken gebeurden rondom de profeten Elia en Elisa, dat wil zeggen gedurende het begin van de periode van de 

grote profeten in de Bijbel.  
 

 (3) Jezus Christus (De Evangeliën).  

Lees Matteüs 4:23-24; Handelingen 10:38.  

Wonderwerken concentreerden zich rondom Jezus Christus, dat wil zeggen, gedurende de periode dat God de 

menselijke natuur aannam en Zijn schepping en de menselijke geschiedenis binnentrad.  
 

 (4) De apostelen (De Brieven van de apostelen).  

Lees Markus 16:20; 2 Korintiërs 12:12; Handelingen 14:3; Hebreeën 2:3-4.  

Uiteindelijk gebeurden wonderwerken in associatie met Jezus Christus rondom de twaalf apostelen van Jezus Christus, 

dat wil zeggen gedurende de periode van de grondlegging van de Christelijke Kerk. Volgens 2 Korintiërs 12:12 

gebeurden wonderwerken rondom de apostelen van Jezus Christus als een door God gegeven teken om de unieke 

bediening van de apostelen authentiek te verklaren.  
 

Dit stemt overeen met het algemene patroon van de Bijbel, hierboven genoemd. In Markus 16:20 en Handelingen 14:3 

lezen we dat de Heere de boodschap van Zijn apostelen bevestigde door de tekenen die daarop volgden. Volgens 

Hebreeën 2:3-4 was de reden dat God geestesgaven van de Heilige Geest naar Zijn wil gegeven heeft, om de boodschap 

van verlossing te bevestigen die door de apostelen in de Kerk verkondigd werd (en in het Nieuwe Testament 

opgetekend werd).  
 

 (5) Keerpunten in de christelijke geschiedenis vandaag.  

Lees 1 Korintiërs 12:28; 14:12. Wonderen gebeuren nog steeds vandaag! Zij komen overal voor, maar vooral gedurende 

de keerpunten of belangrijke punten in de heilsgeschiedenis van de Christelijke Kerk in bepaalde landen of plaatsen. De 

geestesgaven van wonderen doen en genezingen dienen de opbouw van de Gemeente/Kerk.  
 

Christenen vandaag die aanspraak maken dat zij de geestesgaven van genezingen of van geloof hebben ontvangen, 

mogen deze geestesgaven alleen beoefenen binnen de grenzen van Gods Woord enerzijds en onder het toezicht van de 

oudsten van de gemeente anderzijds. Maar of de geestesgave van genezingen aanwezig zijn of niet, de bediening voor 

de zieken moet altijd beschikbaar blijven in de gemeente! Jakobus 5:14 leert dat de bediening voor de zieken meestal 

door de oudsten van de gemeenten uitgevoerd werd, ongeacht of zij de geestesgave van genezingen hadden of niet!  
 

3. Gebed en zalving door de oudsten als middel tot genezing.  
 

Lees Jakobus 5:13-16. Onderricht. 
 

 (1) De bediening van genezing hoort normaal bij de oudsten.  

Jakobus 5:14-15 leert: “Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen (oudsten) van de gemeente bij zich roepen 

en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed, zal de zieken 

behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.”  
 

Jakobus zegt niet dat gebed en zalving met olie de dokter moet vervangen. Hij keurt artsen en moderne medicijnen niet 

af. Christenen mogen niet aannemen dat Jakobus iets wat hij niet noemt zondermeer afkeurt! Er is altijd een geestelijke 

dimensie in genezing en Jakobus gaat hierop in. Een christen moet nooit een dokter (tandarts, specialist, therapeut, enz.)  

raadplegen zonder tegelijk God te raadplegen. Maar er zijn gelegenheden dat het in orde is om God als eerste of alleen 

te raadplegen zonder een dokter.  
 

Jakobus associeert de bediening van genezing door gebed en zalving met olie met de oudsten in de gemeente. De 

bediening van genezing hoort niet uitsluitend bij mensen die aanspraak maken dat zij de geestesgave van genezing 

hebben ontvangen (1 Korintiërs 12:30). Ook hoort de bediening van genezing niet uitsluitend aan een of ander orde die 

niet meer bestaat zoals de apostelen van Jezus Christus. De bediening van genezing hoort normaal aan de oudsten van 

de gemeente als groep! 
 

