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INLEIDING  
Geeft God de garantie dat iedereen genezen wordt? Is het altijd Gods wil dat Zijn 

kinderen vrij zijn van elke ziekte? En als een Christen ziek blijft is dat omdat ze niet 

genoeg geloof hebben? Is Satan verantwoordelijk voor alle ziekten die er zijn? 

Dit zijn zomaar een aantal die vandaag de dag gesteld worden, en het lijkt dat de 

verwarring alleen maar groter wordt. Het is daarom de bedoeling om naar de Bijbel 

te gaan en te zoeken naar antwoorden in Gods Woord. Want als onze basis ergens 

anders ligt dan de Bijbel zal er geen duidelijkheid komen. 

De Bijbel geeft een geweldige hoeveelheid informatie over genezing. En kan daarom 

ook als klank bord en spiegel gebruikt worden voor alle genezingen vandaag de dag. 

Door de lens van de Bijbel is het mogelijk om leerstellingen aangaande genezing, 

maar ook de claims van genezing getoetst worden. 

Graag zou ik een korte opmerking maken over een denkwijze die de laatste jaren 

terrein aan het winnen is. Het gaat om het pragmatisch denken, daarmee bedoelen 

we dat als we iets zien en het werkt dan moet het goed zijn. Dit heeft tot veel 

negatieve elementen geleidt omdat God anders werkt. We moeten dus goed 

opletten bij de discussie over genezing, dat we niet vallen voor de genezingen die er 

zijn. We moeten oppassen om deze manier van werken niet goed te keuren op basis 

van hun resultaten. 

We kunnen alleen goedkeuring geven als de Bijbel het onderbouwt. Laten we dat 

met elkaar naar Gods Woord gaan om na te gaan wat God van genezing zegt. 

  



©2010 Bijbelgemeente Ebenezer.  Alle rechten voorbehouden. 
 

 H
et

 O
u

d
e 

Te
st

am
en

t 

5 

 

HET OUDE TESTAMENT  
Het oude testament wordt gezien als de tijd van de Scheppingsdagen tot aan de 

komst van Jezus. Het zou naïef zijn om te denken dat alle mogelijke genezingen 

opgeschreven zou zijn. Maar het lijkt ons redelijk om aan te nemen dat God de 

speciale voorvallen van genezing beschreven heeft. 

Mozes omschreef in alle eenvoud het centrale thema van Gods manier van genezing 

voor u neer.  

Deut. 32:39 “Ziet nu, dat Ik, Ik het ben, daar is geen God, behalve Mij. Ik 

dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees, en niemand is er die redt 

uit mijn macht.” 

 De focus is door Mozes zo gericht dat er geen twijfel over bestaat dat het God is die 

verantwoordelijk is voor leven, dood, gezondheid en ziekte. 

GOD DIE BEDROEFT EN K WELT   
Het is goed om te weten dat God in Zijn almacht mensen kwelde, teisterde, of iets 

milder omschreven, bedroefde. Het is zelfs zo dat hij dit bij meer mensen deed dan 

dat Hij genas. 

o Genesis 12:17- Het huishouden van Farao 

o Genesis 16:2- Sara 

o Genesis 20:18- Het huishouden van Abimelech 

o Genesis 30:2- Rachal 

o Genesis 32:22-32- Jacob 

o Exodus 4:6-7- Mozes 

o Exodus 12:29-30- Eerst geborenen van Egypte. 

o Leviticus 10:1-2- Abihu en Nadab 

o Numeri 12:1-15- Mirjam 

o Numeri 16:41-50- Israel 

o Numeri 21:4-9- Israel 

o Numeri 25:1-9- Israel 

o 1 Samuel 1:5-6- Hanna 

o 1 Samuel 5:6, 9, 12- Filistijnen 

o 2 Samuel 12:1-23- Davids baby 

o 2 Samuel 14:1-17- Israel 

o 1 Koningen 13:4- Jerobeam 

o 1 Koningen 14:12, 17- Jerobeams zoon 

o 2 Koningen 5: 20-27- 

o 2 Koningen 19:35- 

o 2 Kronieken 21:16-20- Jehoram 

o 2 Kronieken 26:16-21- Urria 

o Ezechiël 24:16- Ezechiels vrouw 

o Daniel 4:28-37- Nebuchadnezar 
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VERSCHILLENDE METHODEN VAN GENEZING  
God genas op verschillende manieren, maar het is niet zo dat er nu één methode 

was die God gebruikte. Hij gebruikte een scala aan technieken en methoden. 

