
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel bij Handreiking Actueel Gebedsgenezing 
 
Inleiding 
Gebeuren er nog wonderen? De vraag of er in onze tijd ook nog wonderen gebeuren, is zeer 
actueel, met name ook vanwege de groeiende invloed van de charismatische beweging. Hier wordt 
benadrukt dat bepaalde gaven van de Heilige Geest in de christelijke gemeente aanwezig moeten 
zijn, wil ze gezond zijn.  Te denken valt dan aan gebedsgenezing en het spreken van andere talen.  
(Charisma = genadegave) 
Er is nogal wat verwarring ontstaan rond het werk van de Nigeriaanse evangelist en gebedsgenezer 
Victor Emenike in Stolwijk. Enkele jaren geleden deed hetzelfde zich voor toen voorganger Jan 
Zijlstra regelmatig de publiciteit haalde, toen een vrouw uit Bleskensgraaf uit haar rolstoel stapte. 
Ook de beoordeling van de Nigeriaanse ’profeet’ T. B. Joshua heeft tot felle discussie geleid. De 
vraag komt ook onder jongeren naar voren, hoe we deze genezingen hebben te zien en wat de 
Bijbel zegt over ziekte en genezing.  
Deze schets wil helpen om het gesprek over gebed en genezing op gang te brengen. Dit alles 
natuurlijk rond een open Bijbel! 
 
Tips 

 Geef de schets van tevoren mee, zodat de jongeren zich alvast kunnen voorbereiden op het 
onderwerp. 

 Bedenk hoe je de stof in de schets aan bod wil laten komen. Neem bijvoorbeeld een 
Bijbelgedeelte als uitgangspunt voor de avond om zo Gods Woord te laten spreken. Over 
het onderwerp kan zeker gediscussieerd worden, maar de Bijbel moet het laatste woord 
hebben!   

 
 

Achtergrond 
 
Ziekte en zonde 
In het Oude Testament bestond er, evenals in het Nieuwe Testament, regelmatig een direct 
verband tussen ziekte en zonde en tussen gezondheid en gehoorzaamheid. God spaarde de vrome 
(Ex. 23:25) voor ziekte: ‘En gij zult de HEERE uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water 
zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van u weren.’  En God strafte de zondaar met 
ziekte: Gehazi kreeg melaatsheid (2 Kon. 5: 20-27) De man die 38 jaar ziek gelegen had kreeg van de 
Heere Jezus te horen: Ga heen en zondig niet meer (Joh. 5:14). Te denken valt ook aan de treurige 
situatie in de christelijke gemeente te Korinthe. Paulus schrijft in 1 Korinthe 11, dat men niet waakt 
over de reinheid van de gemeente en de reinheid van de Avondmaalsgang.  Zij oordelen zichzelf 
niet en daarom wórden zij geoordeeld door God: velen zijn zwak, velen worden ziek, velen sterven 
(1 Kor. 11:17-34). 
De plagen die God over Egypte zendt, worden voor een deel gevormd door ziekten onder mens en 
beest (Ex. 7-12). Deze plagen laten zien dat er een verband kan zijn tussen ziekte, zonde en straf bij 
een heidens volk. Echter, ook Israël had deze ziekten te duchten als zij ongehoorzaam zouden zijn 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deut. 29:22). Terwijl anderzijds de belofte klinkt bij gehoorzaamheid:   Gezegend zal zijn de vrucht 
van uw buik (…) gezegend zult gij zijn in uw ingaan en gezegend zult gij zijn in uw uitgaan, Deut. 28: 
1–6).  Dit behoort bij de zegeningen van het verbond. In Leviticus 26 en Deuteronomium 28 staan 
de beloften en bedreigingen van het verbond uitvoerig beschreven. Wie deze hoofdstukken op zich 
laat inwerken, komt onder de indruk van de verschrikkingen en ziekten die Israël zullen treffen 
wanneer het ongehoorzaam is. ‘De HEERE zal u slaan met zweren van Egypte, en met spenen, en 
met droge schurft, en met krauwsel, waarvan gij niet zult kunnen genezen worden... De HEERE zal u 
slaan met boze zweren aan de knieën en aan de benen, waarvan gij niet kunt genezen, van uw 
voetzool af tot uw schedel toe’ (Deut. 28:27,35).  
Duidelijk blijkt, dat gezondheid een voorrecht is, behorend bij de zegeningen van het verbond.  
Ziekte is veelal een oordeel en een straf. Ziekte kan een tuchtiging zijn om het volk weer op het 
rechte spoor te krijgen. Ziekte kan de ernstige waarschuwing bevatten dat God de zonde niet 
ongestraft laat. 
Wat we ook niet mogen vergeten, is, dat God ook die mensen ‘bestraft’ die het eigendom van 
Christus zijn geworden.  Namelijk, met de bedoeling dat zij Gods heiligheid zouden deelachtig 
worden.  Paulus noemt dat in de brief aan de Hebreeën vaderlijke kastijding.  Hij schrijft daar bij: 
Wie nooit gekastijd wordt, is een bastaard en geen zoon. Heeft de Heere ons lief, dan kastijdt Hij 
ons. Wanneer de kastijding plaatsheeft, schijnt het geen zaak van vreugde te zijn. Maar als we de 
vreedzame vrucht der gerechtigheid zien die we daardoor ontvangen, is het dan uiteindelijk toch 
geen zaak van vreugde? (Hebr. 12 vers 5 -13). 
 