 (2) De zalving met olie is geen sacrament.  

Een verkeerde leer en praktijk gebaseerd op Jakobus 5:13-16 ontwikkelde als een traditie in de Christelijke Kerk voor 

de Reformatie van 1517.  

• Tegen de 3de eeuw n.C. was het al de gewoonte dat de bisschop van het gebied de olie heiligde (apart zette) die 

gebruikt werd bij de zalving van zieken.  

• Tegen de 10de eeuw was het vooral de priesters die de zalving met olie uitvoerde.  
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• Tegen de 12de eeuw worden de uitdrukkingen “het heilige oliesel” en “het sacrament voor de doden” gevonden en de 

zalving met olie werd beperkt tot mensen die op het punt stonden te sterven.  

• In de 13de eeuw werd de ceremonie van zalving met olie verklaard “een van de zeven sacramenten” te zijn.  

• Het Concilie van Trente in 1545 (Contra de Reformatie) sprak de banvloek uit (een vloek van de Kerk die een 

persoon uit de Kerk verbande) over ieder mens die ontkent dat “de heilige zalving terecht een sacrament door 

Christus ingesteld was ... en door de gezegende apostel Jakobus verbreid werd”, of die ontkent dat “dit sacrament 

genade en vergeving schenkt, ... of die dacht dat de oudsten naar wie Jakobus verwijst niet priesters waren die door 

een bisschop ingewijd waren.”1.   

 

Het is duidelijk dat “de heilige zalving” een on-Bijbelse traditie en kerkelijk bijgeloof geworden was. Het heeft niets 

met Jakobus 5:14-15 te maken! Jakobus was geen apostel van Jezus Christus, maar wel Zijn broer. Hij was primair 

geïnteresseerd in de genezing van ziekte, terwijl de vergeving van zonden alleen af en toe een rol speelde. De zalving 

met olie kan geen vergeving overdragen! Er wordt niet gesproken over een priester die iemand voorbereidt op zijn 

sterfbed, maar over een oudste die een ziek mens bijstaat tot het volle leven hersteld wordt!  
 

 (3) De handelingen rondom de bediening van genezing van de oudsten.  

• In een huis. 

Jakobus spreekt ook niet over openbare genezingsdiensten, maar over een bediening in de beslotenheid van het huis van 

de zieke. De oudsten hebben twee taken: over de zieke te bidden en hem met olie in de Naam van de Heere te zalven.  
 

• Gebed.  

Het is belangrijk te merken op te merken dat de zieke niet gevraagd wordt te bidden of om geloof voor genezing te 

beoefenen. Het zijn de oudsten die geroepen worden om te bidden en geloof voor genezing te beoefenen. De 

effectiviteit van de bediening van genezing ligt in “het gelovig gebed” en niet in de zalving met olie. De Heere belooft 

Zijn genezing en herstellende kracht als een antwoord op het gelovige gebed van de oudsten.  
 

• Speeksel.  

Jezus gebruikte Zijn speeksel alleen één keer bij een dove die moeilijk sprak (Markus 7:31-37; 8:22-26; Johannes 9:6-

7). Omdat normaal spreken met een dove moeilijk was, gebruikte Jezus Christus een tasbare methode om de zieke te 

overtuigen dat Hij van plan was hem te genezen.  
 

• Zalven met olie.  

In Markus 6:13 beveelt Jezus helemaal niet dat er met olie gezalfd moest worden, maar Hij keurt het zeker goed. De 

zalving met olie was de belangrijkste medische behandeling in de dagen van Jezus Christus. Het werd als een medicijn 

aangewend. Zo gebruikten de oudsten ook olie als een zichtbaar en voelbaar middel en teken van het genezingsgezag en 

de genezingskracht in de Naam van Jezus Christus.  
 

• Handen opleggen.  

Let wel dat er in dit Bijbelgedeelte geen verwijzing is naar handoplegging. De handoplegging was een andere zichtbare 

en voelbare uitdrukking en een teken van het neerdalen van genezingskracht in de Naam van Jezus Christus (Markus 

6:5; Handelingen 28:8). Het wordt zeker vandaag ook toegestaan.  
 

• Zonden belijden.  