o GEBED  

 Genesis 20:1-18- Abraham 

 Numeri 12:1-15- Mozes 

 1 Samuel 1:19-20- Hanna 

 1 Koningen 13:6- Een man van God 

 1 Koningen 17:17-24 - Eliha 

o HAND IN DE BOEZ EM  

 Exodus 4:6-7- Mozes 

o GOD HAD EEN VAST GEST ELDE TIJD  

 Daniel 4:28-37- zeven jaar 

o ZEVEN KEER IN DE JORDAAN ONDERGAAN  

 2 Koningen 5;1-14 – Naaman 

o ONVERKLAARDE AC TIE  

 1 Koningen 17:17-24- Elia 

 2 Koningen 4:18-37 – Elisa 

o ZONDER ENIGE AANLEIDI NG  

 Genesis 21:1-2 – Sara 

 Genesis 29:31 – Lea 

 Genesis 30:22 – Rachal 

o COMBINATIE  VAN DINGEN  

 1 Koningen 17:17-24 – Gebed en een onverklaarde actie 

 1Koningen 4: 18-37 – Gebed en een onverklaarde actie 

 2Koningen 20:1-11 – Gebed en medicijn. 

o ER MOEST NAAR EEN SLA NG GEKEKEN WORDEN  

 Numeri 21:4-9 – Israel 

o EEN PLAAG ,  MAAR GEEN GENEZ ING  

 Numeri 16:41-50 – Reukwerk 

 Numeri 25:1-9 – twee mensen gedood 

 1 Samuel 5:6, 9, 12 – gehoorzaamheid 

 2 Samuel 24:1-17 – een tijdslimiet die van te voren was vast gesteld. 

 

ZONDE ,  ZIEKTE EN GENEZING  

o ZONDE DIE DIREC T  GEKOPPELD KAN WORDEN  AAN Z IEKTE  
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We zien soms in de Bijbel dat God mensen straft met ziekte of pijn als 

gevolg van persoonlijke zonde. Dit houdt niet per definitie in dat de 

persoon nu ook de zondaar was die het veroorzaakte. 

o DE Z ONDAAR  WAS NIET GESTRAFT  

 Exodus 32:22-32 – Aaron 

 Numeri 12:1-15 – Aaron 

o DE Z ONDAAR WAS GESTRA FT 

 Leviticus 10:1-2 – Nadab en Abihu. 

 Numeri 12:1-15 – Mirjam 

 Numeri 16:1-50 – Korach 

 1 Koningen 13:4 – Jerobeam 

 Daniel 4: 28- 37 – Nebuchadnezar 

o IEMAND ANDERS DAN DE Z ONDAAR W AS GESTRAFT  

 Genesis 12:17 – Farao en zijn huishouden 

 Genesis 20:1-18 – Abimelch en zijn huishouden 

 2 Samuel 12:1-23 – David & Batseba’s kind 

 2 Samuel 24:1-17 – Israel 

 1 Koningen 14:12, 17 – Zoon van Jerobeam 

o ONVERKLAARBARE Z IEKTE  

 Genesis 27:1 – Isaak 

 Genesis 32:22-32 – Jacob 

 2 Samuel 4:4 – Mefiboset 

 1 Koningen 17:17-24 – Zoon van een weduwe 

 2 Koningen 4:18-37 – Sunamitische vrouw 

 Daniel 7:28; 8:27 – Daniel 

o SATAN VEROORZ AAKTE Z IEKTE 

 God gebruikte Satan maar een keer om als ambassadeur van ziekte te 

dienen. 

 Job 1-2 

GELOOF EN GENEZING  

o GELOVIGEN DIE Z IEK WA REN 

Het is zo dat zelfs mannen van groot geloof ziek werden, dat was niet direct 

te wijten aan persoonlijke zonde. 