Het boek Job laat zien dat ziekte een verzoeking van de satan kan zijn. Terwijl we in de andere 
Bijbelboeken onmiddellijk de hand van God zien in ziekte en gezondheid, bemerken we hier de 
invloed van satan. Toch kan de satan niet verder gaan dan God toelaat (zie ook onder ‘Belijdenis’). 
Het slot van het boek maakt duidelijk dat God weer genezing schenkt en de rechtvaardige ook in dit 
leven zegent. Het kan lijken alsof God de gelovige verlaten heeft in zijn ziekte en nood, maar Hij 
weet er toch vanaf.  En Hij houdt alle dingen in Zijn hand. Hij regeert!  
Toch is er geen automatische samenhang tussen persoonlijke zonde en een aanwezige ziekte. De 
vrienden van Job zoeken naar die samenhang, maar Job wijst dat terecht af, ook al moet hij op het 
laatst voor Gods aangezicht de hand op de mond leggen. De discipelen willen in Johannes 9 weten 
wie gezondigd heeft: de blindgeborene of diens ouders. Maar Jezus ontkent in die situatie een 
dergelijke samenhang en wijst slechts vooruit: De werken Gods moeten openbaar worden. 
 
Wonderen in de Bijbel 
Wat is een wonder eigenlijk? 
Een wonder is in de eerste plaats een ingrijpen van boven en in de tweede plaats vaak ook een 
doorbreking van de natuurwetten. Toch is dat laatste niet altijd het geval. Als jij bijvoorbeeld 
blindelings een drukke snelweg zou oversteken en je wordt niet geraakt door voorbijrazende auto’s 
dan noemen we dat een wonder, niet omdat er natuurwetten doorbroken worden, maar wel 
omdat er net op dat moment even geen auto’s voorbijraasden. Zulke wonderen kunnen wij 
doorgaans ook makkelijker geloven. We spreken dan over geluk hebben of over de bewarende 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hand van God. Elk mens heeft wel momenten in zijn of haar leven, waarvan je zegt: Als ik toen een 
seconde eerder of later gereageerd had, dan was het niet goed afgelopen met me.  
 
Vanuit de Bijbel kunnen we drie belangrijke hoofdlijnen/conclusies trekken: 

1. Wonderen gebeurden vooral in bepaalde perioden. 
2. Wonderen zijn dragers van een boodschap. 
3. Wonderen komen niet altijd van God. 

