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                                                                  Genezing  

                                                   Geneest God nu nog steeds?  

                                          Door Jan Stelma -  www.genadebijbel.nl 

 Als er iets is wat in deze tijd vele gelovigen bezighoudt dan is het wel het vraagstuk van de genezing. 

We zien en lezen er veel over en er worden vele genezingen geclaimd. Men baseert zich op de bijbel, 

want Jezus genas mensen, de 12 apostelen genazen mensen en Paulus genas mensen. Sterker nog, 

Christus gaf bij de “Grote Opdracht” de apostelen bevel en autoriteit om mensen te genezen:  

“Markus 16:16-18 : 16 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan 

alle creaturen.   Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn , zal zalig worden; maar die niet zal geloofd 

hebben, zal verdoemd worden.  17  En degenen, die geloofd zullen hebben,  zullen deze tekenen volgen: 

in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen ; met nieuwe tongen zullen zij spreken .   18 Slangen zullen 

zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen 

zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden  

Op het eerste gezicht is het dan ook logisch dat als wij, als gelovigen, deze opdracht gehoorzamen, 

deze wonderbare genezingen ook nu nog steeds zullen gebeuren. De Bijbel is hier heel duidelijk in.  

Echter de vraag is of dat ook werkelijk zo is, want tegen wie zegt de Here Jezus dit? Antwoord: de 12 

apostelen.  En waarom zijn er 12 apostelen? Antwoord: Omdat er 12 stammen in Israël zijn en aan elke 

stam er één overste aan het hoofd staat die deze stam regeert, zie Numeri 1:4 en 16. De 12 waren de 

nieuwe en de laatste definitieve leiders voor elke stam die samen met Christus in het Koninkrijk van 

God op aarde Israël en de wereld zullen regeren:  

“Matt.19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar , Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de 

wedergeboorte,  wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij 

ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls  

Tenslotte, tot wie werden de 12 gezonden? Antwoord: Tot de verloren schapen van het huis Israëls, 

zie Matth.10:5-8; 15:24; Hand.1:8; 2:5, 14,22; 3:22-26. En de Here Jezus diende de Joden, Hij kwam 

voor hun vanwege de beloften die aan de vaderen van het volk Israël gedaan waren, Rom.15:8.  

Wij zien dan ook dat Christus behalve twee uitzonderingen, maar daar kom ik straks nog op terug, 

alleen Joden geneest en de 12 deden evenzo. De vraag die dan opkomt, is dan ook:   

Waarom denkt men dan dat de genezingen ook voor de heidenen zijn, en als dat niet zo is, waarom 

waren er toen wel genezingen?  

Om te begrijpen waarom wij zoveel genezingen zien ten tijde van de 12 en de Here Jezus moeten wij 

naar het Oude Testament gaan, want daar zien wij dit helemaal niet.   

De eerste zieke die wij tegenkomen in de Bijbel is Jakob in Gen. 48:1. Hij genas niet. Hij was stervende 

en stierf dan ook. Verder zien wij een aantal bijzondere genezingen zoals Elia die een de zoon van de 

waardin geneest, koning Hizkia, Naäman de Syriër, maar verder niet.  Dit waren genezingen waar God 

wat mee wilde zeggen. Wat trouwens altijd het geval is in de Bijbel. Ten tijde van de Here Jezus genas 

Hij vele, vele mensen, maar bij een enkel geval wordt dit tot in detail beschreven, Niet om zomaar te 

laten zien dat Christus kon genezen, maar omdat God daar iets mee wilde zeggen. Bijvoorbeeld ging  

Naäman de Syriër naar Israël om daar genezing te vinden. Dat heeft een diepe betekenis i.v.m. de 

roeping van het volk Israël in de wereld, nl. een zegen voor de wereld (de heidenen) te zijn. Dat hebben 
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ze onder het Oude Testament verzaakt, maar onder het Nieuwe Verbond zal dit zeker  straks, na de 

huidige Bedeling der Genade, gaan gebeuren.  

In Leviticus 13 en 14 lezen wij wat een Israëliet moest doen als hij melaats,  een besmettelijke ziekte, 

was. Hij moest zich aan de priester laten zien en als het melaatsheid was moest hij 7 dagen in 

quarantaine. Daarna moest hij zich weer laten zien aan de priester. Als hij dan nog ziek was, dan moest 

hij weer opgesloten worden, net zolang tot het weg was en dan verklaarde de priester hem rein. Dan 

werden de voorgeschreven offers gepleegd en zijn klederen gewassen, het huis gereinigd enz.  

Wat wij hier in ieder geval niet zien is een bovennatuurlijke genezing, want dat gebeurde toen niet, 

maar de wet gaf voorschriften van afzondering wat betreft de melaatsheid en dat moest voldoende 

zijn. Verder werden de Israëlieten toen gewoon ziek zoals wij dat nu ook worden. Zelfs Eliza, een 

profeet van God werd ziek en stierf daaraan, 2 Kon.13:14,20. Ook Daniël (Dan.8:27). Michal hielp David 

te vluchten voor Saul en zei tot Saul “hij is ziek”. Dat laat ons zien dat dat ook bij het leven hoorde 

(hoewel David hier werkelijk niet ziek was). Het was een argument waar Saul niet iets achter zocht 

omdat dat vreemd zou zijn.   Wat dat betreft leefden zij hun leven precies zoals wij nu. De mens leeft 

op deze aarde en de aarde is vervloekt vanwege de zonde en de mens moet zijn brood in het zweet 

des aanschijns verdienen en dat kan ziekte en lichamelijke klachten met zich meebrengen.  Dus : zo is 

het leven, zowel toen als nu.  

Echter dat men (Israël) toen ziek werd was een teken dat Israël ongehoorzaam aan God was en Zijn 

toorn op hen was! Er was namelijk een voorwaarde verbonden aan hun gezondheid, zoals wij nu zullen 

gaan zien. God heeft Israël uit Egypte geleid. Ze komen, in de woestijn, bij Mara waar het water 

ondrinkbaar was en ze murmureerden tegen God. En dan zegt God het volgende tegen hun :    

“Exodus 15:26:  En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN uws Gods horen zult, en 

doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik 

geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de HEERE, uw 

Heelmeester!   

Dus Hij verbindt hun gezondheid aan hun gehoorzaamheid aan Hem. De ziekten die in Egypteland 

waren had God op hen gelegd,  als Israël Gods geboden ongehoorzaam zal zijn dan zullen de ziekten 

van Egypte ook op Israël zijn.  Dus voor het volk Israël ligt er een verband tussen gehoorzaamheid aan 

God en ziek zijn.  

Later zien wij dit verband opnieuw door God gelegd. Als ze het land in zullen trekken moeten ze de 

afgodsbeelden van de volken in het Beloofde Land vernietigen en God dienen i.p.v. de heidense goden:  

“Ex. 23:24-25:  Gij zult u voor hun goden niet buigen,  noch hen dienen; ook zult gij naar hun werken 

niet doen; maar gij zult ze geheel afbreken, en hun opgerichte beelden ganselijk vermorzelen.   En gij 

zult den HEERE uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen; en Ik zal de krankheden uit 

het midden van u weren  

“Deut. 28:15: Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des HEEREN, uws Gods, niet 

zultgehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden 

gebiede; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen  

“Deut. 28:27 : 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.   

