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Wat ziet de kat en wat ziet het kind?

Genezing door God

Ohhh,
Mooi
visje…

Bijbelse kijk

• Bijbelse waarheid over Genezing

Lekker
Hapjehhh

• De praktijk: hoe gaan we om met
nog niet vervulde beloftes?
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Kunnen we even onze bril afzetten
waarmee we dit onderwerp altijd
gezien hebben, en God en de Bijbel
een kans geven om te spreken?

2

Gods karakter

Gods karakter

God is liefde
1 Johannes 4:8 “Wie niet liefheeft, kent God niet, want
God is liefde.”

God is Goed
Psalm 34:8 “Proef en zie dat de HEERE goed is;”
Han. 10:38 “Jezus ging rond en deed goed en genas
allen…..”

Romeinen 5:8 “God echter bewijst zijn liefde jegens
ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren,
voor ons gestorven is.”
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2 Kron.5:13b “Want Hij is goed, want zijn
goedertierenheid [liefdevolle goedheid in actie] is
tot in eeuwigheid.”
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Gods Handelen: genade
Gods karakter wordt zichtbaar in zijn daden, handelen
Jesaja 53:4a, 5
“Maar onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze
pijnen gedragen;
…
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om
onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf, die ons de
vrede aanbrengt,
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing
geworden.”
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Dus de bril…
• Is heel eenvoudig, de absolute, totaal
overweldigende goedheid en liefde van God.
Dat is zijn karakter en wezen.
• En zijn absolute genadige handelen met ons
en naar ons toe… Hij bewees zijn liefde door
zichzelf helemaal te geven.
(een boos, woedend persoon doet zoiets nooit)
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GENEZINGSPRINCIPES

GENEZINGSPRINCIPES
Handelingen 10:38
“U weet wat er gebeurd is…, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd
heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land is
doorgegaan, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel
overweldigd waren, genas, want God was met hem.”

Uit Han. 10:38 volgen drie Bijbelse genezingsprincipes:
KERNWAARHEID:
God is altijd goed, de duivel is altijd slecht
1. Ziekte is slecht, dus komt altijd van de duivel.
Duivel is ziekmaker.
2. Genezing en gezondheid zijn goed, dus komen altijd van God:
Jezus geneest.
3. Het is altijd Gods wil om te genezen. ‘Allen’.
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Ad 1. Duivel is altijd de ziekmaker

Ad 1. Duivel is altijd de ziekmaker

Johannes 10:10 “De dief komt alleen maar om te
stelen, te slachten en verloren te laten gaan;....”

Matth. 12:26,28nbg “En als de satan de satan
uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn
koninkrijk kunnen standhouden? En als Ik door
Beëlzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw
zonen het dan? …. Maar als Ik door de Geest van God
de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods
over u gekomen.”

Matth. 12:22 “Toen bracht men een bezetene tot
Hem, die blind en stom was. En Hij genas hem, zodat
de stomme sprak en zag.”

Job 2:7-8 “Toen ging de satan weg van het aangezicht
van de HEERE en hij trof Job met vreselijke zweren, van
zijn voetzool af tot aan zijn schedel.
En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben,
terwijl hij midden in de as zat.”
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Ad 2. Jezus is de Geneesheer

Ad 2. Jezus is de Geneesheer

Johannes 10:10 “… Ik, Jezus, ben gekomen, opdat zij
leven hebben en overvloed hebben.”

Job 42:10 “En de HEERE bracht een omkeer in het
levenslot van Job, toen hij gebeden had voor zijn
vrienden. De HEERE vermeerderde alles wat Job
bezeten had tot het dubbele toe.”

Lukas 4:18nbv 'De Geest van de Heer rust op mij, want
hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws
te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen
hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het
herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te
geven,
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Markus 16:17-20 “Als tekenen zullen deze dingen de
gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze
geesten uitdrijven, … op zieken zullen zij de handen
leggen en zij zullen genezen worden.
De Here [Jezus] … heeft Zich gezet aan de
rechterhand van God. Maar zij gingen heen en
predikten overal, terwijl de Here meewerkte en het
woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.
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1 De worsteling
Ik bad en niets gebeurde

Ad 3. Genezing altijd Gods wil!