 
1. Wonderen gebeurden vooral in bepaalde perioden. 
Wonderen, in de Bijbel komen we ze in ieder geval heel veel tegen, zowel in het Oude Testament 
als ook in het Nieuwe Testament. We kunnen echter vaststellen dat het opvalt dat er steeds 
perioden zijn in de Bijbelse geschiedenis die er uitspringen als het gaat om de vermelding van 
wonderen. Zo is de tijd vanaf de uittocht uit Egypte tot aan de intocht in Kanaän bijvoorbeeld zo’n 
periode waarin veel wonderen gebeurden. Denk bijvoorbeeld aan de plagen in Egypte, de 
doortocht door de Rode Zee, het manna uit de hemel en het water uit de rotsteen. Een andere 
periode die er uitspringt, is de periode toen de Heere Jezus rondwandelde op aarde, de volheid van 
de tijd, het begin van het Nieuwe Testament. Wonderen en tekenen kwamen dus blijkbaar met 
name voor in tijden van crisis of in tijden van grote betekenis. De Heere wilde in zo’n periode iets 
duidelijk maken met wonderen.  
Het belangrijkste wat God wil bewerken met wonderen, is dat mensen tot de erkenning komen dat 
Hij de ene, ware God is. En dat elk mens aan Hem liefde en gehoorzaamheid verschuldigd is. Denk 
bijv. aan het wonder dat op de berg Karmel gebeurde op het gebed van Elia (1 Kon. 18:21 en 39). 
Deze wonderen gebeurden soms ook om te laten zien dat iemand geroepen was van Godswege. 
Mede op grond van tekenen en wonderen kon het volk dan weten dat ze met  een gezant van God 
te doen hadden. Denk bijvoorbeeld aan Mozes als hij min of meer moet bewijzen aan het volk van 
de Hebreeën, dat de God van vader Abraham, Izak en Jacob hem gezonden heeft om ze te 
bevrijden uit Egypte (Ex. 4: 1-9 en 30-31). 
 
2. Wonderen zijn dragers van een boodschap. 
Als de discipelen van Johannes de Doper aan de Heere Jezus vragen of Hij degene is die komen zou, 
dan geeft de Heere Jezus als antwoord: ‘Gaat heen, en boodschapt Johannes weder, de dingen, die 
gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de 
melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het Evangelie 
verkondigd wordt. En zalig is hij die aan Mij niet zal geërgerd worden (Luk. 7:22-23). De wonderen 
en tekenen moeten dus verstaan worden. God wil er iets mee zeggen. Ze staan niet op zichzelf en 
zijn dus niet los verkrijgbaar. Ze hebben een boodschap: ze onderstrepen de kracht van het 
Evangelie en de godheid van de Heere Jezus.  Hij is de Zaligmaker. Hij neemt de ziekte, het gevolg 
van de zonde, weg:  als een teken daarvan dat Hij de zonde kan wegnemen. Daarnaast is in het 
werk van Christus de genezing van ziekte een beeld van de vergeving van zonde, want zonde is de 
‘ziekte’ van de ziel. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wonderen komen niet altijd van God. 
We moeten niet denken dat tekenen en wonderen per definitie altijd een bewijs van Gods gunst en 
goedkeuring zouden zijn. Want niet alleen Gods knechten deden wonderen. Ook valse profeten 
konden tekenen en wonderen doen. De Egyptische tovenaars konden tot op zekere hoogte de 
wonderen die Mozes en Aäron deden ook doen (Ex. 7: 8-23). Ook de duivel kan wonderen doen. 
Het is goed om dit onder ogen te zien. Wij hebben de geesten te beproeven of zij uit God zijn. Is het 
echt een wonder van God? Of zijn hier occulte krachten in het spel?  
De Heere Jezus heeft ons zelf geleerd in Mattheüs 7, dat er velen zullen zeggen: ‘Heere Heere 
hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw Naam duivelen uitgeworpen en in Uw Naam 
vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van 
Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt.’  
Dan hebben we daarmee natuurlijk wel te maken met een geweldig groot dilemma. Welk wonder 
komt nu wel van God en welk wonder niet? Waarin zien we nu duidelijk Gods vinger en waarbij 
moeten we misschien wel denken aan occulte krachten? Hoe weten we nu of iemand namens God 
optreedt of namens de boze?  We kunnen het beoordelen op drie dingen:  
 