“Deut. 28:35:  De HEERE zal u slaan met boze zweren, aan de knieën en aan de benen, waarvan gij niet 

zult kunnen genezen worden, van uw voetzool af tot aan uw schedel.   
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Als Israël dan inderdaad met ziekten geslagen wordt dat weten hun kinderen en de volken waardoor 

dat komt:  

Deut. 29:22-27:  Dan zal zeggen het navolgend geslacht,  uw kinderen, die na ulieden opstaan zullen , 

en de vreemde, die uit verren lande komen zal, als zij zullen zien de plagen dezes lands en deszelfs 

krankheden, waarmede de HEERE het gekrenkt heeft;   Dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der 

verbranding; die niet bezaaid zal zijn,  en geen spruit zal voortgebracht hebben, noch enig kruid daarin 

zal opgekomen zijn;  gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de HEERE heeft 

omgekeerd in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid;   En alle volken zullen zeggen: Waarom heeft de HEERE 

aan dit land alzo gedaan ? Wat is de ontsteking van dezen groten toorn?   Dan zal men zeggen: Omdat 

zij het verbond des HEEREN, des Gods hunner vaderen,  hebben verlaten, dat Hij met hen gemaakt had 

, als Hij hen uit Egypteland uitvoerde;   En zij heengegaan zijn, en andere goden gediend en zich voor 

die gebogen hebben;  goden, die hen niet gekend hadden, en geen van welke hun iets medegedeeld 

had;   Daarom is de toorn des HEEREN ontstoken tegen dit land, om daarover te brengen al dezen vloek, 

die in dit boek geschreven is. En de HEERE heeft hen uit hun land uitgetrokken, in toorn, en in 

grimmigheid,  en in grote verbolgenheid; en Hij heeft hen verworpen in een ander land, gelijk het is te 

dezen dage.     

Dus zowel het land als de Israëlieten zullen met plagen en krankheden geslagen worden. Dit is omdat 

ze God niet hebben gehoorzaamd en daardoor is de toorn van God tegen het volk en het land 

ontstoken. Welnu, de geschiedenis van Israël bewijst dat ze God hebben verlaten en andere goden zijn 

gaan dienen en met ziekten geslagen zijn en uiteindelijk is heel Israël uit het land gevoerd.  

Conclusie : Israël is onder Gods toorn.  

Hoe kunnen wij de conditie van Israël toendertijd, nu wij dit weten, beschrijven? Hoe luidt de 

diagnose? Jesaja omschrijft het klip en klaar. Israël is ziek van top tot teen :  

“Jes.1: 2-7 : Hoort, gij hemelen! en neem ter ore,  gij aarde! want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen 

groot gemaakt en verhoogd ; maar zij hebben tegen Mij overtreden.   Een os kent zijn bezitter, en een 

ezel de krib zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet.   Wee het zondige volk, 

het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners , de verdervende kinderen! Zij hebben 

den HEERE verlaten, zij hebben den Heilige Israëls gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende 

achterwaarts.   Waartoe zoudt gij meer geslagen worden ? Gij zoudt des afvals des te meer maken;  het 

ganse hoofd is krank, en het ganse hart is mat.   Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels 

aan hetzelve; maar wonden , en striemen, en etterbuilen, die niet uitgedrukt noch verbonden zijn,  en 

geen derzelve is met olie verzacht.   Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met het vuur 

verbrand; uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er, als een 

omkering door de vreemden .    

Dus:  

• Ze hebben tegen God overtreden  

• Ze zijn een zondig volk  

• Daarom heeft God ze geslagen  

• Daardoor zijn ze ziek   
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Israël, zowel het land als het volk is ziek. Hoewel in Israël dus fysieke ziektes waren, spreekt Jesaja hier 

vooral over de geestelijke conditie van Israël. Maar Jesaja geeft in vers 16 ook de oplossing hoe ze weer 

beter kunnen worden:  

“Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te 

doen .    

Wassen en reinigen en stoppen met kwaad te doen en in vers 18 spreekt hij over hun zonden:  

“Komt dan, en laat ons samen rechten , zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen 

wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol .    

Hier wordt de ziekte benoemd, nl. zonde. Dus een geestelijk probleem. Maar Jesaja kijkt hier in de 

toekomst en voorspelt dat ze eenmaal gewassen en gereinigd van hun ziekte zullen worden, d.w.z. dat 

hun zonden vergeven zullen worden.   

Wassen en reinigen is dus de oplossing voor hun ziekte en dat is dan ook wat wij zien bij Johannes de 

Doper:    

“Markus 1:4:  Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving 

der zonden.    

“Joh. 3:22 : Na dezen kwam Jezus en Zijn discipelen in het land van Judea, en onthield Zich aldaar met 

hen, en doopte.   

In Joh. 3:23-25 wordt de doop ook de reiniging  genoemd. En dat is de oplossing van hun ziekte, nl. dat 

ze zich bekeren en laten dopen. De zonden die gewassen en gereinigd dienden te worden gebeurt bij 

Joh. de Doper, Christus en de 12 apostelen. Dit is een symbolische uitwendige zichtbare reiniging van 

wat in hun gebeurd was.   

“Lukas 11:14 :   En Hij wierp een duivel uit , en die was stom. En het geschiedde, als de duivel uitgevaren 

was , dat de stomme sprak; en de scharen verwonderden zich.    

Een stomme wordt genezen doordat een duivel uitgedreven wordt. Een beeld van Israël dat afvallig 

was en door satan bezeten en daardoor verkondigden zij de daden van de HEERE dus niet. Daardoor 

waren ze dus “stom”.  

“Lukas 11:20-22 :  Maar indien Ik door den vinger Gods (= de Heilige Geest-zie Matth.12:28) de duivelen 

uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.   Wanneer een sterke gewapende zijn hof 

bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede.   Maar als een daarover komt, die sterker is dan hij, en hem 

overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting, daar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit.    

Satan is de grote tegenstander van God. Hij is de heerser van de wereld, de overste van deze wereld, 

zoals Christus Hem noemt in Joh.12:31; 14:30; 16:11, en ook erkent (Lukas 4:4-8). Het is hem 

overgegeven. Hier noemt Christus hem de sterke gewapende die zijn hof bewaart. Ja, Israël is de hof 

van satan. Hof is een ander woord voor paleis.   

Israël is dus de zetel van satans macht over de wereld!!  

“Bewarem/bewaren” is een ander woord voor bewaken of beschermen. Zolang Christus nog niet 

gekomen was, was er niets aan de hand in zijn domein, in zijn hof/paleis. Hij heerste met macht en had 

Israël en daardoor de gehele wereld in zijn macht.  

Maar iemand die een hof/paleis heeft, heeft ook een leger waarop hij vertrouwt en die zorgt dat alles 

in zijn bezit blijft. Die moeten zijn bezit gevangen houden en bewaren/bewaken.  
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Maar nu komt Christus en die is sterker dan hij en gaat dat paleis veroveren en innemen om daar op 

de troon te gaan zitten om te gaan regeren. Ja, en Zijn paleis zal daar op aarde en in Israël zijn, i.p.v. 

het paleis van satan.  Zijn (Gods) troon was toen en nu nog steeds in de hemel (Ps.11:4), maar dat is 

niet de bedoeling dat het daar blijft.  God heeft Israël verkoren om daar te gaan wonen (Ps.132:13-14; 

69:17). Het zal eenmaal nederdalen en dan zal Christus daar Zijn paleis en zijn troon daar vestigen (zie 

Openb. 21-22). Satan weet dat en heeft daarom zijn paleis, zijn hof, zijn troon, daar gevestigd.  

Dus Christus zegt hier dat Hij dan eerst zijn leger zal moeten overwinnen en verslaan voordat Hij dat 

paleis zal gaan innemen :  

“Lukas 11:21  Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede.   22  Maar 

als één daarover komt, die sterker is dan hij, en hem overwint (d.i. Christus), die neemt zijn gehele 

wapenrusting (de duivelen), daar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit.    

Dus door de duivelen uit te werpen is Christus bezig de overste der wereld en zijn leger het land uit te 

gooien en te overwinnen.  

“Lukas 11:15:  Maar sommigen van hen zeiden: Hij werpt de duivelen uit door Beëlzebul, den overste 

der duivelen.   

De duivelen zijn de wapenrusting van satan en hij is de machtige die Israël in gevangenschap houdt. 

En zij zijn niet onrechtvaardig gevangen, want zij hebben God niet gediend, maar vreemde goden en 

zodoende in de macht van satan en zijn legeruitrusting (zijn wapenuitrusting), de engelen(duivelen) 

gekomen.  M.a.w. de Israëlieten zijn de wettelijke (rechtvaardige) gevangenen van satan, net zoals in 

ons rechtssysteem een persoon in de gevangenis de wettelijke (rechtvaardige) gevangene van de 

overheid is.  De overheid is in haar recht die persoon gevangen te houden.   

Dat dit zou gaan gebeuren was reed in het OT voorspeld en Christus is de Vervuller hiervan.   