 Genesis 27:1 - Isaak 

 Genesis 32:25 – Jacob 

 Genesis 48:1 – Jacob 

 Exodus 4:6-7 – Mozes (genezen) 

 1 Koningen 14:4 – Achia 

 2 Koningen 13:14 – Elisa 

 Job 1-2; 42:10 – Job (genezen) 
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 Daniel 8:27 – Daniel (genezen) 

o GOD GENEEST ONGELOVIG EN  

 Genesis 12:10-20 - Farao en zijn huishouden 

 Genesis 20:1-18 - Abimelch en zijn huishouden 

 1 Koningen 13:6 – Jerobeam 

 2 Koningen 5:1-4 – Naaman 

 2 Kronieken 30:20 – Israel 

 Daniel 4:34-37 – Nebuchadnezar 

o GOD HERSTELT LEVEN  

In het oude Testament zijn er maar drie mensen die uit de dood levend zijn 

geworden 

 1 Koningen 17:17-24 – Zoon van een weduwe 

 2 Koningen 4:18-37 – Sunamitische vrouw 

 2 Koningen 13:21 – onbekende wiens botten die van Elisa aan raakten. 

 

Er zijn dus een aantal genezingen in het oude testament beschreven, maar vergeet 

niet dat dit over een tijd van 2000 jaar verspreid is. Zo zien we een duidelijk verschil 

met het nieuwe testament waar in een paar jaren een enorme golf van genezing 

plaats vond.  Tijdens het leven van Jezus was er een enorme concentratie van 

genezingen, die zich in de geschiedenis nooit meer herhaald heeft.    
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HET NIEUWE TESTAMENT  
De genezingen die door Christus verricht werden dienden een duidelijk doel; 

allemaal diende ze uiteindelijk om aan te tonen dat Jezus de Messias was. Het was 

niet zo dat de genezingen een puur humaan doel diende, om de mens uit zijn lijden 

te verlichten. 

o Matt 8:17 – een vervulling van Jesaja 53:4 

o Matt 9:6 (Markus 2:10; Lucas 5:24) – zodat de mensen konden zien dat 

Jezus ook het gezag had om zonden te vergeven. 

o Matt 11:2-19 (Lucas 7:18-23) – Om aan de apostelen van Johannes te laten 

zien dat Hij de Messias was. 

o Matt 12:15-21 – een vervulling van Jesaja 42:1-4 

o Johannes 9:3 – Dat het werk van God zichtbaar zou worden. 

o Johannes 20:30-31 – Dat de mensen zouden geloven dat Jezus de Messias 

is. 

o Handelingen 2:22 – Gods zegel van autoriteit aan Christus. 

 

SOORTEN GENEZINGEN  

o D IREC TE GENEZ ING 

Op drie genezingen na waren alle genezingen van Jezus direct, en volledig. 

Er was geen tijd van revalidatie nodig, de zieke was genezen en volledig 

gezond. Dit geeft een enorme bevestiging van de bovennatuurlijke manier 

van genezing. De omstanders twijfelden geen moment of de persoon al 

dan niet genezen was. 

 Matteüs 8:3 

 Matteüs 8:13 

 Matteüs 8:15 

 Matteüs 9:6-7 

 Matteüs 9:22 

 Matteüs 9:29-30 

 Matteüs 15:28 

 Matteüs 15: 30-31 

 Matteüs 17:18 

 Matteüs 20:34 

 Markus 3:1-6 

 Markus 7:33-35 

 Lucas 13:13 

 Johannes 4:53 

 Johannes 5:8-9 

o GENEZ INGEN MET EEN VE RTRAGING  

Er zijn maar drie genezingen waarbij er een tijd verstrijkt alvorens de 

persoon volledig genezen is. 

 Markus 8:22-26 



©2010 Bijbelgemeente Ebenezer.  Alle rechten voorbehouden. 
 

 H
et

 N
ie

u
w

e 
Te

st
am

en
t 

10 

 

 Lucas 17:11-19 

 Johannes 9:1-17 

o GENEZ ING DOOR JEZ US Z ONDER Z I JN AANWEZ IGHEID  

 Matteüs 8:5-13 

 Matteüs 15:21-28 

 Lucas 7:1-10 

 Johannes 4:46-54 

o OOK DISC IPELEN VAN JEZ US KONDEN GENEZ EN  

In de evangeliën is te zien dat ook volgelingen van Jezus genezingen 

konden verrichten. 