1. Een wonder van God in Bijbelse tijden stond nooit op zichzelf. Er is sprake van een 
interpretatiekader. Door de wonderen wil de Heere Zijn blijde boodschap onderstrepen! Let 
daarop! De Heere Jezus wilde nooit gezien worden als een wonderdokter. De mensen 
mochten het vaak zelfs niet eens verder vertellen. Elk wonder dat de Heere Jezus deed, 
stond in een bepaalde context. De Heere wilde daarmee het Evangelie duidelijk maken. Als 
Hij de blindgeborene geneest, dan spreekt Hij over het Licht der wereld en als Hij Lazarus uit 
de doden opwekt, dan  is Zijn Boodschap: Ik ben de Opstanding en het Leven.  

2. De Heere Jezus leert ons dat een ware profeet ook herkenbaar is aan zijn levenswandel. 
‘Niet een iegelijk die maar roept Heere, Heere zal ingaan maar die daar doet de wil mijns 
Vaders die in de hemelen is’ (Matt. 7:21). De boom wordt gekend aan zijn vrucht.  

3. Een kenmerk van een wonder van God is ook dat ze heel gemakkelijk gaan. De tovenaars 
moeten vaak grote moeite doen met hun bezweringen. Mozes zegt alleen maar tegen Aäron 
strek uw staf uit en het wonder gebeurt. 
 

De drie bovenstaande aandachtspunten gaan ervan uit, dat er ook vandaag nog wonderen 
gebeuren, van Godswege.Daar mogen wij de ogen niet voor sluiten. Wel moet daarbij worden 
bedacht, dat God met name de boodschap van het Evangelie liet begeleiden door wonderen, in de 
tijd van de eerste verbreiding ervan, in een zendingssituatie dus. We horen dat ook in onze tijd wel 
eens, dat God Zijn Woord met name in een zendingssituatie bevestigt door tekenen en wonderen. 
Gebedsgenezingsdiensten 
In de schets toetsen we deze diensten aan Gods Woord. Het blijkt dat we dus bij genezingsdiensten 
ernstige twijfels hebben vanuit Gods Woord. Het belangrijkste bezwaar is, dat het bij 
genezingsdiensten niet om het Evangelie van vergeving van de zonden door Christus gaat, maar om 
genezing. In aanvulling op de schets kunnen nog de volgende bezwaren gemaakt worden: 
 

- Het is opvallend dat wanneer er sprake is van genezingswonderen, het dan vaak gaat om 
zogenaamde psychosomatische klachten. Je hoort bijvoorbeeld niet dat een blinde weer zou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kunnen zien of een dove weer zou kunnen horen. En waarom het ene wonder wel en het 
andere dan niet?  

- Veel genezingsdiensten lijken helaas op één groot theater. Er is veel publiciteit en reclame.  
- Er worden verwachtingen gewekt die (veelal) niet waar gemaakt kunnen worden.  
- Er is veelal sprake van een opgepepte, dwangmatige sfeer. Mensen worden in een geschikte 

stemming gebracht. Ze ‘moeten’ geloven, maar eenmaal weer terug in eigen huis voelen ze 
zich ellendiger dan ooit. 

- De eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat er op zulke grote manifestaties meer mensen niet 
genezen worden dan wel. Zijn de mensen die niet genezen zondiger dan de anderen, of 
hebben zij minder geloof? Brengen we juist hen niet in grote psychische nood, als we alle 
aandacht en publiciteit richten op enkele genezingen en niet op de velen die onverrichter 
zake weer naar huis gaan?  

- Een groot bezwaar is ook  dat de persoon van de genezer steeds -  gewild of ongewild -  in 
het middelpunt staat.  Men verliest zo het belangrijkste uit het oog. Het gaat niet meer om 
Christus en Zijn verzoenend lijden en sterven, maar om een mens. 