“Jesaja 49:24-25:  24  Zou ook een machtige (=satan ) de vangst (=Israël ) ontnomen worden, of zouden 

de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen?   25 Doch alzo zegt de HEERE: Ja,  de gevangenen 

(=Israël ) des machtigen (=satan ) zullen hem ontnomen worden, en de vangst des tirans zal ontkomen 

(d.w.z. zij zullen verlost worden); want met uw twisters zal Ik twisten, en uw kinderen zal Ik verlossen.  

Hij is de beloofde Messias die hun zal gaan bevrijden/verlossen van deze tiran en dat betekent 

tegelijkertijd dat het Koninkrijk Gods op aarde nabijgekomen is:  

“Luke 11:20 :  Maar indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods 

tot u gekomen.    

Dus Christus liet hier heel duidelijk zien dat Hij de beloofde Messias was die hun uit de hand van de 

sterke verlossen ging:  

“Jer.31:11: Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht , en Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen, die 

sterker was dan hij.    

Israël, met Jeruzalem als regeringscentrum van deze wereld, is vanaf het begin hun bestemming 

geweest en satan weet dat.  En daarom zien wij (in die tijd) zoveel zieken en mensen door duivelen 

bezeten in Israël.  Dit was zijn (satan) terrein. Zijn machtscentrum. Jeruzalem, wat het geestelijke 

centrum van de wereld had moeten zijn, een licht in de duistere wereld (Jes.60:1-3), was in zijn macht. 

De religieuze leiders waren zijn dienaars (Matth.23) en hebben er voor gezorgd dat Christus gekruisigd 

werd. Toen Christus kwam is Hij begonnen met het reinigen van het land en van de mensen, nl. door 
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duivelen uit te werpen en door de mensen fysiek te genezen. De genezingen spelen hier een 

belangrijke rol in:  

“Luk.5:29-31:  29 En Levi richtte Hem een groten maaltijd aan, in zijn huis; en er was een grote schare 

van tollenaren, en van anderen, die met hen aanzaten. 30 En hun Schriftgeleerden en de Farizeeën 

murmureerden tegen Zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? 

31 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, 

maar die ziek zijn. 32 Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.  

De Schriftgeleerden zagen zichzelf niet als zondaars (Lukas 19:9-14). Zij zagen zichzelf als rechtvaardig 

en hadden geen enkele reden zich te bekeren. Christus maakt hier hetzelfde verband, zoals wij reeds 

in Exodus en Jesaja zagen, nl. de zieken zijn de zondaren. En wat heeft een zieke nodig? Antwoord; een 

medicijnmeester. Een dokter om hem te genezen!   

Dus wij zien hier:  

• de medicijnmeester = Christus voor de zieken.  

• de zieke is de zondaar.  

• de zondaar is de Jood.  

Dus Israël heeft dé Medicijnmeester nodig voor genezing van hun ziekte, voor de vergeving van hun 

zonden.  

En dat is Hij, de Messias, de Heelmeester, zoals de Heere Zich aan Israël bekend maakte in Exodus 

15:26. Hij is de HEERE! Hun Heelmeester! Hij gaat Israël genezen, d.w.z. hun ongerechtigheden 

vergeven:  

“Ps. 147:3:  Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.  

 Ps. 103:3  Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;   

Dus in Christus is de genezing =de vergeving :  

“Jesaja 53: 3-5: 3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en 

verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht , 

en wij hebben Hem niet geacht.   4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze 

smarten heeft Hij gedragen ; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd , van God geslagen en verdrukt 

was.   5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond , om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de 

straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.  

Deze profetie, waarvan wij nu achteraf weten, gaat over de Heelmeester, zoals God de HEERE Zich aan 

Israël presenteerde in Ex.15:26  als de Medicijnmeester. Helaas is door Zijn striemen  ons genezing 

geworden. Deze profetie wordt misbruikt om te  laten zien dat Jezus ook nu mensen zou genezen. Wij 

zouden nu dus genezingen kunnen claimen, want….. Hij heeft onze krankheden op Zich genomen.  

En vooral omdat Petrus deze tekst ook aanhaalt in 1 Pet. 2:24 en omdat Petrus één van de twaalf is 

dienen wij dit toch te gehoorzamen….?.  

Maar let op! Als Jesaja spreekt over “ons”,  “wij”; “onze” overtredingen, dan spreekt hij over het volk 

Israël en niét over de heidenen. Petrus schrijft ook niet aan ons, leden van het Lichaam van Christus, 

maar aan de “kleine kudde”, het gelovig overblijfsel uit het volk Israël.  
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“Jesaja 53:10: Doch het behaagde den Heere Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als 

Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en 

het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.     

Wij zien hier duidelijk dat Christus krank gemaakt is. Maar is Christus ooit ziek geweest? Nee, Hij was 

zonder zonde en Hij is altijd gehoorzaam aan de wet geweest.   

“Matth. 5:17:  Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet 

gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.   

Hij was volmaakt. Hij had geen lichaam der zonde zoals wij dat wel hebben en daarom sterven wij ook 

of worden wij lichamelijk ziek. (Rom.6:6,23; 7:17-20).  De HEERE heeft Christus krank gemaakt. Waar? 

Aan het kruis!   Wanneer? Toen Hij Hem daar tot zondaar maakte!   

10…..Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben,……  

Christus werd door de Vader tot zonde gemaakt. Zijn dood was een offerande: een schuldoffer. En dat 

betekent een offer voor de zonde (in de Engelse KJV Bijbel staat: an offering for sin= een offer voor de 

zonde) Wie denkt dan niet aan de woorden van de apostel Paulus :  

“2 Kor.5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft , heeft Hij zonde voor ons gemaakt , opdat wij 

zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.    

Maar dit was toén niet bekend dat dit schuldoffer voor de gehele wereld was. Later bij Paulus werd 

dat pas geopenbaard. Jesaja spreekt alleen over het offer dat voor Israël gepleegd werd. Israël was 

geestelijk ziek, d.w.z. zondig, en Christus werd aan het kruis ziek gemaakt, dus zondig gemaakt, om 

Israël zalig te maken van hun zonden (Matth.1:21).  

Dus dit heeft niets te maken met fysieke genezing, maar met geestelijke genezing. En dat bedoelt 

Petrus ook heel duidelijk:  

“1 Pet. 2:24:  Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout;  opdat wij, der zonden 

afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.    

Krank gemaakt = dat Hij: 

• “onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout”.  “onze zonden” zijn Israëls zonden.                                                                                       

“het hout” is het kruis  

• “der zonden afgestorven zijnde” = door Wiens striemen gij genezen zijt, Petrus heeft het over hun 

(Israël) vergeving van de zonden en niét over fysieke genezing voor het volk Israël die Christus als hun 

Messias hebben aangenomen. Dus niét de heidenen. En er staat ook genezen zijt, d.w.z. dat ze het al 

hebben en niet nog gaan krijgen. Dus het is al gebeurd aan het kruis en door het kruis hebben ze het 

al gekregen en dat is dus de vergeving der zonden  

Want Israël had een geestelijk probleem, zoals wij reeds eerder zagen, ze waren de gevangenen van 

satan. Hij was hun vader in de geest. Ze waren dan wel fysieke afstammelingen van Abraham, maar 

dat was niet genoeg, ze moesten geestelijk opnieuw uit God geboren worden, zie onze studie Ben ik 

bekeerd. Ben ik wedergeboren?  (www.genadebijbel.nl)  

“Joh. 8:34:  Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een 

dienstknecht der zonde.   

“Joh.8:44: Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een 

mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is 

http://www.genadebijbel.nl/
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in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de 

vader derzelve leugen.   

Dit is dé oorzaak van alles, de kern van het probleem en dat moet verholpen worden.  

Maar waarom werden de mensen, vóór het kruis, ook lichamelijk genezen?    

Goed, wij hebben nu dus duidelijk gezien dat het om de geestelijke ziekte van het volk Israël gaat.  