 Matteüs 10:1-15 

 Lukas 10:1-16 

Het is altijd spectaculair om de eerste hoofdstukken van het boek 

handelingen te lezen. En de vele genezingen daar te zien, maar deze 

kunnen in hoeveelheid absoluut niet in de schaduw staan van de eindeloze 

hoeveelheid genezingen die Jezus gedaan heeft. Het is zelfs zo dat alle 

genezingen in de gehele Bijbel niet het totaal bereiken van de ontelbare 

genezingen verricht door Jezus in de paar jaar dat Hij Zijn bediening 

vervulde. 

VERSCHILLENDE METH ODEN VAN GENEZING  
Weet wel dat het de kracht van God is die geneest, het is geen magie, of een speling 

van de natuur. 

o DOOR JEZ US AANGERAAKT  

Matteüs 8:15 

Matteüs 20:34 

Lucas 13:13 

o JEZ US SPRAK 

Matteüs 9:6-7 

Markus 10:52 

Johannes 5:8-9 

o JEZ US WERD AANGERAAKT  

Matteüs 9:20-22 

Matteüs 14:36 

Lucas 8:44 

o GEBRUIK VAN VOORWERPE N 

Markus 7:33-35 
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Markus 8:22-26 

o JEZ US GEBRUIKTE KLEI  

Johannes 9:6 

o JEZ US WAS NIET TEGEN DOKTERS  

Matteüs 9:12 

Lucas 10:30-37 

 
DOEL VAN DE GENEZINGE N  

o GENEZ INGEN MET EEN DO EL  

Het is zeker zo dat we zien dat Jezus ontzettend veel mensen genas. Maar 

Hij deed dat nooit zonder doel of richting. Hij genas bijvoorbeeld niet 

iedereen die genezing nodig had (Johannes 5:3-5). Het was ook niet zo dat 

Jezus op verzoek wonderen van genezing deed (Matteüs 26: 52-53). God 

had altijd een doel met de genezing, de genezingen dienden een doel. 

 Matteüs 4:1-11 

 Matteüs 12:38-40 

 Matteüs 16:1-4 

 Matteüs 26 : 52-52 

 Matteüs 27:40 

 Markus 6:5 

 Lucas 11:16 

 Johannes 5:3-5 

o GENEZ ING IS  VOOR GODS GLORIE  

Zoals we gezien hebben in het Oude Testament is het mogelijk om ziek te 

zijn door persoonlijke zonden. In het nieuwe testament zien we niet direct 

een voorbeeld hier van. Maar er zijn twee voorbeelden van genezing met 

als doel dat God de glorie krijgt. 

 Johannes 9:1-41 

 Johannes 11:1-53 

o DE GENEZ INGEN KWAMEN VA N DE VADER  

Omdat Jezus tijdelijk en vrijwillig Zijn goddelijke attributen afgelegd had (Fil 

2:7), om zo doende in volledige afhankelijkheid van Zijn Vader te werken. 

Daarom kwam ook de genezingskracht van Zijn Vader. 

 Matteüs 12:28 

 Lucas 5:17 

 Lucas 11:20 

 Johannes 5:19 

 Handelingen 2:22 

 Handelingen 10:38 

o JEZ US Z I JN GENEZ INGEN WAREN  UNIEK 
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 Matteüs 9: 32-33 

 Markus 2:12 

 Lucas 10:24 

 Johannes 9:32 

o JEZ US WILDE NIET  DAT HI J  IN DE “SPOTLIGHT”  KWAM  

Het was Jezus niet te doen om grote publiciteit te behalen met het genezen 

van mensen. De apostelen kregen in Lukas 10:20 een duidelijke opdracht 

om niet te verheugen in de kracht die hun gegeven was. Maar blij te zijn 

dat hun namen in het boek van het Lam stonden. 

 Matteüs 8:4 

 Matteüs 9:30 

 Matteüs 12:16 

 Markus 1:44 

 Markus 5:43 

 Markus 7:36 

 Markus 8:26 

 Lucas 5:14 

 Lucas 8:56 

ONMISKENBARE GENEZING EN  

o ABSOLUUT GELO OFWAARDIGHEID VAN DE GENE Z INGEN  

Het was zo dat de omstanders die de genezingen van Jezus aanschouwden 

perplex stonden. Het was zelfs dat Zijn vijanden er niet onderuit konden 

dat de genezingen echt waren, en konden dat dus ook niet weerleggen. 