- Het dwingende karakter. Natuurlijk mag men genezing op het gebed verwachten. God is 
daar evenwel vrij in, zoals de melaatse terecht opmerkte tegen Jezus: 'indien Gij wilt, Gij 
kunt mij reinigen' (Mark. 1:40). Het ‘Uw wil geschiede’ klinkt in deze diensten niet door. 

 
Nieuwe frontlinie? 
Soms wordt in dit verband de vraag gesteld of we ons geleidelijk aan met het Evangelie op een 
nieuw front zouden moeten richten. Want steeds meer mensen verlaten de christelijke gemeenten. 
Christelijke waarden en normen verliezen terrein. Het materialisme en individualisme verslaan hun 
duizenden. Ook de belangstelling voor occultisme en zwarte magie neemt steeds meer toe. 
Ondanks het feit dat we ons daar grote zorgen  over hebben te maken, is er toch geen sprake van 
een nieuwe frontlinie. Alle eeuwen door en in elke situatie gaat het om het ene, dat nooit aan 
belang inboet: De bediening der verzoening. Denk aan Paulus die een stad vol heidense afgoderij en 
heidense cultuur  binnenkwam (Athene, Handelingen 17) en daar te midden van alle afgoden het 
Evangelie ging prediken. De frontlinie is daar waar het Licht strijdt tegen de duisternis. De 
boodschap die ook daar klonk was die van de Heere Jezus, Die gekomen is als Zaligmaker en Die 
komen zal als Rechter. Door die boodschap wordt het heidendom verslagen . Daar mogen we 
verwachting van hebben, ook vandaag!  
Geneest God vandaag niet meer? 
God geneest nog zeker wel. Ook door middel van artsen, operaties en medicijngebruik. Te zeggen 
dat we die allemaal niet meer nodig hebben, dat God die overbodig maakt, is een miskenning van 
de gaven van kennis en inzicht die God aan mensen van de medische wetenschap gegeven heeft. 
Iedere gave die goed is, komt van God, zegt Jakobus (1:18,  ook 1 Tim. 4:4,5!). En God geneest ook 
op het gebed. Ook vandaag nog! God is machtig om te genezen – hetzij direct, zonder ingrijpen van 
mensen, hetzij als antwoord op het gebed. Waarbij we steeds in het oog moeten houden: Geneest 
God op het gebed, dan heeft Hij daar een bedoeling mee. Dan gaat het Hem om Zijn eer en om de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbreiding van het Evangelie! Het brengen van arme zondaren aan de voet van het kruis van 
Christus. 
De Heere wil werken op het gebed van de gemeente. In Jakobus 5 lezen we dat het gebed van de 
rechtvaardige veel vermag. Jakobus noemt het voorbeeld van Elia. Hij bad een gebed en er kwam 
gedurende drieënhalf jaar geen regen. De kracht van dit gebed lag en ligt niet in de 
rechtvaardigheid van de bidder zelf, maar in de trouw en kracht van de Heere God. Laten we 
daarom van Hem alles verwachten, ook wanneer we ziek zijn. Want wie Hem aanroept in de nood, 
vindt Zijn gunst oneindig groot. 
 
 
Belijdenis 
 

 Heidelbergse Catechismus Zondag 10 
Vr.27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?  
Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, 
mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en 
gras, regen en droogte , vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en 
krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons 
toekomen.  
 

Vr.28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn 
voorzienigheid onderhoudt?  
Antw. Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons 
nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen 
schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen 
Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen. 
 

 Artikel 13 Ned. Geloofsbelijdenis  
Wij geloven dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, 
noch aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar Zijn heiligen wil alzo stiert en regeert, 
dat in deze wereld niets geschiedt zonder Zijn ordinantie; hoewel nochtans God noch auteur is, 
noch schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want Zijn macht en goedheid is zo groot en 
onbegrijpelijk, dat Hij zeer wel en rechtvaardiglijk Zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de 
duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen Hij doet boven het 
begrip des menselijken verstands, datzelve willen wij niet curieuslijk onderzoeken, meer dan ons 
begrip verdragen kan; maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige 
oordelen Gods, die ons verborgen zijn; ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus 
zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in Zijn Woord, zonder deze palen te overtreden. 
Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets 
bijgeval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, Die voor 
ons waakt met een Vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder Zijn heerschappij, alzo dat niet 
één haar van ons hoofd (want die zijn alle geteld), ook niet één musje op de aarde vallen kan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zonder de wil onzes Vaders. Waarop wij ons verlaten, wetende dat Hij de duivelen in de toom 
houdt en al onze vijanden, die ons zonder Zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin 
verwerpen, wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, dewelke zeggen dat Zich God nergens 
mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. 
 