Er is in dit Bijbelgedeelte ook geen reden om te denken dat de zieke eerst zijn zonden in het openbaar in het bijzijn van 

de oudsten moet belijden (zie hierboven). Maar de oudsten mochten de zieke wel vragen of er enige zonden was die 

beleden moest worden en vergeven moest worden. Een ogenblik van stil gebed, waarbij er ruimte is voor iedereen om 

eventuele zonden te belijden of om God te danken voor wat hij aan het doen is, wordt vandaag zeker toegestaan. 
 

4. Het gelovige gebed en zijn resultaat.  
 

 (1) Het doel van beloften is niet om geloof op te zwepen of om geloof voor te wenden.  
 

Ontdek en bespreek. Wat is het doel van beloften met betrekking tot gebed in de Bijbel? Lees de Bijbelgedeelten.  
 

• Jakobus 5:15. Geloof is niet een ongegronde aanname dat God genezing moet of zal schenken.  

Jakobus 5:15 belooft dat het gelovig gebed de zieke zal behouden, bevrijden of tot gezondheid zou herstellen en de 

Heere zou hem weer oprichten. Als de uitdrukking “gelovig gebed” op zichzelf genomen wordt, dan is geloof de 

overtuiging dat God het wonder van genezen onder alle omstandigheden zou uitvoeren. Maar dat is niet wat Jakobus 

bedoelt te zeggen.  
 

• Markus 11:24. Geloof heeft openbaring nodig.  

Jezus deed soortgelijke beloften. In Markus 11:24 zegt Jezus Christus, “Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, 

geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen” (Johannes 14:13; Matteüs 18:19). De uitdrukking “het 

gelovige gebed” is duidelijk belangrijk, maar er schuilt een gevaar om de hoek. Tenzij christenen een specifieke 

openbaring van God ontvangen hebben dat het Gods wil is om deze zieke te genezen, worden christenen dikwijls 

misleid door hun eigen overtuigingen over wat God wel of niet gaat doen. Zonder zo een bijzondere openbaring, wordt 

                                                           
1 The Canons and Decrees of the Council of Trent”, translated by J. Waterworth, 1848, p 110f 
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bidden met een houding van “God moet en zal de zieke genezen” een ongegronde aanname die alleen maar de 

kwetsbare geest van de zieke nog meer kan schaden (Psalm 56:8). 
 

• Markus 9:21-24. Geloof is niet altijd zeker.  

De Bijbel zegt niet dat we alleen kunnen bidden wanneer we deze speciale zekerheid van geloof bezitten dat wij zullen 

ontvangen wat wij ook vragen/bidden. In Markus 9:21-24 reageerde Jezus met kracht (dat wil zeggen, Hij genas) op een 

geloof dat naar eigen belijdenis ver van zeker was. De man zei, “Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.” 
 

• Efeziërs 3:20. Geloof is niet de maatstaf waarmee God gebed beantwoord.  

De Bijbel zegt niet dat Gods reactie op ons gebed alleen gaat in zoverre ons geloof strekt. In Efeziërs 3:20 zegt Paulus 

dat God bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. 
 

• 1 Korintiërs 12:9a,11. Geloof is een Goddelijk gave, niet door een mens opgezweept of voorgewend.  

De Bijbel zegt niet dat wij moeten proberen om ons geloof op te zwepen of te doen alsof wij dit geloof hebben wanneer 

wij het niet hebben. God is niet uit op huichelaars, maar op mensen die oprecht zijn. God zoekt naar mensen die Hem in 

geest en waarheid aanbidden (Johannes 4:23-24). Wat Jezus, Paulus en Jakobus schijnen te zeggen is dat wij in ons 

gebeden alert moeten blijven dat God ons een bijzonder gave van geloof wil geven met betrekking tot iets dat wij 

vragen. Een dergelijk geloof is altijd een soevereine gave van God (1 Korintiërs 12:9a,11).  
   

• Matteüs 6:8. Geloof is vertrouwend of geduldig wachten om te zien wat de soevereine God van plan is te doen.  