 Matteüs 9:1-8 

 Matteüs 9:33 

 Matteüs 12:23 

 Matteüs 15:31 

 Markus 2:12 

 Markus 3:6 

 Markus 3:10 

 Markus 5:20 

 Markus 7:37 

 Lucas 11:14 

 Lukas 18:43 

 Johannes 9:1-41 

 Johannes 11:47-48 

o EXTREME GOLF VAN  GENEZ INGEN  

Genezingen waren er in overvloed tijdens Jezus zijn leven op aarde. 

 Matteüs 4:23-24 

 Matteüs 8:16 

 Matteüs 9:35 
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 Matteüs 12:15 

 Matteüs 14:35-36 

 Matteüs 15:30- 31 

 Marcus 1:32-34 

 Marcus 3:7-11 

 Lucas 6:17-19 

 Lucas 7:21 

 Lucas 9:11 

 Johannes 6:2 

 Johannes 7:31 

 Johannes 12:37 

 Johannes 20:30 

 Johannes 21:25 

 

o ER WAS EEN NATIONALE REAC TIE 

De genezingsbediening van Jezus werd zo bekend dat het nieuws zich 

verspreide als olie op water. Overal waar Hij kwam was het bekend, het 

werd zo erg dat op en gegeven moment Hij de stad niet meer in kon. 

(Markus 1:45). 

Ook als was het zo dat Jezus naar de minder bekende plaatsen ging, de 

mensen kwamen van alle kanten naar Hem toe. 

 Matteüs 4:23-25 

 Matteüs 9:29 

 Matteüs 9:31 

 Matteüs 14:35 

 Matteüs 15:30 

 Matteüs 19:2 

 Markus 1:45 

 Markus 6:2 

GENEZING EN GELOOF  

o GENEZ ING LEIDDE NIET TOT BEHOUDENI S  

Ondanks dat de genezingen een onomstotelijk bewijs was van Zijn 

Goddelijkheid, leidde het niet automatisch tot geloof. 

 Johannes 3:2 

 Johannes 7:25-46 

 Johannes 11:47-48 

o GENEZ ING LEIDDE NIET TOT GELOOF  

 Matteüs 11:21-23 

 Matteüs 12:38-45 

 Lucas 10:12-15 

 Johannes 6:26-36 
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 Johannes 12:37-43 

o JEZ US GENAS ONGELOVIG EN  

Het is voor de hand liggend dat niet alle zieken gelovigen waren, zeker niet 

als het om zulke grote aantallen ging. We mogen aannemen dat de meeste 

zo niet allemaal ongelovigen waren. 

 Matteüs 8:1-4  

 Lucas 17:11-19 

 Johannes 5:1-9 

o GELOOF WAS GEEN VEREIS TE VOOR GENEZ ING  

Het was niet zo dat Jezus een persoonlijk geloof vereiste om iemand te 

genezen. Lazarus , het dochtertje van Jairus, en de zoon van de weduwe 

waren ook niet instaat om te geloven. Toch waren ze genezen van hun 

dood. 

 Matteüs 8:14 

 Matteüs 9:32 

 Matteüs 12:13 

 Matteüs 12:22 

 Matteüs 20:30 

 Markus 7:35 

 Markus 8:22 

 Lucas 14:4 

 Lucas 17:14 

 Lucas 22:51 

 Johannes 5:8 

 Johannes 9:1 

o OOK EERDE JEZ US IEMAND ANDERS Z IJN GELOOF  

Er zijn ook voorbeelden in het nieuwe testament dat Jezus iemand genas 

door het geloof van iemand anders. In Matteüs 17:19-20 zijn het de 

discipelen die naar Jezus toekomen voor hulp, zij konden geen demonen 

uitdrijven en vroegen advies. Jezus gaf antwoord, maar ook een gebed in 

dat te zien in Markus 9:29. dit is de parallel tekst en het informeert de lezer 

dat een persoon die niet genezen wordt, niet beschuldigd kan worden van 

geen of een te klein geloof. De nadruk ligt niet op het geloof van de 

persoon die ziek was, maar op de uitdrijver die het alleen door gebed kon 

doen. 