Ik dacht de gave te hebben,
Ik bad, niets gebeurde!
Mijn studie:
Kan Hij?
Doet Hij?
Wanneer wil Hij?
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3 God doet

Doet hij het tegenwoordig?

Kan hij?

De vele Christenen in Nederland en België
die de zieken genezen in Jezus’ naam.
Getuigenissen….

o Gen.1:1 Hij schiep alles uit het
onzichtbare!

Mannen en vrouwen van God die al ruim
een eeuw grote daden doen: T.L. en Daisy
Osborn, A.A. Alan, Jan Zijlstra, Dr. Price,
Reinhart Bonnke, Dr. Shambach, Randy
Clark, Mel Tari, etc. etc.

o Hij genas minstens honderdduizend zieken
o Hij wekte doden op (Joh. 11)
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Maar, hoe weet ik zijn wil?
Jesaja 53:5

‘de striemen’
1 Petrus 2:24

‘de striemen’

“Maar Hij, Jezus, is om mijn overtredingen
verwond, om mijn ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die mij de vrede, de shalom aanbrengt,
was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor mij genezing
gekomen.”
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“(Jezus) die zelf mijn zonden in Zijn lichaam
gedragen heeft op het kruis-hout, opdat ik, voor
de zonden dood, voor gerechtigheid zou leven.
Door zijn striemen ben ik genezen!”
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‘Ik Wil’, zei Jezus

‘Vandaag!’
Lukas 4:21

Markus 1:40-41

“Vandaag is deze schrift in uw oren in vervulling
gegaan.”, zegt Jezus zelf!

Melaatse: “Als U wilt… kunt u mij reinigen.”

Welk
woord?
Dat
verslaafden,
getraumatiseerden,
zieken,
bezetenen,
ellendigen, depressieven, angstigen …
Genezen
worden….
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“En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen,
stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: “Ik wil
het,
word
gereinigd”.”
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‘volbracht’

Psalm 103 ‘AL’

Psalm 22:32b Willibrord Vertaling

Psalms 103:1-5 (HSV)
Loof de HEERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
2 Loof de HEERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van Zijn weldaden.
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,
4 Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
5 Die uw mond verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

“Omdat het door Hem is volbracht.”
Johannes 19:30
“Jezus zei: “Het is volbracht”. En Hij boog het
hoofd en gaf de geest”
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Waarom zie ik het dan niet
altijd in de praktijk?

Waarom zie ik het dan niet
altijd in de praktijk?

Heel uitzonderlijk zien we dat in 80 jaar NT:

De aarde is een oorlogsgebied!

Filipenzen 2:25-27 Epafroditus ziek tot de dood toe, maar uiteindelijk genezen!

De duivel gaat rond, briesende als een leeuw, en hij zoekt wie hij kan verslinden!

2 Timotheus 4:20 “….Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten.”

Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten!
Wijzelf zien in het in onze levens:
Annick in het gips met haar been, bidt voor anderen en die genezen.
Ik met een voet kwaal bid voor anderen met voetkwalen en die genezen.
Etc. Etc.
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We hebben geen strijd te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de machten
en overheden…
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Hoe ga ik daarmee om?

Hoe ga ik daarmee om?

We hebben een keuze te maken:

Allereerst:
Geen aanklacht, geen beschuldiging, geen veroordeling.
God is genade, God is goed.

Ik stop ermee, want het werkt niet altijd,
ik ben teleurgesteld, ik begrijp het niet.

Gezonde leer:
Twijfel niet aan Gods Woord en beloften.
Gods wil is niet veranderd! Hij is altijd dezelfde, en het is reeds volbracht.

Maar de ziekmaker stopt er niet mee.
Hoe minder gelovigen die opstaan in geloof,
hoe makkelijker voor hem om ziek te maken.