Maar, zult u misschien zeggen, oké aan het kruis heeft Hij hen genezen, hun zonden gedragen, dat 

begrijp ik. Maar waarom heeft Hij vóór het kruis dan ook zoveel mensen lichamelijk genezen? Ook de 

apostelen hebben vanaf Pinksteren vele mensen genezen. Dus wat is daar dan de bedoeling van?  Zeer 

goed dat u vraagt naar de bedoeling, want die is er namelijk wel. Er zit een bedoeling achter, niet om 

zomaar mensen te genezen. Wij zagen zojuist al dat Christus dit deed, want dan kon men daaraan zien 

en weten dat het Koninkrijk Gods aangebroken was.   

Dat was ook Zijn antwoord aan Johannes de Doper. Die begon te twijfelen over dat Koninkrijk 

aangezien hij, de heraut van Christus, gevangen zat en het Koninkrijk nog steeds niet begonnen was.  

“Matth.11:1-5: 1 En het is geschied, toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven, 

dat Hij van daar voortging , om te leren en te prediken in hun steden.   2  En Johannes, in de gevangenis 

gehoord hebbende de werken van Christus, zond twee van zijn discipelen;   3  En zeide tot hem: Zijt Gij 

Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?   4  En Jezus antwoordde en zeide tot hen: 

Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet:   5  De blinden worden ziende, en 

de kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden 

opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd.    

Christus antwoordt met deze verwijzing naar Jesaja 35 dat al deze zichtbare fysieke genezingen hét 

bewijs zijn dat Hij de Messias is die zowel het volk als het land komt genezen en verlossen. Leest u 

Jesaja 35 maar eens goed door, dan ziet u dat heel duidelijk. Dus, Johannes deze uiterlijke fysieke 

tekenen zijn het bewijs dat het door jou aangekondigde Koninkrijk, dat aanstaande is en is hét bewijs 

dat ik de beloofde Messias ben. Dat is wat Christus eigenlijk hiermee antwoordt. Het zijn de 

voortekenen van het aardse Koninkrijk en een bevestiging van God dat Hij de Messias is:  

“Hand.2:22: Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God, 

onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in 

het midden van u, gelijk ook gijzelven weet;  

“Hebr. 2: 3-4:    Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke , 

begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, 

die Hem gehoord hebben ; God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei 

krachten en bedelingen des Heiligen Geestes , naar Zijn wil.    

Dit is heel belangrijk voor de Joden, want:  

“1 Kor.1:22:  Overmits de Joden een teken begeren , en de Grieken wijsheid zoeken;    

Tekenen bevestigden voor de Joden dat het van God was. Dat zou hun moeten overtuigen. Het gaf de 

boodschapper autoriteit. Denk bijv. aan Mozes die ook van God tekenen kreeg zodat Farao en Israël 

wisten dat Mozes niet namens zichzelf sprak.  
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Zo waren de zichtbare genezingen duidelijke tekenen voor het volk Israël dat God de boodschapper 

bevestigde en dat het beloofde Koninkrijk aanstaande was en ze daarom Jezus als de Messias moesten 

erkennen.  

En dat gold ook voor de 12 apostelen die ook mensen genazen en voor hun was het ook een teken die 

een apostel hoorde te hebben (2 Kor.12:12). Dat teken was tevens voor de mensen een bewijs dat God 

bevestigde hetgeen zij verkondigden. En het ging ook samen met de verkondiging van het Evangelie 

door de 12 :  

“Markus 16:15-18: En Hij zeide tot hen (de 12 apostelen): Gaat heen in de gehele wereld, predikt het 

Evangelie aan alle kreaturen.   Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn , zal zalig worden; maar die 

niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.   En degenen, die geloofd zullen hebben,  zullen deze 

tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen ; met nieuwe tongen zullen zij spreken .   

Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken,  dat zal hun niet schaden; 

op kranken zullen zij de handen leggen,  en zij zullen gezond worden.    

En na Pinksteren zien wij dit ook in vervulling gaan:   

“Hand.5:14-16: En er werden meer en meer toegedaan,  die den Heere geloofden, menigten beide van 

mannen en van vrouwen;   Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten, en legden op bedden en 

beddekens, opdat, als Petrus kwam , ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht.   En 

ook de menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem,  brengende kranken, en die 

van onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen werden.    

Genezingen waren een teken die niet weersproken konden worden door de tegenstanders:   

“Hand. 4:14 en 16: 14   En ziende den mens bij hen staan , die genezen was, hadden zij niets daartegen 

te zeggen.   …………………………….16 Zeggende: Wat zullen wij dezen mensen doen? Want dat er een 

bekend teken door hen geschied is, is openbaar aan allen, die te Jeruzalem wonen, en wij kunnen het 

niet loochenen.    

De genezingen waren tevens een voorafschaduwing van het Koninkrijk op aarde, want daarin zal alléén 

een gezond Israël wonen.  En wat is een gezond Israël? Een volk wat zowel geestelijk als lichamelijk 

100 % gezond is:  

“Jes. 33:24:  En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, [want] het volk, dat daarin woont, zal vergeving 

van ongerechtigheid hebben.   

In het toekomstige Koninkrijk zal er geen Jood ziek zijn. Dat wil zeggen dat er alleen een verlost Israël 

woont. Een volk wat zowel innerlijk als uiterlijk genezen en gezond is. Een volk wiens zonden vergeven 

zijn door het kruis van Christus. Onder het Nieuwe Verbond zullen zij die genezing, die vergeving 

hebben. Zie Jer. 31:31-33. Want daar ligt de basis van alles: de vergeving van zonden door het bloed 

van Christus.  

Dus waarom waren er genezingen?  

Wat wij nu gezien en geleerd hebben is dat ziek zijn, genezingen en de duivel-uitdrijvingen ten tijde 

van de Here Jezus en de 12 apostelen allen hebben te maken met het volk Israël, en niet met de 

heidenen. Ze hadden een betekenis die met de volgende zaken te maken hadden:  

a. hun geestelijke conditie als gevolg van hun ongehoorzaamheid aan de geboden van God en het 

dienen van de heidense afgoden.  

b. ze zijn gevangenen van satan.  
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c.  het bewijs dat Christus de beloofde Messias was.  

d. een teken dat het beloofde Koninkrijk aanstaande (nabij) was.  

Er waren echter tijdens Christus zijn bediening twee uitzonderingen wat het genezen van heidenen 

betreft :  

1. Matth.15:21-28.   De genezing van de dochter van een Kananese vrouw. Hier laat Christus duidelijk 

zien dat Hij niet voor de heidenen kwam, maar in de eerste plaats voor Israël. De Kananese vrouw die 

begrijpt en gelooft dat. Uit haar antwoord blijkt dat ze de Schrift  en Gods plan heeft begrepen en 

daarom geneest Christus haar dochter. Dus dit is opgetekend in de Bijbel om ons iets te leren, nl. dat 

Christus in de eerste plaats kwam voor Israël dat, in die huidige staat, verloren was, maar in de tweede 

plaats was het ook voor de heidenen. Israël moest de Messias aannemen en dan zouden ze de wereld 

ingaan en de heidenen het heil gaan verkondigen zodat ook zij zalig konden worden. Dus in dit verslag 

laat Christus ook duidelijk de bediening van Israël voor de heidenen zien (1 Pet.2:9).  

2. Lukas 7:1-10.  De genezing van de dienstknecht van de hoofdman te Kapernaum. Hier zien wij de 

voorafschaduwing hoe het met de heidenen in de Grote Verdrukking en in het 1000 jarig Rijk zal gaan. 

Deze heiden handelde met Israël op basis van Gen. 12:1-3. Als zij Israël zullen zegenen zullen zij door 

God gezegend worden. Deze heiden deed dat en Christus beloont zijn geloof. Dus ook hier een 

genezing met een boodschap.  

En zo moet u alle individuele genezingen zien die in de Bijbel beschreven zijn. De massale genezingen 

vallen onder het kopje met de 4 punten (a, b, c, d) wat wij zonet hierboven weergaven.  De individuele 

genezingen en tekenen hebben altijd heel specifiek een boodschap in zich. Het betreft dan 

bijvoorbeeld blinden die genezen worden. Ja, Israël is blind en moet genezen worden. Of de kreupele 

die zijn hele leven al bij de tempel zit en bedelt (Hand. 3). Een treffend beeld van Israël die de tempel 

en de wet had en toch ziek was.  Of de lamme te Bethesda in Joh. 5 die daar al 38 jaar lag en met nog 

velen. Ja, Israël droeg geen vrucht en lag onder de vloek van de wet. Alleen in Christus kunnen ze 

gezond worden.  En de opwekking van Lazarus, welke Christus deed opdat zij geloven zouden 

(Joh.11:42,45). Enzovoort, enzovoort.  

