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Doel vandaag

Ik wil je graag stimuleren om in vertrouwen 

en geloof te groeien, een vertrouwen en een 

geloof dat in harmonie is met alles wat we in 

de Bijbel over dit onderwerp kunnen vinden



Mysterie #2

God haat ziekte, pijn, lijden, dood.

God gebruikt ziekte, pijn en lijden

soms als straf/oordeel en 

soms als deel van Zijn macro-plan. 



Mysterie #3

God is soeverein en heeft alle macht 

om te doen wat Hij wil

En toch zien we in de Bijbel dat God kiest Zich 

soms te beperken totdat een mens in actie komt
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“Onze gebeden leggen de rails

waarover de kracht van God kan rijden.

Zijn kracht is onweerstaanbaar, 

als een machtige locomotief, 

maar kan niet bij ons 

komen zonder rails”

Watchman Nee 

1903-1972
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“En Jezus zei tegen hem: Als u kunt 

geloven, alle dingen zijn mogelijk 

voor wie gelooft.

En meteen riep de vader van het 

kind onder tranen: Ik geloof, Heere! 

Kom mijn ongeloof te hulp” 

Mk 9:23-24



A: Omgaan met genezing 

praktische tips
1. Wat is nodig om genezing te ontvangen? 

2. Wie geneest… God of mijn gebed?

3. Heeft genezing een bepaalde methode 

of formule nodig?

4. Is mijn geloof sterk genoeg? Hoe kan ik 

het sterker maken?

5. Moet ik genezing vragen of met 

zekerheid proclameren?



• Mijn stelling: We kunnen meer stellig 

zijn (genezing proclameren) als God 

Zijn wil/intentie om te genezen op een 

bepaalde manier aan ons openbaart.



B: Omgaan met chronische ziekte 

en langdurig lijden 



1 Petrus 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”



2 Kor 4:16-18 

“Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, 

ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de 

innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 

Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, 

brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht 

van heerlijkheid teweeg. 

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de 

dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet 

ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, 

maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig” 
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Mogelijk nut van Ziekte, Pijn en Lijden

1. Lijden kan ons karakter verbeteren

2. Lijden kan mensen samenbrengen

3. Lijden kan onze prioritieten veranderen



“Lijden mag nooit in de eerste plaats worden 

gezien als een manier om onszelf te verbeteren.

Lijden moet in de eerste plaats gezien worden 

als een manier om God beter te leren kennen,

en als een bijzondere opening om God te 

kunnen eren en God te kunnen dienen”

- Tim Keller



Mogelijk nut van Ziekte, Pijn en Lijden

1. Lijden kan ons karakter verbeteren

2. Lijden kan mensen samenbrengen

3. Lijden kan onze prioritieten veranderen

4. Door ons lijden kunnen we eer aan God geven

5. Door ons lijden kunnen we God beter leren 

kennen

6. Door ons lijden kunnen we iets van God aan 

anderen laten zien



Moniek Venhuizen



Drie krachtige Bijbelse metaforen 

over lijden

1. Wandelen door duisternis

2. Wandelen door diepe wateren

3. Wandelen door het vuur



Conclusie

1.   Vraag God - is er een oorzaak?

2.   Vraag God voor genezing/een oplossing

3. Kies om op God te blijven vertrouwen



Mijn droom…

“Dat De Bron een gemeente zal zijn waar we God durven 

te geloven en om genezing durven te vragen. Een 

gemeente waar we samen vieren wanneer God iemand 

geneest. Maar ook een gemeente waar we het net zo 

enthousiast samen vieren als God een chronisch zieke 

zuster of een langdurig lijdende broeder de kracht en 

genade geeft om positief… met volharding… met de 

Heer… elke dag… te blijven wandelen”