Hij wil ook dat iedereen tot behoud komt…maar dat gebeurt niet.
Hij wil dat kinderen goed behandeld worden….maar dat gebeurt niet.
Hij wil dat iedereen geneest, maar dat gebeurt…NOG….niet.
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Gezonde cultuur

Actieplan: gezonde cultuur

Leer gaan bidden in gezag van Jezus – let op je tong
Bouw een gezonde geestelijke cultuur in je leven
dat de vrucht van ondermeer gezondheid voortbrengt

“Vader, Uw wil moet geschieden,
op aarde, zoals het in de hemel is.”

‘Turn your eyes upon Jesus’ – alleen Jezus - aanbidding

Luister / lees Bijbelonderwijs over Genezing

AANBIDDING–
Zelf
En afspelen in huis / auto

Bid in tongen
Let op de aanval van ‘angst’
Vergeef iedereen van harte
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7.1 Elke gelovige
Markus 16:15, 17,18B

‘Om een vijand te kunnen verslaan
moet je weten wie hij is’

“En Hij zei tegen hen: “Gaat heen in de hele
wereld, verkondigt het evangelie aan de hele
schepping. 17 Als tekenen zullen deze dingen de
gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze
geesten uitdrijven, … 18 … op zieken zullen zij de
handen leggen en zij zullen genezen worden”.”
nbg
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Mijn getuigenis:
Vecht niet tegen God,
Hij is niet je vijand!
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Oorsprong van ziekte

8

Daarom,
zoals door één mens
de zonde de wereld is binnengekomen
en door de zonde
de dood [de wereld is binnengekomen]
zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan,
omdat (oorzaak) alle mensen hebben gezondigd.
(daardoor) toch heeft de dood als koning geheerst…
Romeinen 5:12 en 14

Oorsprong van ziekte
Wat is dus dood?
Geestelijk dood
Lichamelijk dood

Elke vorm van ziekte is een vorm van dood

Zaai zonde
Oogst dood

Kapotte relaties
Armoede is ellende
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Oorsprong van ziekte

Ik ben in Jezus en Jezus in mij.
Ik ga, verkondig, bouw, genees…

Romeinen 8:2

Heilige Geest

“De wet van de Heilige Geest van Leven
heeft ons vrijgemaakt van
de wet van zonde en dood.”

Op mij - Werkt samen / In mij - maakt mij zoon

Zoon
Dochter

Jezus bloed
Nieuw Verbond van kostbare beloftes

Een wet duidt op zaaien en oogsten,
oorzaak en gevolg.

Gods handelen
Goedertierenheid en genade

De wet van Genade maakte ons vrij
in Jezus Christus

God is – zijn karakter
Basis: goedheid en liefde
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1.

Geneest de zieken, reinigt de
melaatsen, wekt doden op en
werpt boze geesten uit.

A. Absoluut zeker weten dat het Gods wil is om te genezen
…en dat hij daar jou voor wil gebruiken.
B. Het geloof hebben om eigen angsten,
en weerstand van andere Christenen te overwinnen

Alive and Well Genezingsschool 2016 (c)
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Wat is er nodig om te beginnen

Alive and Well Genezingsschool 2016 (c)
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2. Wat is er nodig om te volharden
(ondanks teleurstellingen)
A.

Houd daarom een Logboekje bij
van genezingen

Absoluut zeker weten dat het Gods wil is te genezen
B. Het geloof hebben om eigen angsten,
en weerstand van andere Christenen te overwinnen

-

Getuigenissen!

C. Focus Werkt Altijd, Volhard! En het Mysterie
Focus!
Verheug je in wat wèl gebeurt
Werkt!
Je weet dat het werkt – je hebt het gezien!
Altijd!
God is altijd Goed.
Volhard! Niet opgeven: VOLHARDING is nodig
Mysterie! Accepteer het mysterie, de onbeantwoorde vragen
Alive and Well Genezingsschool 2016 (c)
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Alive and Well Genezingsschool 2016 (c)
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Of actieplan
“Vader, Uw wil moet geschieden,
op aarde, zoals het in de hemel is.”
Gezond, diep en breed Bijbels onderwijs.
Bijbelse vragen niet schuwen: Job, de doorn, etc.
Vader opdat u verheerlijkt wordt op aarde!
Met compassie en genade zieken en lijdenden
benaderen, helpen, liefhebben.
Leren gaan bidden in gezag van Jezus.
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