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Basis waarheid
God is altijd goed en de duivel altijd slecht!

1. duivel is de ziekmaker
2. Jezus is de Geneesheer
3. Het is altijd Gods wil te genezen

Basis waarheid – Han. 10:38

2

1. Zaad gestolen – geen sozo

Lukas 8:12 
“Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die 
het horen; maar daarna komt de duivel en neemt 

het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven 
en gered worden.”
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1. Zaad gestolen – geen sozo
De betekenis van sozo = GeredGenezenBevrijd
Is gestolen door de dief, de duivel.
Bijbelse waarheid voor velen verloren gegaan.
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2. Vergeven, laat los

Matthew 18:34-35 
“En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de 

pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig 
was, betaald zou hebben.

35 Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als 
niet ieder van u van harte de misdaden van zijn 

broeder vergeeft.”
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2. Vergeven, laat los

1 Petrus 3:9 (HSV) 
“Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met 

laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u 
daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.”
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Doel 1. 
Geeft God ziekte of staat hij het toe

voor zijn heerlijkheid,
als hij ons geneest

3. God heeft geen doel met ziekte

?
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Johannes 9 
“3 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.
4 Ik moet de werken doen van Hem Die Mij 

gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een 
nacht waarin niemand kan werken."

3. God heeft geen doel met ziekte
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‘The Koala bear eats shoots and leaves!’

3. God heeft geen doel met ziekte

,

καὶἠρώτησαναὐτὸνοἱμαθηταὶαὐτοῦλέγοντεςpαβίτ
ίςἥμαρτενοὗτοςἢοἱγονεῖςαὐτοῦἵνατυφλὸςγεννηθῇ
ἀπεκρίθηἸησοῦςoὔτεοὗτοςἥμαρτενοὔτεοἱγονεῖς
αὐτοῦἀλλ’ἵναφανερωθῇτὰἔργατοῦθεοῦἐναὐτῷ

andhisdisciplesaskedhimsayingrabbiwhosinnedthismano
rhisparentsthathewasbornblindjesusansweredneitherthi
smannorhisparentssinnedbutthattheworksofgodshouldb

erevealedinhim
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Johannes 9 
“3 Jezus antwoordde: 

Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. 
[punt, vraag beantwoord] Maar dit is gebeurd, opdat 

de werken van God in hem geopenbaard zouden 
worden, [comma]4 moet Ik de werken doen van 
Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; 
er komt een nacht waarin niemand kan werken."

3. God heeft geen doel met ziekte
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Doel 2. 
Geeft God ziekte of staat hij dat toe

om ons te leren nederig 
en dankbaar te zijn

3. God heeft geen doel met ziekte

?
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Gebaseerd op 2 Corinthen 12
Doorn voor Paulus

vanwege het (HSV) ‘allesovertreffende karakter 
van de openbaringen’. 

3. God heeft geen doel met ziekte
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‘het verbond’
Jesaja 53:5

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

De straf die ons de SJALOOM aanbrengt, 
was op Hem,

en door Zijn striemen 
is er voor ons genezing gekomen.”

4. Genezing Gods wil!
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4. Genezing Gods wil!

‘het verbond’

1 Petrus 2:24

“(Jezus) Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam 
gedragen heeft op het hout, 

opdat wij, voor de zonden dood, 
voor de gerechtigheid zouden leven. 

Door Zijn striemen bent u genezen.”
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Iedereen werd genezen
Memoriseren

Mattheus 9:35 (HSV)
"En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf 

onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie 
van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal 

onder het volk.”
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Proclamatie Genezing 2

• De geestelijke wortels moeten eruit!

Alive and Well Ministries
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Ik ben door God vergeven van al mijn zonden.    
Ik ben door het bloed van Jezus gereinigd van al mijn zonden.

Daarom heeft ziekte geen macht over mij. 
(1Joh.1:7,9, Rom.5:9-10)

Ik vergeef mezelf! Ik vergeef mezelf van stommiteiten, 
en van zonden die ik ooit gedaan heb. 

Ik gebied schaamte vanwege vroegere zonden 
uit mijn leven weg te gaan. 

God heeft mij vergeven! Dus ik vergeef mijzelf ook.

Ik vergeef iedereen, voortdurend, van het kwaad en de pijn die 
ze mij hebben aangedaan of aandoen. (Mat. 6:12, 14-15)

Alive and Well Ministries

• De geestelijke wortels moeten eruit!
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Ik laat bitterheid en wrok in mijn leven los.
Ik kies ervoor en ik gebied dat elke bittere wortel, 

elke bittere stroom in mijn leven NU WIJKT. 
Ik ruk je uit in de naam van Jezus.

Ik plaats mijzelf volkomen terug in de GENADE van God!
Ik ben een kind van God. Ik heb zijn dna! 

God is altijd goed voor mij.

Alive and Well Ministries

• De geestelijke wortels moeten eruit!
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In Jezus naam verbreek ik elke aanklacht tegen mijn leven!
Ik ontkracht elke beschuldiging tegen mij!

In geloof verbreek ik elk veroordelend woord tegen mij. 
Want ik ben in Jezus Christus, 

dus er is geen veroordeling meer tegen mij. 
Want de aanklager is al overwonnen en is al neergeworpen door 

de grote Overwinnaar Jezus Christus, mijn Heer.
Aanklager en beschuldiger: 

je bent overwonnen door het bloed van het Lam Jezus 
en door de woorden die ik nu met geloof uitspreek!

(Opn. 12:10-11, Rom. 8:1)

Alive and Well Ministries

• De geestelijke wortels moeten eruit!
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Elke leugen over mijn leven onderwerp ik aan de Waarheid, 
dat is Jezus. De waarheid maakt mij vrij. 

De vrede van God die mijn verstand en hart te boven gaat, 
vult mij nu en beschermt mij.

Uw Shalom Vader maakt mij volledig vrij!

Alive and Well Ministries

• De geestelijke wortels moeten eruit!
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[leg je hand op de plek waar je ziek bent, 
of gewoon op je hoofd of je hart.]

Elke ziekte, elke kwaal, alle angst en depressie 
moet nu wijken voor de Naam en het gezag van Jezus!

Ga weg en blijf weg voor het bloed van Jezus.
Ik ontvang de Shalom-vrede van God.

Ik ontvang nu de genezende rivier 
van de Heilige Geest. Die stroomt door mij 
en maakt alles in mij gezond. AAAAMEN!

(Hebr. 12:12-15, Jes. 53:5, Eze. 47)

• De geestelijke wortels moeten eruit!
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