Deze Bijbelgedeelten over “het gebed van geloof” (Matteüs 18:19; Markus 11:22-24; Johannes 14:13; Jakobus 5:14) 

zijn niet de hele waarheid over gebed. De meerderheid van christelijke gebeden zijn gebeden van geloof (kinderlijk 

vertrouwen); en terecht, want wij weten dikwijls niet wat we moeten vragen voor onszelf of voor een ander. Wij komen 

dikwijls wijsheid tekort om te weten wat recht is of kennis om te weten wat nodig is en daarom bidden wij: “Heere, 

zegen alsjeblieft deze persoon of situatie.” Wanneer wij God vragen “te zegenen”, erkennen wij bewust dat wij niet 

weten wat wij specifiek moeten vragen, maar dat de Heere wel weet wat nodig is! Al vóór wij bidden weet God wat wij 

nodig hebben (Matteüs 6:7-10). Gebed is daarom een toewijding en een onderwerping aan de soevereine wil van God. 

Alle ware gebeden beoefenen waar geloof door met geduld te wachten op wat de soevereine God van plan is te doen. 
 

 (2) Het doel van beloften is om christenen aan te sporen met moed en vertrouwen te bidden.  

Lees Markus 1:17; 2:20-22; 3:33-35; 5:39; 7:27; 8:15; 9:12-13; 9:43,45; 10:38-39; Markus 11:22-24.  

Ontdek en bespreek. Hoe moeten wij Markus 11:22-24 verstaan in het licht van de figuurlijke uitdrukkingen (bergen 

verzetten) die Jezus in het Evangelie van Markus gebruikt? Wij doen dat nog steeds! 
 

• Bidden met geloof.  

Geloof is het venster van de ziel waardoor de liefde van God in ons binnenstroomt. Geloof is de open hand die we 

uitstrekken naar God, de Gever. Geloof is de koppeling die de trein van de mens koppelt aan de locomotief van God. 

Geloof is het hele leven van de mens aanhaken en zich vastklemmen aan de initiatieven van God. Geloof is de stam van 

de boom van verlossing, waarvan de wortel Gods genade is en de vrucht onze goede werken zijn (Romeinen 5:1,5; 

Johannes 1:12-13; 2 Tessalonicenzen 2:13-14; Efeziërs 2:8-10).  
 

Geloof was het middel dat Abraham rechtvaardigde (Genesis 15:6). Geloof was de magneet die Mozes van the 

pleziertjes van Egypte aftrok, zodat hij zijn lot met Gods verdrukte volk inwierp (Hebreeën 11:24-27). Geloof was de 

kracht die de muren van Jericho omverwierp (Jozua 6:20). Geloof was het geheim dat Ruth in staat stelde de God van 

de Bijbel te belijden (Ruth 1:16). Geloof was het wapen dat Goliath doodde (1 Samuël 17:45-47). Geloof was het wapen 

dat de legermacht van Sanherib vernietigde (2 Koningen 19:14-37). Geloof was de beslissende factor in de strijd tussen 

Elia en de valse profeten op Karmel (1 Koningen 18:30-40). Geloof was het schild dat Job beschermde te midden van 

zijn beproevingen (Job 19:23-27). Geloof was de muilband die de muilen van de leeuwen dichtsnoerde (Daniël 6:19-

23). Geloof was het geneesmiddel dat de knecht van de hoofdman in Kapernaüm en vele anderen in het Nieuwe 

Testament genas (Matteüs 8:10,13).  
 

Geloof is om op God te leunen of te steunen, op Hem te vertrouwen en aan hem vast te klemmen onder alle 

omstandigheden. Geloof is weten dat Gods eeuwige armen onder je zijn (Deuteronomium 33:27). Geloof is je weg toe 

te vertrouwen aan de HEERE, Hem te vertrouwen en te weten dat Hij zal doen wat het allerbeste is (Psalm 37:5). 

Geloof is het Koninkrijk (koningschap) van God als een klein kind te ontvangen (Markus 10:15). Geloof is de vaste 

grond (zekerheid) van de dingen waarop wij hopen, en een bewijs (zekerheid) van de zaken die wij niet zien (Hebreeën 

11:1). Geloof is de overwinning die de wereld overwint (1 Johannes 5:4).  
 

• Bidden verzet bergen - een figuurlijke uitdrukking.  

Letterlijk zou de Olijfberg opgetild moeten worden en 1200 meter lager in de zee geworpen worden! Het heeft geen 

enkel zin om door zich heel hard te concentreren deze berg in de zee te werpen. Jezus maakt gebruik van figuurlijke 

uitdrukkingen.  
 