 Matteüs 8:10-11 

 Matteüs 9:2 

 Matteüs 15:28 

 Markus 2:1-5 

 Markus 9:23-24 

 Lucas 8:50 

 Johannes 4:50 
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o HET GELOOF VAN DE Z IE KE WORD GEËERD  

 Matteüs 9:22 

 Matteüs 9:29 

 Markus 10:52 

o SATAN EN DEMONEN VEROORZ AKEN OOK Z IEKTEN  

Het is absoluut niet zo dat alle ziekten bij voorbaat door de Duivel en zijn 

handlangers zijn veroorzaakt. Maar het is wel zo dat personen die bezeten 

waren van boze geesten meer fysieke problemen hadden, Lucas 13:10-17. 

deze vrouw was gebogen voor 18 jaar. 

 Matteüs 4:24 

 Matteüs 8:16-17 

 Matteüs 9:32-33 

 Matteüs 12:22 

 Matteüs 15:21-28 

 Matteüs 17:14-18 

 Markus 1:32-34 

 Markus 9:25 

 Lucas 8:2 

 Lucas 13:10-17 

 Handelingen 10:38 

 
NIET PUBLIEK OF PLAATSGEBONDEN  

o DE GENEZ INGEN WAREN N IET VAN TE VOREN GEPLAND  

Jezus genas van het begin van Zijn bediening tot het eind 

 Johannes 11:1-44 

o JEZ US Z OC HT DE PERSOO N OP  

 Lucas 13:10-17 

 Johannes 5:1-9 

o JEZ US GENAS OP ALLE M OGELIJKE TIJDEN  

 Matteüs 9:27-31 

 Matteüs 12:10-14 

 Lucas 13:10-17 

 Johannes 5:1-9 
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GENEZINGEN IN HET BOEK HANDELINGEN  
Bij de start van het Boek handelingen zien we dadelijk een kentering in de intensiteit 

van de genezingen, in vergelijkingen met de evangeliën. Maar de intensiteit van 

genezingen was bij het begin van de kerk vele malen groter dan in het oude 

testament. 

VERSCHILLENDE METH ODEN VAN GENEZING  
In dit opzicht is het boek handelingen geen uitzondering, we zien hier een voortgang 

van verschillende mogelijkheden hoe er genezen werd, dit is volledig in lijn met het 

oude testament en de evangeliën. 

o DOOR EEN DUIDELIJKE O PDRAC HT  

 Handelingen 3:6 

 Handelingen 9:32-35 

 Handelingen 14:8-10 

o IN DE SC HADUW VAN DE GENEZ ER  

 Handelingen 5:15 

o B I J  HET AANRAKEN VAN DE KLEREN 

 Handelingen 19:11-12 

o DOOR GEBED EN HAND OP LEG GING  

 Handelingen 28:8-9 

o DOOR TE SP REKEN  

 Handelingen 9:17-18 

o GENEZ INGS KRAC HT VANUIT DE HEM EL  

 Handelingen 4:30 

 

SOORTEN GENEZINGEN  

o D IREC TE GENEZ ING 

Alle genezingen zoals die in handelingen beschreven staan waren directe 

genezing, er was geen revalidatie periode nodig. De genezing was volledig 

en onmiddellijk naar volledige gezondheid. 

 Handelingen 3:7-8 

 Handelingen 14:8-10 

 Handelingen 14:19-20 

 Handelingen 20:9-12 

o GENEZ ING ,  MAAR GENEZ ER AFWEZ IG 

 Handelingen 19:11-12 
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GENEZING EN GELOOF  

o ONGELOVIGEN WERDEN GE NEZ EN  

 Handelingen 5:16 

 Handelingen 8:6-7 

 Handelingen 19:11-12 

 Handelingen 28:8-9 

o GELOOF WAS GEËERD  

 Handelingen 3:16 

 Handelingen 14:8-10 

o GELOOF WAS NIET NOO DZ AKELIJK  

Het was niet zo dat de apostelen geloof als een vereiste stelden alvorens ze 

iemand genazen. 