Hoe ziet de toekomst van een genezen volk Israël er dan uit?  

Zowel het vervuilde onreine land als het volk zal, als ze zich bekeren tot God, gewassen en gereinigd 

zijn in het Koninkrijk op aarde:  

“2 Kron.7: 13-14 :  Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het 

land te verteren , of zo Ik pest onder Mijn volk zende ; En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd 

wordt, zich verootmoedigt en bidt , en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; 

zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen .  

“Hosea 6:1: Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons 

genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden.  

Weg alle moeiten en verdriet en gevaren en alle ziekte en alle droogte enz. Allemaal een gevolg van 

de zonde in de mens en hun ongehoorzaamheid aan God. Hier betreft het zoals wij reeds hebben 

gezien het verloste volk Israël in het Koninkrijk van God op aarde in gerechtigheid en vrede. Doordat 

ze genezen zijn, nl. vergeven van hun ongerechtigheden, namelijk hun zonden tegen God:  

“Jer.33: 6-8:  Zie, Ik zal haar (Israël) de gezondheid en de genezing doen rijzen, en zal henlieden genezen, 

en zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid.   En Ik zal de gevangenis van Juda en de 
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gevangenis van Israël wenden, en zal ze bouwen als in het eerste.   En Ik zal hen reinigen van al hun 

ongerechtigheid, met dewelke zij tegen Mij gezondigd hebben; en Ik zal vergeven al hun 

ongerechtigheden, met dewelke zij tegen Mij gezondigd en met dewelke zij tegen Mij overtreden 

hebben.    

Ook hier weer het verband : ziekte=zonde; genezing=vergeving Dit alles wordt voor Israël mogelijk 

gemaakt doordat God een Nieuw verbond met hen gesloten had. Onder het Oude Verbond kon Israël 

nooit het Koninkrijk binnengaan. Precies als bij Mozes die toch de verpersoonlijking van de wet was. 

Die ging ook het Beloofde Land niet in.  Onder de wet zal niemand ooit door God gezegend kunnen 

worden. Waarom? Omdat de wet krachteloos is door ons vlees (Rom.8:3).   

D.w.z. De wet kan niemand veranderen, hij kan niemand bekrachtigen. Integendeel, de wet kan alleen 

maar verzwakken en ontmoedigen en nederlagen bezorgen. Niet omdat de wet niet goed is, maar 

omdat de mens een zondaar is. En dát is wat de wet uitwerkt in de mens. Hij doet de mens nog meer 

zondigen, waardoor hij gaat zien dat hij het niet zelf kan en tot de conclusie komt dat hij een verlosser 

nodig heeft.  

“Rom.3:19-20: Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; 

opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.   Daarom zal uit de 

werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde  

“Rom.5:20: Maar de wet is bovendien ingekomen,  opdat de misdaad te meerder worde; en waar de 

zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;    

Alleen aan Israël was de wet gegeven (Rom.2:14) en Israël heeft deze wet nooit gehouden, Gelukkig 

was er voor de gelovigen een uitkomst, nl. door de offers te brengen om vergeving te krijgen. En het 

feest van de Grote Verzoendag, waardoor Israël elk jaar weer verzoend werd met God. Echter het feit 

doordat dit elk jaar opnieuw gebeurde, geeft dat al aan dat dit dus iedere keer maar tijdelijk was, nooit 

definitief. Zodra men weer zondigde, wist men dat ze weer verzoening nodig hadden. M.a.w. onder de 

wet kon Israël nooit van hun zonden afkomen en zouden ze altijd ziek blijven.   

Welnu, we hebben gezien dat Christus de Medicijnmeester, de Heelmeester voor Israël was. Hij kon 

hun genezen.   

Maar hoe kon Israël genezen blijven? Want onder de wet zouden ze weer zondigen en ziek worden. 

Door de wet dan maar af te schaffen? Nee, want de wet is heilig en goed (Rom.7:12.  

Nee, niet de wet afschaffen, maar zorgen dat de mens die wet wél kan volbrengen. En dat kan alleen 

als God Zijn wetten in hun harten schrijft in plaats van stenen tafelen. Dus een innerlijke verandering 

door God bewerkt. Dus het hart wat arglistig en in vijandschap met God is en daardoor zo hard als een 

diamant (Zach.7:12) doordat zij Hem weerstonden, dat moet zacht gemaakt worden. Geen verhard 

hart, maar een vlezen hart:  

“2 Kor. 3:3: Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst 

bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, 

maar in vlezen tafelen des harten.   

Hoewel dit voor het Lichaam van Christus geldt, zien wij hier het principe van de wet en de Geest. En 

dát is precies wat het Nieuwe Verbond beloofde aan de gelovige Joden:  

“Ezech.36: 25:   Dan zal Ik rein water op u sprengen , en gij zult rein worden; van al uw onreinigheden 

en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.     
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Zoals wij reeds hadden gezien moesten ze gewassen en gereinigd worden, d.w.z. nadat zij zich 

bekeerden tot God. De doop der bekering van Joh.de Doper dus.  

26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal 

het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven.   Zie ook Jer.31:31-33.  

Hier zien wij wat God gaat doen, wat Hij niet onder het Oude Verbond deed, maar wel onder het 

Nieuwe Verbond : een nieuw hart en een nieuwe geest. Hoe? Door ze de Heilige Geest te geven:  

27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult 

wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen.    

Dit is de garantie dat ze voor altijd genezen blijven en niet meer onder Zijn toorn zullen komen.  

Door de Heilige Geest zullen zij nu wél Zijn wetten gehoorzamen. Ze zullen het nu wel kunnen.  

Maar na het kruis en daarna na Pinksteren, “het begin der (Joodse) kerk”, genazen de 12 apostelen 

toch ook?  Is dit daarom ook nog steeds voor ons?  

Nu is het belangrijk het Woord der Waarheid recht te gaan snijden (2 Tim.2:15), want wij leven nu 

onder een andere bedeling dan de 12 apostelen. Met Paulus is de Bedeling der Genade (Ef.3:2) 

begonnen, waarin God niet meer apart met het volk Israël handelt, maar alleen met het Lichaam van 

Christus, waarin zowel Joden als heidenen aanwezig zijn zonder onderscheid des persoons (Gal.3:27-

28). Zie o.a. onze studie Pinksteren. Het begin van wat? En daarin wandelen wij niet meer in 

aanschouwen, maar in geloof alleen (2 Kor.5:7). Dus dat betekent dat wij nu geen bevestiging zien door 

tekenen en wonderen zoals bij Israël wel het geval was (Hand.4:16;22; 1 Kor.1:22). Alleen het Woord 

is hetgeen wat wij nu hebben en het is genoeg om ons toe te rusten voor alle facetten in ons leven :  

“2 Tim.3:16-17: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging , tot 

verbetering, tot onderwijzing,  die in de rechtvaardigheid is;   Opdat de mens Gods volmaakt zij , tot 

alle goed werk volmaaktelijk toegerust.    

Dat is de reden waarom God nu niet geneest. Omdat God tijdelijk gestopt is met Israël zijn de tekenen 

dus ook gestopt, wat die horen alleen bij dat volk (Ex.4:1-17).  

Maar Paulus genas ook mensen, dus ook in deze Bedeling is genezing nog steeds mogelijk?  

Ja, maar niet alles wat Paulus toen in het begin deed, moeten wij navolgen. Hij heeft ook Timotheüs 

besneden, hij heeft ook een gelofte gedaan en zijn hoofd kaal geschoren. Hij ging ook naar de tempel 

een aantal dagen en deed daar offeranden in Hand. 21 enz. Maar dat was toen allemaal in het kader 

om Israël jaloers te maken (Rom. 11:13-14). Zij moesten zien aan de tekenen dat God Israël verlaten  

had en dat Hij naar de heidenen gegaan was.  En omdat het een boodschap was wat toen nergens in 

de Bijbel te vinden was en ook niet door de Here was verkondigd, maar alleen aan Paulus en verder 

aan niemand moesten ze wel een bevestiging van God hebben als bewijs dat Paulus niet zo maar wat 

zei, maar namens God sprak.  