Het wordt ook in Jesaja 40:4 gevonden: “Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd 

worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden.” De dalen verwijzen naar de diepten 

van ontmoediging en wanhoop van Gods volk in ballingschap en de bergen verwijzen naar de hoogten van trots en 
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zelfverheffing van de omliggende volken. God zegt hiermee dat niets kan verhinderen dat Zijn volk uit de ballingschap 

zal terugkeren!  
 

Het wordt ook in Zacharia 4:7 gevonden: “Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte 

worden.” Het is een verwijzing naar de berg van moeilijkheden die Zerubbabel tegenkwam bij het bouwen van de 

tweede tempel. Die berg van moeilijkheden zou verdwijnen!  
 

In het licht van de context van Markus 11:24 verwijst deze dramatische figuurlijke uitdrukking naar geloof en gebed. 

Geen taak in overeenstemming met Gods volmaakte wil zal onmogelijk zijn om uit te voeren! Degene die dit gelooft en 

niet hierover twijfelt, zal dergelijke bergen van moeilijkheden kunnen verplaatsen!  
 

• De bergen die de apostelen verzet hebben.  

De apostelen hadden zowel op fysiek als op geestelijk gebied dingen gedaan die even onmogelijke lijken als om een 

berg op te tillen en in de zee te werpen. Door geloof wandelde Petrus op water (Matteüs 11:29). Door geloof dreven de 

apostelen demonen uit in de Naam van Christus (Lukas 10:17).  

Een paar dagen later zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken 

die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere dingen doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader” (Johannes 14:12).  
 

Het boek Handelingen bewijst dat wat Jezus hier in Markus 11:24 zei, waar is. De apostel Petrus genas een verlamde, 

genas zieken en mensen die door boze geesten belaagd werden en wekte een dode vrouw uit de dood op (Handelingen 

3:6-9,16; 5:12-16; 9:32-43). De apostel Paulus dreef een boze geest uit een waarzegster, genas zieken en wekte een 

jongen uit de dood op (Handelingen 16:16-18; 19:11-12; 20:9-12). Dit waren allemaal tijdelijke genezingen!  
 

Maar God gebruikte ook de apostelen om permanente genezing teweeg te brengen. Zij brachten duizenden uit de 

geestelijke duisternis naar het geestelijke licht (Handelingen 2:41). Zij hebben het evangelie verkondigd in gebieden ver 

buiten het gebied waar Jezus heeft gewerkt (Handelingen 1:8)! En zij hebben veel langer dan de 3½ jaar van Jezus 

gewerkt! Dit waren een paar van “de grotere dingen”! 
 

• Kenmerken van waar gebed.  

“Alles wat u biddend begeert” is bijna ongelooflijk. We moeten onthouden dat onze gebeden in overeenstemming 

moeten zijn met wat Jezus op andere plaatsen over gebed aan ons geleerd heeft en moeten in overeenstemming zijn met 

wat in de Bijbel geleerd wordt. Dus, gebed, moet een uitdrukking zijn van nederig, kinderlijk vertrouwen en geloof dat 

je van God ontvangen hebt (Matteüs 7:11). Waar gebed moet het volgende zijn: vragen met een oprecht hart (Matteüs 

6:5), met een wil om te volharden (Matteüs 7:7), met liefde voor allen die erbij betrokken zijn (Matteüs 5:43-48), met 

onderwerping aan Gods soevereine wil (Matteüs 6:10b) en in de Naam van Jezus Christus (Johannes 16:24). Bidden in 

de Naam van Jezus Christus betekent bidden in overeenstemming met alles wat Jezus over Zichzelf heeft geopenbaard 

en bidden door met vertrouwen te rusten op Zijn volbrachte verlossingswerk. 
  

• Bidden met overtuiging, maar niet met halsstarrige opdringerigheid.  

Zo staat de uitdrukking: “het gelovige gebed zal de zieke behouden (Grieks: sózó)”, in de rij van andere bevestigingen 

met betrekking tot gebedsverhoringen. In Matteüs 18:19 belooft Jezus, “Als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, 

eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader.” En Johannes 14:13 zegt, “En wat u ook zult vragen 

in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.”  
 