 Handelingen 5:16 

 Handelingen 9:36-43 

 Handelingen 19:11-12 

 Handelingen 20:9-12 

 Handelingen 28:8-9 

o GELOVIGEN WAREN Z IEK  

 Handelingen 9:36-43  (Paulus) 

 Handelingen 14:19  (Dorkas) 

 

OORZAKEN VAN ZIEKTE  

o DEMONEN VEROORZAAKTEN  Z IEKTE 

 Handelingen 8:7 

 Handelingen 10:38 

o Z IEKTE MET AAN DE BAS IS  Z ONDE  

Er zijn een aantal voorbeelden in handelingen die laten zien dat er 

persoonlijke zonde aan de basis ligt van de teistering. 

 Handelingen 5:1-11 

 Handelingen 9:8 

 Handelingen 12:23 

 Handelingen 13:4-12 

 
ONMISKENBARE GENEZING EN  

o GENEZ ING WAS EEN ONOMSTO TELIJK FEIT  

 Handelingen 2:43 

 Handelingen 4:15-17 

 Handelingen 14:3 
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o LEVEN WAS HERSTELD  

 Handelingen 9:36-43 

 Handelingen 20:9-12 

o Z IEKTE VOORKOMEN  

 Handelingen 28:1-6 

o IEDEREEN WAS GENEZ EN  

 Handelingen 28:9 

 

Zoals verwacht mag worden vanuit Gods Woord kunnen we concluderen dat de 

karakter eigenschappen die in handelingen te vinden zijn, overeen komen met de 

genezingen van Jezus. Maar het aantal is veel minder, het komt niet eens dicht bij 

het aantal genezingen die Jezus gedaan heeft. 
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GENEZINGEN IN DE BRIEVEN  
God gebruikte wonderen en tekenen om de betrouwbaarheid en de autoriteit van 

de apostelen te waarborgen, het was eigenlijk een stempel van echtheid die de 

apostelen met zich mee droegen. (Rom. 15:18-19; 2 Kor. 12:12; Hebr. 2:4). Het 

certificaat van echtheid, de tekenen en wonderen waren dus gegeven op de 

apostelen niet zo zeer op de genezingen.  

Spectaculaire genezingen was ook één van de tekenen van de apostelen. Als de 

apostelen een wonder deden was dat om aan te tonen dat zij de autoriteit van de 

apostelen, als uitdragers van waarheid (Hand 2:42-43). 

Dus als alle Christenen dezelfde tekenen zouden kunnen doen, dan zouden ze niet 

bij gedragen kunnen hebben aan het certificaat van echtheid van de apostelen (2 

Kor 12:12). Maar Jezus had de autoriteit die Hij bezat overgedragen aan de 

apostelen. Zij waren bij Zijn afwezigheid afgevaardigden van Jezus geworden (Matt. 

10:11-15, 20, 40; 1 Kor 14:37) 

 

MEDICIJNEN WAREN GEAC CEPTEERD  
Paulus schreef een medicijn voor aan Timoteüs. 

 1 Timoteüs 5:23 

 

ZONDE EN ZIEKTE  
Jacobus 5:14-20 geeft een duidelijk Bijbels patroon dat dient als een basis om vanuit 

te werken. Het spreek hier over ziekte die waarschijnlijk maar niet nootzakelijk 

voorkomen uit een zondig leven. 

 

GENEZING EBT WEG  
Zoals er een enorme terug gang was in het aantal genezingen in handelingen ten 

opzichte van de evangeliën. Zo is er een nog grotere terug uitgang in het aantal 

genezingen te vinden in de brieven die later in de kerk geschiedenis geschreven zijn. 

Naar mate de tijd verstrijkt, en de kerk meer stabiel, en volwassen wordt,  zien we 

een afname. 

o Galaten 4:13-15 – Paulus was ziek 

o Filippenzen 2:25-30 – Epafroditus was ziek 

o 1 Timoteüs 5:23 – Timoteüs was ziek 

o 2 Timoteüs 4:20 – Trofimus was ziek 

Het is zelfs zo dat Petrus en Johannes in hun brieven geen één vermelding hebben 

van een genezing. 
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Zo hebben we gezien dat in het oude testament, ongeveer 4000 jaar, genezing voor 

kwam zij het sporadisch. Het was een hoogtepunt toen Jezus op aarde was, in de 

drie jaar van Zijn bediening waren er astronomisch veel genezingen. Maar er is 

alweer een sterke terug gang in het boek van handelingen te zien, ongeveer 40 jaar. 