De tekenen waren daar een overtuigend bewijs van en konden ze niet weerleggen. En genezing was 

een van die tekenen, zoals er o.a. ook de tekenen van het spreken van vreemde talen, profetieën, en 

wonderen waren.  

Maar er worden nog toch steeds mensen genezen!  

Is dat zo? Als u bijvoorbeeld bij Jomanda zou gaan kijken ziet u precies dezelfde taferelen.  Hoewel 

satan in staat is om ook grote tekenen en wonderen te doen (Matth.24:24; 2 Thess.9-10; Openb.13:13-
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14) geloven wij niet, in tegenstelling tot wat sommigen beweren, dat satan achter deze “genezingen” 

zit. Ten eerste, omdat satan nu in deze Bedeling der Genade verschijnt als een engel des lichts:  

“2 Kor.11:13-15: Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in 

apostelen van Christus.   En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des 

lichts.   Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der 

gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken .    

Zijn doel is nu de gelovigen te verleiden door middel van verkeerde leringen, die de mensen van de 

waarheid afbrengen en hun in zijn strik brengt (2 Tim. 2:25-26). “Wég van het Evangelie van Gods 

Genade. Breng ze onder de prediking van het Koninkrijk wat door Christus en de 12 apostelen gepredikt 

werd”.  

“1 Tim.4:1-2:  Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 

geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,   Door geveinsdheid der 

leugensprekers,  hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;  .  

Dus de zogenaamde genezingspredikers zijn de dienaren van satan. Ze worden door hem verleid een 

ander evangelie te prediken (Gal.1:6-9) en daardoor zijn zij op hun beurt de verleiders van mensen (2 

Tim.3:13). Satan past zijn tactiek altijd aan aan het programma van God en op die manier lijkt het veel 

op de waarheid, maar is het niet.  Voordat Paulus de apostel der heidenen was, was er maar één 

programma bekend en volgens de regels die bij dat programma hoorden konden mensen zalig worden.  

Nu er echter aan Paulus een ander verborgen plan bekend gemaakt is (Rom.16:15-26), waarin wij nu 

leven, kunnen de mensen door satan heel  eenvoudig buiten spel worden gezet en in de war worden 

gebracht en daardoor krachteloos worden, namelijk door ze een evangelie te doen laten geloven dat 

niet voor ons vandaag is. Dat ander evangelie is wat Christus en de 12 apostelen leerden, namelijk het 

evangelie van het koninkrijk. Dus in antwoord op de vraag of satan achter de “genezingen” zit is het 

antwoord: NEE. Ook niet dat hij ze ziek maakt, want dat is gewoon een gevolg van de zonde in deze 

wereld.  Maar zijn dienaren geloven dat wel en omdat ze dus verleid zijn om niet de juiste leer te 

verkondigen, nl. de gezonde leer van Paulus (2Tim.1:13; 3:10; 4:3 ), verkondigen zij dus de leer uit de 

Evangeliën waarin dus wel genezingen waren.   

Hoe echt het ook moge lijken, toch is er geen sprake van genezing, of het is tijdelijk, dan nog moeten 

wij naar het Woord gaan en daar onze overtuiging uit halen en niet wat wij horen of zien. Denkt u maar 

eens aan het zgn. placebo effect. Men geneest terwijl men een namaak medicijn gekregen heeft. Dus 

nogmaals de enige rol die satan in dit geheel speelt is dat hij predikers in dienst heeft, die allemaal met 

Gods Woord de mensen wijs maken, op basis van teksten uit het Oude Testament, dat ze genezen 

kunnen worden. En zo is de aandacht geheel gefocust op genezing i.p.v.  op de gekruisigde Christus en 

het volbrachte werk. En dat is precies wat satan wil.  

Het komt ook wel enigszins lachwekkend over als wij een “genezer” aan het werk zien terwijl hij zelf 

een bril draagt, terwijl Christus alles en iedereen genas, ook de blinden en de slechtzienden!  

En zo komen wij op de volgende misleiding, nl.:  

Als je niet geneest heb je niet genoeg geloof….  

Ja, dat is makkelijk gezegd, en daar zijn al heel wat gelovigen door in de geestelijke vernieling  gegaan. 

Want waarom geneest God de ander wel en mij (nog steeds) niet? Heb ik dan nog steeds geen geloof 

genoeg? Dit is een leugen, want iedere gelovige, die zich een kind van God weet, die gelooft voor 100%   

dat God in staat is om te genezen. Diezelfde persoon heeft toch ook geloofd dat Christus uit de dood 
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is opgestaan? Anders had hij nooit zalig kunnen worden. Diezelfde God waarin hij gelooft is tevens de 

Schepper van hemel en aarde!  

Maar buiten dat, er is meer aan de hand, want is het wel zo dat iedereen geloofde toen hij genezen 

werd ten tijde van Christus op aarde? Een uitdagende en misschien wel een schokkende vraag, maar 

we gaan zien wat de Schrift hierover zegt.  

De 12 melaatsen uit Luk.17:11-19 bijvoorbeeld, waren die gelovig of niet? En als ze dat waren, hadden 

ze dan veel of weinig geloof? Volgens de genezingspredikers moeten ze allemaal heel erg veel geloof 

gehad hebben, want zij werden alle tien genezen. Echter kwam er maar één terug om de Here te 

danken en de andere 9 niet. En wat zegt Christus tegen hem:  

17  En Jezus, antwoordende, zeide : Zijn niet de tien gereinigd geworden,  en waar zijn de negen?   18  

En zijn er geen gevonden, die wederkeren , om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling?   19  En Hij 

zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden .  

Hij was dus de enige die geloofde, de anderen waren echter ook genezen, terwijl ze niet geloofden in 

Hem en Hem kwamen danken. Zij waren dus niet gered.   

Ook de genezing van de blindgeborene laat ons duidelijk zien dat ongelovigen genezen werden.  Nadat 

hij genezen is wordt hij ter verantwoording geroepen door de Farizeeën, maar Hij weet niet wie het is 

die hem genezen heeft. Ook worden de ouders er bijgehaald en daarna wordt hij weer ondervraagd 

en hij weet alleen te melden dat hij weer kan zien, maar weet niet door wie.  Als u dit nauwkeurig 

bestudeert, dan ziet u dat in dit verslag dat, voordat hij Jezus weer ontmoet, er zeker enige uren 

verstreken zijn. En wat zegt onze Here dan tegen hem?  

“Joh. 9:35-38: Jezus hoorde, dat zij hem uitgeworpen hadden, en hem vindende , zeide Hij tot hem: 

Gelooft gij in den Zoon van God?   Hij antwoordde en zeide: Wie is Hij, Heere, opdat ik in Hem moge 

geloven?   En Jezus zeide tot Hem: En gij hebt Hem gezien, en Die met u spreekt, Dezelve is het.   En hij 

zeide: Ik geloof, Heere ! En hij aanbad Hem.    

Overduidelijk hier is dat de blindgeborene niet gered was toen hij genezen werd, maar veel later pas.  

De grote meerderheid van het volk was inderdaad ongelovig en dus niet gered. Dat moge al helemaal 

duidelijk zijn uit het feit dat eerst iedereen achter Hem aanliep. Toen Hij in Jeruzalem kwam haalden 

zij Hem binnen als een Koning, maar een paar dagen later eisten ze dat Hij gekruisigd zou worden. Hoe 

snel kan het gaan.  En in Hand. 1:15 zien wij dat er uiteindelijk maar 120 gelovigen over zijn. Waar zijn 

alle genezen mensen gebleven? Volgens de genezing predikers zouden ze gelovig en gered moeten 

zijn.   

En zoals wij al eerder in deze studie zagen waren er in Israël gigantisch veel mensen ziek en bezeten 

door duivelen.   

