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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 lijden.



“…toen zij Hem gevonden hadden, 

zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U! 

En Hij zei tegen hen: Laten wij 

naar de naburige plaatsen gaan, 

opdat Ik ook daar predik, 

want daarvoor ben Ik uitgegaan” 

Mk 1:37-38
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Doel:

Ik wil graag groeien en jou graag 

stimuleren om in geloof te groeien, 

een geloof dat in harmonie is met alles 

wat we in de Bijbel over dit onderwerp 

kunnen vinden.



A: Een Bijbelse blik op Ziekte



Mysterie #1

Het bestaan van ziekte/lijden is 

rechtvaardig/juist/eerlijk.

De spreiding van ziekte/lijden over 

de mensen lijkt zo oneerlijk te zijn.



Waar komt lijden en ziekte vandaan?



Waar komt lijden en ziekte vandaan?

1. Ongezond leven

2. Invloed van demonen

3. Eigen zonde

4. De zonden van andere mensen

5. Gevolg van de zondeval -gebroken wereld

6. Van God Zelf … als oordeel/straf, of

… als deel van Gods macro-plan



Mysterie #2

God is goed. Hij houdt heel veel van elk mens. 

Hij haat ziekte, pest, lijden, dood.

God gebruikt ziekte, pest, lijden en dood. 



Ziekte, lijden een dood als straf/oordeel

• Pascha Egypte

“En het gebeurde te middernacht dat de HEERE 

alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, 

vanaf de eerstgeborene van de farao, die op 

zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene 

van de gevangene, die zich in de gevangenis 

bevond” Ex 12:29.



Ziekte, lijden een dood als straf/oordeel

• Mirjam:

• Koning Azaria:

“En de HEERE trof de koning, zodat hij melaats 

werd tot de dag van zijn dood” 2Kon 15:5

.



Ziekte, lijden een dood als straf/oordel

• Jeruzalem: “Want zo zegt de Heere HEERE: 

Ook al zend Ik Mijn vier ergste oordelen –

zwaard, honger, wilde dieren en pest – naar 

Jeruzalem…”  Ez 14:21



Ziekte, lijden een dood als straf/oordeel

• Ananias en Saffira: 

• Christenen uit Korinthe:

“Daarom zijn er onder u 

veel zwakken en zieken, 

en velen zijn ontslapen” 1Kor 11:30



Ziekte, lijden een dood NIET als straf/oordeel, 

maar als deel van Gods goede macro-plan



Ziekte, lijden een dood NIET als straf/oordeel, 

maar als deel van Gods goede macro-plan

• Doof/blind in Israël 

“Maar de HEERE zei tegen hem: 

Wie heeft de mens een mond gegeven? 

Of wie maakt iemand stom, doof, ziende 

of blind? Ben Ik het niet, de HEERE?” Ex 4:11. 



Ziekte, lijden een dood NIET als straf/oordeel, 

maar als deel van Gods goede macro-plan

• De ‘blindgeborene’:

“Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en 

zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, 

opdat de werken van God in hem 

geopenbaard zouden worden” Joh 9:3



Een bemoediging…

Als God ziekte of lijden in mijn leven gebruikt, 

- doet Hij het zo min mogelijk, 

- alleen als het echt nodig is om Zijn doel te   

bereiken – een doel dat past bij Zijn wijs en 

goed macro-plan.



B: Een Bijbelse blik op Genezing



OT verklaringen over genezing

• Exodus 15:16 “Hij zei: Als u aandachtig luistert 

naar de stem van de HEERE, uw God, en doet 

wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden 

gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht 

neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten 

over u brengen die Ik over Egypte gebracht 

heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.”



OT verklaringen over genezing

• Deut 32:39 “… Ik dood en Ik maak levend, Ik 

verwond en Ik genees en er is niemand die uit 

Mijn hand redt!” 



OT verklaringen over genezing

• Psalm 103:1-3 “Loof de HEERE, mijn ziel, en al 

wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, 

mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn 

weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, 

Die al uw ziekten geneest…”



OT voorbeelden van genezing

• Koning Hizkia: Jes 38:5,16

• Naäman: 2 Kon 5:14

• Elisa: 1 Kon 4:32-36

• Hannah: 1 Sam 1:17



NT verklaringen over genezing

• 1 Pet 2:24 “Door Zijn striemen bent u genezen”

• Joh 15:7 “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in 

u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten 

deel vallen”

• Jak 4:2 “U verlangt naar iets en krijgt het niet… 

maar u krijgt niet, omdat u niet bidt”



NT voorbeelden van genezing

• 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…



NT voorbeelden van genezing

• Mk 16:17-18 “En hen die geloofd zullen 

hebben [allen], zullen deze tekenen 

volgen: … op zieken zullen zij de handen 

leggen en zij zullen gezond worden”. 



Mysterie #3

God is Soeverein en heeft alle macht

God kiest soms om Zich te beperken 

totdat een mens in actie komt



Waarom genezen sommigen en 

anderen niet? - 3 verklaringen

(1) Genezingen zoals we in de NT zien zijn niet 

meer voor deze tijd



Waarom genezen sommigen en 

anderen niet?

(2) Elke Christen heeft recht op genezing op 

aarde – je moet het claimen



Toen Jezus stierf, heeft Hij al de zonde en 

gebrokenheid van deze wereld op zich genomen.

Door het kruis, door zijn striemen, heeft Hij een 

fantastisch ‘pakket’ voor ons gekocht. Maar we 

ontvangen niet het hele ‘pakket’ hier op aarde. 



Waarom genezen sommigen en 

anderen niet?

(3) Gods koninkrijk is ‘nu al’ en ‘nog niet’



Waarom genezen sommigen en 

anderen niet?

Mk 1:15 “… en Hij [Jezus] zei: De tijd is vervuld 

en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; 

bekeer u en geloof het Evangelie”

Lk 10:9 Jezus-70: “… genees de zieken die daar 

zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is 

dicht bij u gekomen”



Waarom genezen sommigen en 

anderen niet?

Heb 6:5 “…die het goede Woord van God 

geproefd hebben en de krachten van de 

komende wereld [eeuw/age]” 



Waarom genezen sommigen en 

anderen niet? - 3 verklaringen

(1) Genezingen zoals we in de NT zien zijn niet 

meer voor deze tijd

(2) Elke Christen heeft recht op genezing op 

aarde

(3) Gods koninkrijk is ‘nu al’ en ‘nog niet’



Conclusie

“Belijd elkaar de overtredingen en 

bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. 

Een krachtig gebed van een rechtvaardige

brengt veel tot stand” - Jak 5:16 