Bij het eindigen van het apostolische tijdperk zijn de bovennatuurlijke genezingen 

zoals die door mensen uitgevoerd werden gestopt.  Alle andere genezingen die 

opgeschreven zijn door de kerk geschiedkundigen, komen niet overeen met het 

Bijbelse patroon van wonderbaarlijke, directe, en complete, en niet te ontkennen 

genezingen. 
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PROFETISCHE VERWACHTINGEN VAN GENEZING  
Het was Johannes de Doper die zijn discipelen naar Jezus toezond om na te gaan of 

Hij nu de echte Messias was (Matt 11:2-19; Lucas 7:18-23). Het antwoord van Jezus 

is een bevestiging van het oude Testament. Jezus geneest eerst en dan verteld Hij 

dat er wonderbaarlijke genezingen zijn. Hij maakt daarmee een toespeling naar 

Jesaja 35:5-6. 

Verder zien we dat Jezus in Matteüs 12:15-21 genas om Jesaja 42:1-2  in vervulling 

te laten gaan. De genezing in Markus 7:31-37 speelt in op Jesaja 35: 5-6. in al deze 

voorvallen is het duidelijk dat Jezus een voorbeschouwing geeft van Zijn kracht die 

pas in alle volledigheid te zien is in Zijn Koninkrijk. Dit waren voor Hem de 

“certificaten van echtheid” dat Hij de lang beloofde Messias is voor Israel. 

 

We hebben dus een aantal uitspattingen, en explosies van genezingen kunnen zien 

in de evangeliën. Maar ze richten naar de toekomst waar over vooral de profeet 

Jesaja schreef, dat er in de toekomst nog twee tijdsbestekken zullen zijn waarin de 

gezondheid van de mensen drastisch zal veranderen, of verbeteren. 

 

HET DUIZENDJARIG RIJK  
o Jesaja 29:18-19 

o Jesaja 32: 3-4 

o Jesaja 33:24 

o Jesaja 35:5-6 

o Jesaja 42:7-16 

o Jesaja 65: 19-20, 22 

o Micha 4:6-7 

o Sefanja 3:19 

 

DE TOEKOMSTIGE EEU WIGHEID  
o Jesaja 25:8 

o 1 Korintiërs 15:54 

o Openbaring 21:4 

o Openbaring 22:2 
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CONCLUSIE  
Deze studie was niet bedoeld om aan te tonen dat God geneest, Hij doet dat, daar is 

geen discussie over. 

Maar als we een eerlijk en objectief onderzoek van de Bijbels ondernemen, zoals we 

in dit verslag getracht hebben. Rest er maar één conclusie: er is voor vandaag de 

dag geen gegronde Bijbelse basis voor een genezingsbediening door een menselijk 

instrument die gericht is op wonderbaarlijke genezingen. Er bestaan geen mensen 

die de ‘gave’ van genezing hebben. God geneest, prijs Hem daarvoor, maar niet 

door een mens met speciale gaven, roeping of zalving. Er bestaat geen 

genezingsbediener. Dat is uitgestorven met het eindigen van het apostolische 

tijdperk. Als we de genezingen die wij vandaag de dag zien en observeren is het over 

duidelijk dat ze ver van het Bijbelse patroon vandaan liggen, in tijd, volledigheid, en 

intensiteit. 

Aan de andere kant God in Zijn almacht kan er absoluut voor kiezen om op een 

wonderbaarlijke manier te genezen. En dit komt voor dat God voor Zijn glorie, onder 

Zijn directe leiding geneest, zonder dat er ook enige medische verklaring gegeven 

kan worden. 

Genezing zoals wij dat nu zien om ons heen is direct van God, maar is niet altijd 

direct en volledig. We zien vaak dat er tijd over heen gaat, en het herstel niet altijd 

volledig is en het is niet zo dat wij God genezing kunnen claimen, er is niet een 

speciale methode om het ons eigen te maken, God gaat niet overstag door het 

verzoek van een zogenaamde genezer. Maar het is God die het gebed van de 

gelovige verhoord. God die daar op reageert en geneest voor Zijn glorie tot Zijn eer.1 

                                                             

1 Overgenomen uit “The Biblical Pattern for Divine Healing” van Dr. Richard L. 

Mayhue, 2001 