Iedereen echter werd 100% genezen, gered of niet gered, gelovig of niet gelovig :  

“Matth. 15:30:  En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, 

lammen, en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve.   

“Lukas 6:19: En al de schare zocht Hem aan te raken; want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze 

allen.   

En zo kunnen wij nog wel even doorgaan, want de evangeliën staan er vol van. Feit is dat iedereen 

genezen werd. Dat is bij de genezingsdiensten vandaag absoluut niet het geval. Men heeft er altijd wel 

een verklaring voor, zoals te weinig geloof, of je bent nog gebonden vanwege zonden van de 
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voorouders of je hebt zelf misschien nog wel niet beleden zonden, enz. Dit lezen wij nergens bij 

Christus. En nogmaals, het was verbonden aan het Evangelie van het Koninkrijk en niet aan het 

Evangelie van Gods Genade:  

“Matth. 4:23:  En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie 

des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.   

“Matth. 9:35:   En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het 

Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk .    

Nog een voorbeeld, maar dan onder de bediening van Paulus.  In 1 Tim.5:23 schrijft Paulus Timotheüs 

een medicijn voor, omdat hij vaak ziek is: 

“Drink niet langer water alleen,  maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige 

zwakheden .  

Was dat omdat Timotheüs niet voldoende geloof had? Integendeel. Timotheüs was één van zijn 

trouwste medearbeiders in het geloof (Filipp.2:19-20) en Paulus prees hem juist voor zijn wonderbare 

geloof:  

“2 Tim.1:5: Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, dat in u is, hetwelk eerst gewoond 

heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunice; en ik ben verzekerd, dat het ook in u woont.    

Met andere woorden, de bewering dat men niet geneest omdat men niet genoeg geloof heeft is 

nergens op gebaseerd. Integendeel, het is geheel tegen de Schrift in.  

Maar onze genezingspredikers prediken dat ze eerst Christus moeten aannemen en dan pas om 

genezing kunnen vragen. Dat is toch een goede zaak, niet dan?   

Het gaat er niet om of wij iets goed of niet goed vinden. De vraag is of het Bijbels is en of het ook voor 

ons is in deze Bedeling der Genade. En dan is het antwoord heel duidelijk : Nee.  

Ook  het volgende kan men zelfs niet Bijbels onderbouwen, want ten tijde van Jezus’ prediking op 

aarde is het volgende, voor zover het opgetekend is in de Bijbel, maar één keer voorgekomen, namelijk 

dat Christus iemand zijn zonden vergeeft en Hij hem daarna geneest. 

In Matth. 9:1-8 lezen wij namelijk over de genezing van de geraakte man. Eerst zegt Christus dat zijn 

zonden vergeven zijn en daarna geneest Hij hem. Verder lezen wij dit nergens. Het heeft allemaal te 

maken met de komst van het Koninkrijk op aarde. Dit waren de tekenen die nodig waren om Israël te 

overtuigen dat Jezus de beloofde Messias was:  

“Joh.20:30-31: Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen 

gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek;   Maar deze (tekenen) zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat 

Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij , gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.    

Dus in verband met onze studie : eerst de tekenen, zoals genezingen, aan zowel gelovigen als aan 

ongelovigen. Er staat namelijk : “Maar deze (tekenen) zijn geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de 

Christus, de Zone Gods; en opdat gij , gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.    

Voor de Joodse gelovige is het een bevestiging waar hij op wachtte door o.a. de profetie uit Daniel over 

de 69ste en 70ste week. Daardoor wist hij dat Jezus dat wel moest zijn, want een simpele rekensom 

leerde dat zij in de tijd leefden die Daniël had voorspeld.   

De tekenen waren voor hen een bevestiging dat Jezus de Messias was.  En voor degenen die niet in die 

verwachting leefden waren de tekenen, die zij niet konden weerspreken, ter overtuiging dat Jezus de 
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Messias was. En dan zouden ze het wel moeten geloven. En toch blijkt het, zoals wij reeds zagen, dat 

het grootste deel Hem niet aannam en dus ongelovig was.  

En met “gij”  bedoelt Johannes Israël en niet het Lichaam van Christus en niet de heidenen   

Nog een aantal tegenstrijdigheden i.v.m. de “genezingen”.  

Als de 12 door onze Here erop uitgezonden worden, krijgen ze van Hem macht over:  

“Matth. 10:1: ………………de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale 

te genezen.   

“om alle ziekte en alle kwale te genezen” - Nergens, maar dan ook nergens gebeurt dit heden ten dage! 

Allen werden  genezen!  

En in Matth. 10: vers 5 en 6 zegt Hij  :  Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden , en hun bevel gegeven, 

zeggende:  Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der 

Samaritanen.   Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.    

“uitgezonden”- gewoon erop uit gestuurd en iedereen die ze tegen kwamen op wat voor uur van de 

dag dan ook en op elke dag moesten ze genezen.  

“Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen” - Niet naar de heidenen, maar alleen naar Israël. Dus 

de zogenaamde genezingspredikers handelen niet volgens de wil van God, want zij gaan juist wel naar 

de heidenen.  

“Matth. 10:7: En heengaande predikt, zeggende : Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.   

Wie van de genezingspredikers zegt dat? Welk Evangelie prediken zij? Als zij prediken wat Christus 

toen deed, en dat moeten ze wel, want het hoort onomstotelijk bij elkaar, dan is het Koninkrijk dus al 

2000 jaar lang nabij ?  

“Matth.10:8-10:  Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. 

Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet 9  Verkrijgt u noch goud, noch zilver , noch koper geld 

in uw gordels;   10  Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf;  want de 

arbeider is zijn voedsel waardig.  

“reinigt de melaatsen” - Heeft u ooit een melaatse (iemand die aan lepra lijdt) in de zaal gezien? Nee! 

Want het gevaar is dan groot dat de prediker, als hij hem de handen oplegt, zelf ook besmet wordt.  

“wekt de doden op” – Soms hoor je wel eens zeggen dat dat gebeurd is, maar heeft u er ooit één gezien. 

Meestal is het ver weg in een ver land. Niet te controleren.  

“Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet; Verkrijgt u noch goud, noch zilver , noch koper geld 

in uw gordel”  Welke prediker voldoet hieraan? Niet één! Geld speelt juist een hele belangrijke rol in 

dit kwaad. 1 Tim.6:6-10 gaat over het geldcircuit in de christelijke wereld die afvallig is geworden!  

Maar Jakobus 5:13-16 dan?  

Ook hier opletten aan wie deze brief geschreven is :  

“Jak. 1:1:  Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, 

die in de verstrooiing zijn: zaligheid.  

Dat zijn de Joden en niet het lichaam van Christus, net zoals Petrus ook aan hun schrijft (1Pet.1:1). Alles 

wat na de brieven van Paulus in de Bijbel staat is niét voor het Lichaam van Christus, maar voor Israël, 
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welke allen verder gaan met de profetieën uit het Oude Testament en de 4 Evangeliën.  En zoals wij 

reeds zagen hebben de genezingen in de eerste plaats in deze geschriften betrekking op Israël. Zoals 

ook de brief van Jakobus aan Israël is gericht.  

Jak.5:13-16 moet u daarom met deze wetenschap in het achterhoofd lezen. Het is nog toekomst en 

vindt plaats als wij, het Lichaam van Christus, opgenomen en bij de Heere zijn.  

Het gaat te ver om in deze studie deze teksten, Jac. 5:13-16, uit te leggen, want er is heel veel over te 

zeggen. Het gaat over de gelovigen  die ten tijde van de Grote Verdrukking leven onder fysiek zeer 

zware omstandigheden, zoals geen eten kunnen kopen en vervolgingen, vanwege het niet aannemen 

en het niet aanbidden van de antichrist (Openb.12 en 13). In de context schrijft Jakobus ook over Job, 

die een type van de Joodse gelovige is die in de Grote Verdrukking vervolgd wordt en niets heeft en 

erg moet lijden .   

Zalven met olie wordt in Evangelische kringen gepraktiseerd, maar óók in de Katholieke kerk. Echter is 

dit iets wat niet aan de heidenen gegeven is.   

