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16. Totale Genade: genezing en bevrijding 
 

1. Schrijf hieronder wat bij welke persoon hoort: 
Genezer, ontvanger gezondheid, ziekmaker, in autoriteit (geef hier een belangrijke 
tekstverwijzing) 
Zieke  is  ontvanger gezondheid – Markus 1:41-43  
Duivel  is ziekmaker – Handelingen 10:38 
Gelovige is in autoriteit – Markus 16:18 
Jezus  is    genezer – 1 Petrus 2:24       

2. Stierf Jezus voor ieder mens en voor elke zonde? Leg uit. (geef 2 teksten) 
Jezus stierf voor elke zonde, van elk mens. Dat is al gebeurd. Jezus heeft dat al gedaan. 
Er is dus al betaald, God hoeft helemaal niets meer te doen. Hebreeën 7:27b, Romeinen 5:6 

3. Als iemand tot bekering wil komen, hoe weet je dan of God dat wil? 
Zie 2 en daarom weten we dat God iedereen aanneemt die bij hem komt, en vergeving geeft. 
Je moet alleen je knieën buigen voor Jezus en gaan ontvangen.  
1Timotheüs 2:4-6, Johannes 3:16 

4. Leg uit adhv vraag 2 & 3: hoe weet je dat genezing altijd Gods wil is? 2 teksten 
Voordat Jezus naar het kruis ging, gaf hij zijn lichaam om in elkaar geslagen te worden. 
Aan de schandpaal werd hij met zwepen geslagen. De Bijbel zegt: door die striemen, die 
wonden, wij helemaal genezen zijn. 2000 jaar geleden heeft God dus gekozen en bepaald 
dat hij wil dat jij gezond bent. Je hoeft het alleen op te halen bij God.  
Jesaja 53:5, 1 Petrus 2:24 

5. Wat wordt er bedoeld als de Bijbel spreekt over ‘genezing’? 
Genezing is eigenlijk bedoeld in elk opzicht van je leven: lichamelijk, emotioneel, geestelijk 
In relaties, in je financiën, bevrijding van bindingen en verslavingen. 

6.  Hoe weten we strikt vanuit de Bijbel of het Gods wil is te genezen? 
a. Jezus zei tegen de melaatse: ‘Ik wil het’. Die vraag werd nooit meer gesteld. Markus 1:41 
b. zie antwoord op vraag 3 en 4 (Jesaja 53:4-5, 1 Petrus 2:24) 
c. Johannes 19:20, Jezus zei het is volbracht, gedaan, afgemaakt, helemaal klaar. 
d. Jezus genas altijd allen die kwamen voor genezing. Hij wees nooit af. Handelingen 10:38 
 
 

“God heeft toen Jezus van Nazareth gezalfd met de Heilige 
Geest en bekleed met macht. Als een weldoener ging 
Jezus rond: hij genas allen die in de macht van de duivel 
waren, want God was met hem.”  
Handelingen 10:38 
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