Dergelijke beloften zijn bedoeld om de christen met vertrouwen bij de plaats van gebed te brengen. Christenen hebben 

moed en bemoediging nodig om te bidden, vooral voor genezing. Deze beloften spreken over een God Die al onze 

gebeden hoort, Die gul is, Die alles kan doen en niets van ons zal weerhouden dat goed is! Maar één ding dat deze 

beloften niet aanmoedigen, is dat wij met halsstarrige opdringerigheid bidden dat wij weten wat goed is en dat onze wil 

moet geschieden!  
 

 (3) De essentie van geloof in gebed is vertrouwen in Gods soevereine wil. 

Lees Matteüs 6:9-10; Lukas 22:42; Jakobus 4:15.  

Ontdek en bespreek. Wat is de essentie van geloof in relatie tot gebed? 
 

• De essentie van geloof is vertrouwen in Gods soevereine wil.  

Toen Jezus Christus in “het Onze Vader” leerde dat wij moeten bidden. “Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk 

kome; Uw (volmaakte wil) geschiede”. Hij leerde ons dat deze houding essentieel in al onze gebeden is!  
 

Jakobus 4:15 zegt, “In plaats daarvan zou u moeten zeggen, ‘Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat 

doen’.” Het leert ons dat de essentie van het leven en van gebed is: “Laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden!” 

(Lukas 22:42). 
 

Daarom is ons geloof in “het gelovig gebed” niet een overtuiging dat God automatisch Zijn belofte gaat vervullen en de 

zieke gaat genezen. “Het gelovig gebed” is eerder vertrouwen dat de soevereine wil van God, Die betrouwbaar en 

liefdevol is en alleen weet wat het allerbeste voor de zieke is, zal geschieden, ongeacht of er genezing of geen genezing 

is. Noch de zieke mens, noch de oudsten van de gemeente dringen erop aan dat hun wil moet geschieden. De oudsten 

komen met de zieke bijeen om hem in de volkomen en eeuwige veiligheid van Gods onveranderlijke en genadige wil te 

brengen. De volmaakte wil van God mag zijn dat Hij de zieke geneest. Dit is de mindere weldaad! Of de volmaakte wil 
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van God kan zijn dat de zieke sterft en in Gods tegenwoordigheid geroepen wordt waar hij de volheid van het eeuwig 

leven zal genieten! Dit is de allergrootste weldaad!  
 

Om deze reden moeten christenen altijd in al hun gebeden zeggen (en niet alleen in gebeden voor genezing): “Laat uw 

(volmaakte) wil geschieden!” Het effect is dan dat alle beperkingen van onze gebeden verwijderd worden! Onze kennis 

over ziekten, onze voorgestelde oplossingen en ons verstaan van Gods wil zijn altijd beperkt (Deuteronomium 29:29)! 

Soms leggen wij een beperking op onze gebeden door ons beperkte kennis over het probleem. Soms leggen we een 

beperking op onze gebeden door een menselijke oplossing voor te stellen. En soms leggen wij een beperking op onze 

gebeden door te denken dat wij het allerbeste voor onszelf wel weten. Door te bidden: “Laat uw wil geschieden!” 

leggen we helemaal geen beperking op ons gebed, maar heffen ons gebed boven alle aardse beperkingen uit! Ons gebed 

plaatst ons onvoorwaardelijk in de handen van God en Zijn oneindige wijsheid, liefde en kracht. Er is op de aarde geen 

veiliger plaats om een ziek mens te plaatsen dan in de handen van God. En er is echt geen betere oplossing voor zijn 

probleem dan de oplossing die God voor hem in gedachte heeft!  
 

“Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig 

Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28). 
 

F. DE SFEER BIJ GENEZING 
 

Introductie. Wanneer christenen voor een ziek mens bidden, dan horen zij te vragen voor een sfeer van geloof en liefde. 

Onze verantwoordelijkheid is om geloof en liefde te beoefenen. Gods verantwoordelijkheid is om Zijn soevereine en 

volmaakte wil op Zijn eigen tijd uit te voeren!  
 

1. Geloof en genezing. 
 

 (1) Geloof is niet geloof in jezelf of in de persoon die voor genezing bidt.  

