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Ziekte is duidelijk aanwezig in de Bijbel. Genezing ook. Maar genezing is 
niet het enige antwoord en ook niet het hoogste Bijbelse antwoord op het 
probleem van ziekte en pijn. 
 

Deel A: Een Bijbelse blik op Ziekte 
 
Rol van mysteries in christendom – waarheden die tegenstrijdig lijken te 
zijn. Soms is spanning nodig om geestelijke werkelijkheid goed te 
beschrijven. Voor mij beschrijven drie mysteries de werkelijkheid over 
Ziekte en Genezing. Het waarheid zit ergens er tussen! 
 
Mysterie #1   
1a. Het bestaan van ziekte/lijden is rechtvaardig/juist/eerlijk 
1b. De spreiding van ziekte/lijden over de mensen lijkt zo oneerlijk te zijn. 

 
Waar komt lijden en ziekte vandaan? 

1. Ongezond leven 
2. Invloed van demonen/vloek (bevrijding/verbreken => genezing) 
3. Eigen zonde (belijden/vergeving => genezing) 
4. De zonden van andere mensen 
5. Gevolg van de zondeval (gebroken wereld) 
6. Van God Zelf  – als oordeel/straf, of 
   - als deel van Zijn macro-plan 

Mysterie #2 
2a: God is goed. Hij houdt heel veel van elke mens. Hij haat ziekte, pijn, 

lijden, dood. 
2b: God gebruikt ziekte, pijn en lijden. God maakt soms mens ziek.  

 
Ziekte en lijden als straf/oordeel 
Pascha Egypte:  Ex 12:29. 

Mirjam:  Num 12:10-15. 
Koning Azaria:  2Kon 15:5.  
Ananias en Saffira:  Hand 5:9-10. 
Christenen uit Korinthe:  1Kor 11:30 
 
Ziekte en lijden als deel van Zijn goede macro-plan 
Mozes – Farao:  Ex 4:6-7. 

� Doel: een teken om Gods kracht aan farao te laten zien 
Doof/blind in Israël: Ex 4:11.  

� Doel: geen reden is gegeven 
Saulus: Hand 9:9+17-18. 

� Doel: Om in het hart van Paulus te werken 
De ‘blindgeborene’:  Waarom? Joh 9:3. 

� Doel: Opdat de werken van God geopenbaard zouden worden 
 

Deel B: Een Bijbelse blik op Genezing 
 
� In het Oude Testament  

• Exodus 15:16   
• Deut 32:39  
• Psalm 103:1-3  

 
• Koning Hizkia:  Jas 38:5,16. 
• Koning Asa:  2 Kron 16:12-13. 
• Naäman  2 Kon 5:3,14. 
• Hannah  Gen 21:1. 

� Er zijn voorbeelden van Genezing in het OT maar niet veel. 
 
� In het Nieuwe Testament  

• Jezus (Mat 4:23) 
• De 12 discipelen (Luk 9:1) 
• De 70 discipelen (Luk 10-1, 8-9) 
• Gebed van de oudsten (Jak 5:14-15)  
• Gaven van genezing (1 Kor 12:9) 
• Meer algemeen… (Mk 16:17-18, Jak 5:16) 

 



Mysterie #3  
3a. God is soeverein en heeft alle macht 
3b. God kiest soms Zich te beperken totdat een mens in actie komt 

 
� We zijn dus verantwoordelijk om voor zieken te bidden 
Jakobus in contekst van genezing:  “Een krachtig gebed [tot God] van 
een rechtvaardige brengt veel tot stand” Jak 5:16 
 
Waarom genezen sommigen en anderen niet? - 3 verkla ringen 
 
(1) Genezingen zoals we in de NT zien zijn niet meer voor deze tijd 

 
(2) Elke Christen heeft recht op genezing nu – je moet het claimen 

Je moet de juiste formule of sleutel vinden 
 
(3) Gods koninkrijk is ‘nu al’ en ‘nog niet’ 
• Jezus: “…het Koninkrijk van God is nabijgekomen” Mk 1:15 
• Jezus-70: “genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het 

Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen” Lk 10:9 
• Heb 6:5 “…die het goede Woord van God geproefd hebben en de 

krachten van de komende wereld [eeuw/age]”  
� De krachten van de komende tijd (volheid van Gods koninkrijk) zijn ook 

vandaag af en toe zichtbaar. 
 

Deel C: Praktische tips: omgaan met genezing en lan gdurige ziekte 
 
1. Wat is nodig om genezing te ontvangen? Geloof?  

 
2. Heeft genezing een bepaalde methode of formule nodig? 

 
3. Is mijn geloof sterk genoeg? Hoe kan ik het sterker maken? 

 “Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp” Mk 9:23-24 
� Geloof, zoals je spieren, groeien als ze gebruikt worden. 
 
4. Moet ik genezing vragen of met zekerheid proclameren? 
 

(a) We kunnen God vragen, ook voor genezing: Phil 4 :6-7 
Voorbeeld van Mozes: (Mirjam – melaatse) “Toen riep Mozes tot de 
HEERE: O God, genees haar toch!” Num 12:13 
 
(b) We kunnen genezing uitspeken: 
Voorbeeld van Petrus: (Kreupele man bij de tempel) “…in de Naam van 
Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!” Hand 3:6 
� Kan meer stellig zijn (genezing proclameren) als God Zijn wil/intentie 

tot genezing op een bepaalde manier aan je openbaart – denk ik 
 

5. Wat doe je als na een lange tijd God je niet geneest? 
     Is het mogelijk met langdurige ziekte in overwinning te leven? 
 
1 Pet 4:19  “Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun 
zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen 
van het goede”.  
 
Drie krachtig Bijbelse methaforen: 
1) Wandelen door duisternis – verlies van perspectief 
2) Wandelen door diepe wateren – verlies van controle 
3) Wandelen door het vuur – zeer oncomfortable, reinigings proces 
 

Conclusie: Ben jij ziek? Heb je zorg over iemand di e ziek is? 
 
1. Vraag God:  - is er een oorzaak?  

- Is er iets dat opgeruimd moet worden? 
- Is er iets dat God mij hier wil leren? 

 
2. Vraag God voor genezing/een oplossing. (vraag gebed) 

- Bid met geloof, met verwachting 
- Bid, vraag, smeek – maar mopper niet 

 
3. Kies om op God te blijven vertrouwen, ook als je de situatie niet 

begrijpt, ook als God niet geneest. Kies bewust om met Vader God 
door de duisternis/diepe wateren/het vuur te blijven wandelen. 
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