Literatuur (aanvullend) 
Vergeving en Genezing - Dr. M.J. Paul - Uitgeverij Boekencentrum.  
 
 
Verwerking 
 
Stellingen 
Bespreek de stellingen plenair of in kleine groepen. 
Gebruik de stellingen om de stof toe te passen/ uit te leggen. 
 
Lagerhuisdebat 
De stellingen kunnen ook gebruikt worden voor een Lagerhuisdebat. 
 

Lagerhuisdebat 
www.lcj.nl/verwerkingplus16  
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

 
Nog een paar tips voor de jongeren: 
- Probeer je volledig te verplaatsen in je rol (voorstander of tegenstander). 
- Bedenk wat voor argumenten de tegenpartij zal hanteren en probeer na te denken hoe deze 
argumenten weerlegd kunnen worden. 
-Laat de ander uitspreken. Het is een debat om te leren, niet om gelijk te krijgen. 
 
Vragen 

1. Er zullen misschien wat voorbeelden genoemd worden. Spreek met elkaar over de kracht 
van het gebed en over het feit dat er dus nog steeds wonderen kunnen plaatsvinden. 
Als er geen voorbeelden genoemd worden, kun je daar als leidinggevende ook wat op 
doorgaan. Waarvoor bidden wij? Wat verwachten wij van het gebed?   

2. Nee, dit is absoluut niet zo.   
3. Genezing en genezers komen niet vanzelfsprekend bij God vandaan. 

Voor hen die gebedsgenezing voorstaan, is een pas op de plaats van belang. De Heere Jezus 
stelt, dat het kennen van Hem van groter belang is dan allerlei gaven van de Geest. Met dat 
laatste is men niet zalig. Het moet niet gaan om de gaven, maar om de Gever! En Paulus 
schrijft in 1 Korinthe 12 en 13, dat niet de gave van de gezondmaking , maar die van de 
liefde de voornaamste is. Het kennen van de Zaligmaker is belangrijker dan lichamelijke 
genezing.  

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Er kan gedacht worden aan de volgende dingen (zonder volledig te zijn):  
Duivel: de satan kan ziekte als een verzoeking gebruiken. We zien dit bij Job. De satan hoopt 
dat Job God vaarwel zal zeggen als hij Job ziek maakt. Door ziekte fluistert de duivel ons in: 
Waar is je God nu? Waarom overkomt jou dit nu? Wat heb je nu aan je geloof? Etc. 
Wereld: We leven in een wereld, waar voor ziekte eigenlijk geen plaats is. Onze 
welvaartscultuur is gericht op genieten van het leven en uit de weg ruimen van alle 
ongemakken die de mens ondervindt. Elke kwaal moet verholpen kunnen worden! Voor  
een leven in langdurig en ondraaglijk lijden heeft de wereld maar één oplossing:  Dat moet 
beëindigd worden. De wereld heeft geen verklaring voor het lijden en probeert dit of te 
ontkennen of op God of de persoon zelf te schuiven (veronderstellen dat iemand ongezond 
leeft). Dit kan zelfs in de kerk.  
Zondige ik: De oorzaak van alle ziekte en lijden ligt in ons (lees mijn) zondige bestaan. Waren 
er geen zonden, dan waren er geen wonden. Ons zondige ik kan zich ook verzetten tegen de 
straf op de zonde: ziekte. Het strijdt met een gewillige overgave aan de leiding van God en 
het dragen van het kruis dat ons soms wordt opgelegd. Het eerste wat iemand zich bij ziekte 
zou moeten afvragen, is: Doorgrondt en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot 
Uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt en doe mij 
toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. (Psalm 139 vers 14 berijmd) Dit wil 
uiteraard niet zeggen dat iemand die ziek is altijd een ‘speciale’ zonde heeft gedaan of 
zondiger is dan anderen. Grote voorzichtigheid is hierbij geboden.  
Je kunt er over doorspreken of jongeren dit herkennen in hun leven. 

