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Proclamatie Genezing 1

• De Bijbel waarheid die je kent
maakt je vrij - geneest je!
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God schiep Adam en Eva volmaakt, 
zonder ziekten, zonder trauma's, zonder bindingen. 

Dat is Gods volmaakte wil voor mij: 
gezond in geest, ziel en lichaam. 

Ik ben een totaal nieuwe schepping.

Jezus gaat nog steeds rond, doet goed en geneest ieder 
die overweldigd is door de duivel. 

De duivel is altijd de ziekmaker. 

Jezus is altijd de Geneesheer! (Han. 10:38)

God zegt tegen mij: 
"Ik ben Jahweh Rapha, jouw Geneesheer". 

God is altijd goed voor mij. 
(Exodus 15:26) 
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Het is altijd Gods wil om mij te genezen. 
Mijn totale genezing is al volbracht door Jezus. 
In hem ben ik gezond en bevrijd.  (Joh. 19:30)

Ik zal niet sterven, maar leven en overal de 
wonderen van de Heer verkondigen! 

Ik zal voor het aangezicht van God wandelen 
in het land van de levenden! 

Mijn ziel, keer terug tot je rust, 
want de Heer heeft mij gered van de dood. 

(Psalm 118:17, 116:7-9, 145:5-7)
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De wet van de Heilige Geest van het leven in Jezus Christus 
heeft mij totaal vrijgemaakt 

van de wet van zonde en dood. (Rom. 8:2)

God heeft zijn Woord gestuurd en mij genezen. 
Door de striemen van Jezus werd ik al genezen! 

(Psalm 107:20, Petrus 2:24)

Ik heb ziekten, depressies en angsten overwonnen 
door het bloed van het Lam Jezus 

en het woord van God dat ik uitspreek. (Opn. 12:11)
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In geloof bied ik weerstand tegen de werken van 
de duivel tegen mij. Jezus heeft al die werken 

verbroken! (1 Joh.3:8, 1 Pet.5:9)

(Leg je hand op je zieke plek, of op je hoofd)
"De Naam van Jezus is de Naam boven alle 

ziektenamen. 
Elke ziekte in mij buigt zijn knie voor Jezus en wijkt. 

NU! 
Ik gebied ziekte in mij, te ontwortelen, 
op te heffen en in de zee te planten! 

(Fil. 2:9-10, Mt. 15:13, 21:21) 

Jezus... hartelijk dank voor mijn genezing en 
bevrijding. Yes!!
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Proclamatie Genezing 2

• De geestelijke wortels moeten eruit!
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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)
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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.
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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)
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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!
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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)
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Proclamatie Genezing 3
Ik ben gemaakt naar het beeld van God en gezegend door God 
(Gen 1:26-28)
Mijn dagen zullen 120 jaar zijn (Gen 6:3)

Ik zal in vrede heengaan en in goede ouderdom begraven 
worden (Gen 6:3)
In mij en mijn familie zal door het bloed van Jezus geen plaag of 
ziekte zijn die verderf aanricht (ex 12:13)

God is mijn Heelmeester, dokter en geneesheer (Ex 15:26)
God zal alle ziekte uit mijn leven verwijderen (Ex 23:26,Deu 7:15)

God geeft mij een lang leven ( Ex 23:26, Ps 91:16)
Mijn kinderen zullen samen met mij oud worden (Deut 11:21)
In hoge ouderdom zal ik fit en krachtig zijn (Deut 34:7, Joz 14:10)
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De zegen van Abraham, waaronder mijn gezondheid is op mijn 
leven en iedere vloek is verbroken (Gal 3:13-14, Deut 28)
Alles wat de duivel gestolen heeft uit mijn leven zal God dubbel 
vergoeden (Job 42:12)
God zal mij uit de poorten van de dood trekken (Ps 9:14)
Geen een van mijn botten zal gebroken worden (Ps 34:21)

God zal mijn hele ziekbed omkeren en veranderen (Ps41:4)
God redt mij zelfs als doodziek ben (Ps91:3)

Geen ziekte of onheil zal bij mij in de buurt komen (Ps 91:10)
God geneest al mijn ziekten (Ps 103:3)

Gods Woord zal mijn medicijn en genezing zijn (Ps 107:20, 
Spreken 4:22)
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Ik zal niet sterven maar leven en over Gods goedheid vertellen 
(Ps 118:17)
Gods kracht zal het juk van de vijand van mijn leven afbreken 
(Jes. 41:10)
Jezus heeft mijn ziekten al gedragen, daarom zal ik ik ze nooit 
meer dragen (Jes. 53:4)
Door Jezus Zijn striemen, ben ik genezen (Jes. 53:5)

Ik zal voorspoedig herstellen (Jes. 58:8)
God zal mij genezen en mijn wonden helen (Jer. 30:17)
In de tegenwoordigheid van God zal ik genezing en bescherming 
vinden (Ps 91, Mal 4:2)
Jezus genas elke ziekte en elke kwaal en Hij is Dezelfde vandaag. 
Hij zal al mijn ziekten genezen (Mat 4:24, Heb 13:8)
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Jezus heeft mij reeds genezen, dus zal ik genezen (Mat 8:3,7)
Ik heb autoriteit over iedere ziekte en elke kwaal (Mat 10:1)
De duivel heeft geen macht over mij, alle macht is gegeven aan 
Jezus (Mat 28:18)
God geeft mij altijd de overwinning (1 Kor 15:57)
Ik ben een nieuwe schepping en ziekte is geen onderdeel van 
mijn nieuwe identiteit (2Kor 5:17)
Jezus heeft de Naam en autoriteit boven iedere ziekte en 
genezing is deel van mijn erfenis (Ef 1:17-22)

Ik zit en met Jezus Christus aan de rechterhand van God en 
regeer in mijn leven en over ziekte (Ef 2:6, Rom 5:17)
Door Jezus hebben ziekte een demonen geen macht meer (Co2:15)

Mijn denken en hersenen zijn scherp en sterk (2Tim 1:7)
Ik leef in geloof en zal door geloof ontvangen wat Jezus heeft 
vrijgekocht voor mij (Mark 11:22-24)
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