Een ziek mens dat geloof voor zijn eigen genezing heeft of die gelooft in de mensen die voor zijn genezing bidden, 

stuurt af op een teleurstelling. Mensen die zich naar binnen keren en heel erg hard proberen om hun twijfel te 

overwinnen en hun geloof in hun eigen geloof te vergroten (dat wil zeggen, die geloven dat hun geloof groter is dan die 

in werkelijkheid is), vergeten dat een dergelijk geloof een gave van God is (1 Korintiërs 12:9a).  
 

Wanneer iemand die geloof voor de genezing van een ander heeft, merkt dat de zieke niet schijnt te genezen, gaat hij 

steeds harder en sneller bidden om de zieke aan te sporen of te vermanen nog sterker te geloven. Maar in plaats van zijn 

geloof te versterken, veroorzaakt hij steeds meer spanning bij de zieke. Bovendien mogen christenen nooit tegen een 

zieke zeggen dat hij met zijn medicijnen moet stoppen en dat hij de symptomen van zijn ziekte moet veronachtzamen. 

Geloof mag nooit op mensen berusten of op wat mensen zeggen.  
 

 (2) Geloof moet altijd geloof in God zijn, in Gods trouw, wijsheid, kracht en liefde.  

God is getrouw. God luistert altijd naar de gebeden van Zijn kinderen en beantwoordt altijd al hun gebeden, zelfs al kan 

de gelovige Zijn antwoord niet zien (Efeziërs 3:20)!  
 

God is wijs, omdat Zijn soevereine plan voor ons het allerbeste plan denkbaar voor ons leven is en Hij al onze onkunde 

en beperkte motieven opzij zet (Romeinen 8:28).  
 

God is almachtig en niets is te moeilijk (wonderlijk) voor Hem (Jeremia 32:17). “Geen ding zal bij God onmogelijk 

zijn” (Lukas 1:37)!  
 

God is liefdevol en goed en Hij zal ons gebed beantwoorden op een wijze die ons het meest helpt. Geloof is om je op 

God te richten en Hem volledig te vertrouwen dat Hij weet wat het allerbeste voor je is; dat Hij je meer liefheeft dan 

welk mens dat ooit kan, en dat Hij tot stand kan brengen wat je echt nodig hebt. Christenen drukken hun geloof uit door 

tot God te bidden voor de zieken! De verantwoordelijkheid van Christenen is om voor de zieken te bidden, maar zij 

moeten het resultaat aan God overlaten!  
 

 (3) Geloof kan groeien.  

Nadat de discipelen er niet in slaagden om de maanzieke jongen met zijn stuiptrekkingen te genezen, zei Jezus tot hen 

dat dat kwam omdat hun geloof “klein” was. In Matteüs 17:20 zet Jezus Zijn onderwijs voort en zegt, “Ik zeg u, als u 

een geloof had als een mosterdzaad, zou u tegen deze berg zeggen: ‘Verplaatst u van hier naar daar! En hij zou gaan, en 

niets zou voor u onmogelijk zijn.” Een mosterdzaad is heel klein. In goede aarde groeit het totdat het zo groot wordt dat 

de vogels in de lucht er komen zitten. Jezus leert dat geloof als een mosterdzaad is. Hoewel je geloof in het begin heel 

klein is, zal het door je relatie met Jezus groeien totdat je grote dingen voor God kan doen! Geloof als een mosterdzaad 

is dat soort geloof dat niet in wanhoop (vertwijfeling) opgeeft als zijn pogingen niet meteen met succes bekroond 

worden. Het onderhoudt een ononderbroken en levend relatie (contact) met God. Het houdt vol vurig te bidden, omdat 

het weet dat God op Zijn eigen tijd en eigen wijze dat gebed zal beantwoorden. Een dergelijk gebed verbindt de bidder 

met de onuitputtelijke bron van Gods wijsheid, liefde en kracht.  
 

 (4) Geloof werkt helemaal in overeenstemming met de openbaring in Gods Woord.  