5. Hier kunnen we denken aan het getuigenis dat van een ziekbed of sterfbed kan uitgaan. Dat 
kan zelfs tot bekering van iemand anders leiden. Ook kan er een stuk verdieping in het 
geloofsleven komen van de zieke zelf. Zoals het goud gelouterd wordt, wordt het geloof 
gezuiverd. Een ziekte kan ook iemand stilzetten die eerst zonder God leefde en nu door de 
broosheid en vergankelijkheid van het leven de Heere oprecht gaat zoeken.  

6. Lees het hoofdstuk zodat de context helder is.   
Johannes 9: 1. En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af. 2.  En Zijn 
discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat 
hij blind zou geboren worden? 3.  Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn 
ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. 
1 Kor 11: Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen. 31.  Want indien 
wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. 32.  Maar als wij 
geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet 
zouden veroordeeld worden. 
In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat ziekte een gevolg van de zonde is. Op de zonden 
van het volk Israel volgt straf. We lezen ook dat concrete zonden, soms een ziekte tot gevolg 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan Gehazi. Of de ziekten die heersten in Korinthe vanwege de 
zonden rondom het Avondmaal. We moeten ons dus wel onderzoeken of een ziekte met 
een concrete zonde in ons leven te maken zou kunnen hebben. Toch mogen we geen directe 
relatie leggen tussen concrete zonde en ziekte, tenminste niet bij anderen. Dat maakt de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst uit Johannes 9 wel duidelijk. Dat zou als consequentie hebben dat degenen die niet 
ziek worden dus kennelijk minder hebben gezondigd. Tegen deze automatische gedachte, 
die in het Jodendom in de tijd van het Nieuwe Testament leefde, verzette de Heere Jezus 
Zich met kracht. 

7.  Denk aan Simon de tovenaar (Hand. 8:18-24). Dat was een man die zelf eer wilde inleggen 
met de gave van de Heilige Geest. En aan de zonen van Sceva, waar in Handelingen 19:13-17 
sprake van is. Denk aan Mattheüs 7: Jezus waarschuwt voor mensen die beweren dat ze in 
Zijn Naam vele krachten hebben gedaan. Het feit dat de kerkdiensten van ds. Zijlstra 
genezingsdiensten worden genoemd, geeft te denken. Waar het gaat om wonderen in een 
kerkdienst, daar gaat het niet om het Evangelie van genade voor zondaren. Het kan zijn dat 
de schijnchristelijkheid van Zijlstra veel gevaarlijker/verleidelijker is dan het optreden van 
Jomanda. Van haar weten we dat ze niet vanuit een christelijk uitgangspunt werkt.   De 
verschillen in het kort: bij Jan Zijlstra lijkt de genezingsdienst op een kerkdienst. Zijlstra heeft 
ook een eigen kerkelijke gemeente. Hij verricht zijn handelingen in de naam van Jezus, 
Jomanda niet.  
 

Schrijfopdracht 
Je kunt de jongeren wat helpen door wat tips te geven, bijvoorbeeld: 
- Je kunt een concrete zieke in je gedachten nemen, maar dat hoeft niet.  
- Bedenk hoe het is om langdurig of ernstig ziek te zijn en waar zo’n zieke naar verlangt.  
- Gebruik eventueel een Bijbeltekst als het echt past in je verwoording, en je de bedoeling ervan 
begrijpt. 
 
Voor het gesprek in tweetallen. Bevraag elkaar: 
- Wat vond  je moeilijk in het schrijven? 
- Kon je je verplaatsen in de ander? 
- Welk stukje van de ander vond  je bemoedigend? 
- Wat kun je nog meer doen dan een brief schrijven? 