Noach en Abraham waren in staat om geloof te beoefenen nadat God Zijn wil aan hen heeft geopenbaard (Hebreeën 

11:6-8). Als God niet Zijn wil aan hen had geopenbaard, zouden zij niet geweten hebben hoe zij hun geloof moesten 

beoefenen. Evenzo, wanneer God Zijn Woord en Zijn wil in de Bijbel aan je geopenbaard heeft, ben je in staat om 
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geloof te beoefenen in God en in wat God zegt. Dan zal je geloof ook in staat zijn om bergen te verzetten! Bergen 

verzetten moet niet letterlijk verstaan worden, maar figuurlijk, omdat in Zacharia 4:7 het een verwijzing is naar “de 

bergen van moeilijkheden” die Zacharia tegenkwam. Jezus bedoelt dat geen taak, die God aan je toevertrouwt,  

onmogelijk zal zijn om uit te voeren zolang je in een vertrouwensrelatie met God blijft (Psalm 18:29; Matteüs 19:26; 

Filippenzen 4:13). Dus, door geloof dat gebaseerd is op Gods toevertrouwde taak en dat volhardend blijft groeien, zal 

niets meer onmogelijk voor je zijn!  
 

2. Liefde en genezing.  
 

1 Korintiërs 13:2 zegt, “En al zou ik geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik 

niets.” Als christenen voor een ziek mens bidden, dan moet dat in een sfeer van liefde gebeuren. De zieke mag op geen 

enkele wijze beschadigd worden door wat er gezegd of gedaan wordt in de bediening van genezing.  
 

 (1) Sommige christenen benadrukken Gods kracht in genezing.  

Zij concentreren zich op de beloften van God met betrekking tot kracht om te genezen en wonderen te doen. Zij 

benadrukken geloof. De zieke moet geloof hebben ten einde deze beloften te ontvangen. Zij zeggen dat God dan hun 

geloof zal eren door hen met kracht te genezen. Mensen die de kracht voor genezing benadrukken, zijn geneigd om op 

een gezaghebbende wijze te bidden, met een luide stem en door met kracht handen op te leggen. Maar hun luide 

aanspraak is eerder een uiting van hun innerlijke onzekerheid en hun krachtige woorden zijn dikwijls een verhulling van 

hun vrees dat zij niet geaccepteerd zullen worden.  
 

Deze benadering kan de zieke beschadigen als God in Zijn wijsheid hem niet geneest. De bidder kan dan zeggen dat de 

zieke niet genas, omdat de zieke niet geloofde of omdat het geloof van de zieke niet sterk genoeg was. De zieke wordt 

dan erg ontmoedigd. Hij voelt dat hijzelf verantwoordelijk is dat hij niet genas en beschouwt zichzelf dan als een 

mislukking, verdoemd en verworpen. Of hij gaat God de schuld geven dat Hij geen kracht genoeg heeft om hem te 

genezen of er gewoon niet om geeft om naar zijn gebed te luisteren. Hij kan dan God de rug toekeren.  
 

 (2) Andere christenen benadrukken Gods liefde in genezing.  

Zij concentreren zich op de beloften van God met betrekking tot wijsheid en liefde. Zij benadrukken liefde. De zieke 

kan en moet dan alles wat tegen de liefde is wegdoen, als bijvoorbeeld zijn haat, boosheid, bitterheid en slechte relaties 

met andere mensen. Zij laten de resultaten helemaal over aan God. Zij erkennen dat Gods soevereiniteit een mysterie is 

en dat niet ieder mens zal genezen. Mensen die Gods liefde bij genezing benadrukken, hoeven geen  indruk te maken, 

maar doe er alles aan om de zieke lief te hebben. De liefde is geduldig, en vriendelijk. De liefde pronkt niet, zij doet niet 

gewichtig, zij handelt niet ongepast en zoekt niet haar eigen belang. De liefde rekent het kwade niet toe (NBG) en 

verheugd zich over de waarheid. 
 

Deze benadering kan de zieke niet beschadigen, omdat de zieke en de broeders die bidden zich hebben onderworpen 

aan de soevereine en volmaakte wil van God.  
“Laat niet Mijn  wil, maar de uwe geschieden!” 

  

5 GEBED (8 minuten)                                       [REACTIES] 

GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD 

 

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) bidden 

en naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.  
 

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

 Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen.  

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de studie over  “Ziekte en genezing” samen met een persoon of een kleine groep  

    mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Openbaring 4 – 7. 

    Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.  

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer (17) Johannes 16:13. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit  

    je hoofd geleerd hebt. 

5. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. Johannes 20.  

    Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen. 

6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

7. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over  

    stille tijd, memorisatie en deze opdracht.  

 