Het behoort aan Israël in een andere Bedeling en het is een schaduw uit het Oude Testament (Kol.2:16-

17) net zoals een gelofte doen en de bijbehorende offerande en het hoofd kaal scheren (Hand.21:23-

26), het met water dopen, de besnijdenis, waarvan  Jakobus in Hand. 21: 25 het volgende zegt:  

“Doch van de heidenen, die geloven , hebben wij geschreven en goed gevonden , dat zij niets dergelijks 

zouden onderhouden, dan dat zij zich wachten van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en 

van het verstikte, en van hoererij .  

Om toen, in de beginfase van de overgang de Joodse gelovigen, van de kleine kudde, niet voor het 

hoofd te stoten had Jakobus gevraagd om de heidenen deze dingen niet op te leggen. De apostelen  

hadden in Jeruzalem, tijdens de grote conferentie in Hand. 15, besloten dat besnijdenis niet hoefde en 

ze hen niet moesten lastigvallen met de Joodse gewoontes en rituelen:  

“Hand.15:19: Daarom oordeel ik, dat men degenen,  die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet 

beroere;    

Zoals Jakobus ook zegt i.v.m. met de gelofte e.d. die Paulus deed in Hand. 21. Paulus deed dat 

uitsluitend voor de Joodse kleine kudde. Hij werd op dat moment voor hen weer een Jood voor de 

Joden. Maar later nadat hij gevangengezet is heeft Paulus dit principe nooit meer gehandhaafd en is 

daar toen mee gestopt, omdat hij toen niet meer eerst naar de (synagoge) Jood ging. Het evangelie en 

de boodschap van Genade was nu overal verkondigd en gesetteld.    

En denk nogmaals eraan dat de Jakobus brief aan de 12 stammen geschreven is en dat Jacobus een 

dienaar van de besnijdenis was en alleen naar hen ging zoals Paulus naar de heidenen ging (Gal .2:7-

9).  

Bij de Joden was het niet ongewoon om zieken te zalven met olie. Zie Jesaja 1:6; Markus 6:13; Lukas 

10:13, maar als Paulus in Filippi ernstig gewond is door de geseling, worden zijn striemen naderhand 

door de heidense gevangenbewaarder gewassen, maar niet gezalfd. Nergens in Gods Woord vinden 

wij zalving met olie apart van Israël. En van vrouwelijke ouderlingen is in de Bijbel al helemaal geen 

sprake, want zoals u waarschijnlijk weet, spelen juist in die kringen waar genezingen en tekenen en 

wonderen en profetieën tot het belangrijkste fenomeen in de gemeente behoren, vrouwen  een hele 

grote rol. Er is over deze passage in Jakobus nog heel veel meer te zeggen, maar dat zou te uitvoerig 

worden en dus laten wij het hier bij.   
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Ook al zult u deze passage niet helemaal begrijpen, dan zult u toch zeker, na wat wij zojuist gezien 

hebben, begrijpen dat dit ook absoluut niet op ons de Gemeente, het Lichaam van Christus, in deze 

Bedeling der Genade van toepassing is.  

En dan nu nog een laatste tegenwerping die veel gebruikt wordt in de charismatische kringen:  

"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid"   

Men gebruikt deze tekst uit Hebr. 13:8 maar al te vaak en al te graag om te "bewijzen" dat Christus 

daarom nog steeds geneest en daarin niet veranderd is. Net zoals bij Jakobus moet u zich ook hier de 

vraag stellen : aan wie is deze brief geschreven? Het antwoord is niet zo moeilijk. Aan de Hebreeën. 

Dus niet aan het Lichaam van Christus.   

Wat de brief aan de Romeinen is voor het Lichaam van Christus, dat is de brief aan de Hebreeën voor 

de kleine kudde, dat zijn de gelovige Joden tijdens de Grote Verdrukking. Alles wat vooraf beschaduwd 

was onder het Oude Verbond, onder de wet, dat is in Christus vervuld. En dat laat de Hebreeën brief 

aan hen zien. Paulus spreekt daar in zijn brieven, aan ons, niet of nauwelijks over omdat alleen aan 

Israël de dienst Gods in de tempel, met alle daarbij behorende ceremoniën, gegeven is (Rom. 9:4-5).   

Maar onder het Oude Verbond kon Israël het Beloofde Koninkrijk niet ingaan. Wel onder het Nieuwe 

Verbond, uit Jeremia 31:31-34, zullen zij dat kunnen als ze de Heilige Geest ontvangen hebben, wat 

zijn begin had in Hand. 2 op de Pinksterdag. En Hebreeën leert hun die overgang. Het Oude Verbond 

is bezig te verdwijnen om voor het Nieuwe Verbond plaats te maken (Heb.8:13). Dit gaat echter pas in 

als ze het Koninkrijk op aarde binnen zullen gaan als Christus terugkomt op aarde om te gaan regeren 

vanuit Jeruzalem.  

De hele brief gaat over veranderen.  

Verandering van wet in stenen tafelen naar de wet in hun harten geschreven, welke is de :  Verandering 

van het Oude naar het Nieuwe Verbond  Verandering van Mozes naar Christus  Verandering van 

Hogepriester Aaron naar Christus  Verandering van het aardse naar het hemelse Jeruzalem  

Verandering van vele offers naar één offerande.  Verandering van tijdelijke verlossing naar een 

eeuwige verlossing  Enzovoort, enz.  

De tekst uit Heb. 13:8 spreekt in het geheel niet over het feit dat God niet zou veranderen in Zijn 

handelen met de mensheid, want dat is wat de consequentie is van de uitleg dat Christus nog nu steeds 

het zelfde zou doen.   

De tekst, Hebr. 13:8, spreekt echter over het feit dat het “wezen” van Christus niet veranderd. Dié 

verandert nooit. Maar dat betekent niet dat Hij in Zijn omgang met de mensen nooit verandert!  

Het gaat er niet om of God het nog kan, maar of Hij het nog doet. God heeft meer dingen gedaan die 

Hij nu niet meer doet of zelfs nooit meer zal doen. De zondvloed heeft Hij bijv. in het verleden over de 

aarde gezonden. Wij weten dat Hij dit nooit meer zal doen, omdat Hij gezegd heeft dat Hij dat nooit 

meer zal doen. Denk aan de regenboog! Nee, het zal straks door vuur en natuurlijke krachten (2 

Pet.3:10; Matth.24:29) gebeuren. Een duidelijke verandering!  

God maakt echter plannen en dáárin zal Hij nooit veranderen. Die brengt Hij ten uitvoer. En in 

Hebreeën gaat het over het plan wat God heeft met Israël. Zij zijn ongehoorzaam geweest in het 

verleden, een weerspannig volk. Maar God blijft trouw aan Zijn beloften:  

“Rom.11:29:  Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.   
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Er zijn vele oordelen geweest en ze zijn in gevangenschap geweest (bijv. Babel), maar telkens na hun 

bekering ontfermde God Zich weer over hen. Maar Hij heeft ook gezegd dat Hij eenmaal het 

ongehoorzame deel van het volk Israël zal gaan oordelen, vóórdat Israël het Koninkrijk binnen gaat. 

Dan gaat Hij Israël zuiveren.   

En dan is het definitief over en uit. In Maleachi 3:1-6 wordt Johannes de Doper aangekondigd die de 

heraut van de aanstaande Koning zal zijn, maar ook de aankondiger van Hem zal ze gaan oordelen 

(Matth.3:11-12). Dus daarom bekeer u Israël, want anders…  

“Mal. 3:6: Want Ik, de HEERE, word niet veranderd ; daarom zijt gij, o kinderen Jakobs! niet verteerd.  

Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard; keert weder 

tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE der heirscharen; maar gij zegt: Waarin zullen wij 

wederkeren?   

Nee, Hij verandert Zijn plannen niet. Hij zal gaan oordelen en degenen die gered worden zullen 

gespaard worden (Mal.3:17) en het Koninkrijk ingaan. M.a.w. het zal niet veranderen: de beloften en 

het oordeel komen er aan en ten tijde van de Hebreeën brief zaten ze midden in die zuivering, maar 

houdt vol gij kleine kudde, want:  “……wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Matt.24:13)  

D.w.z. dan gaan ze het Koninkrijk in. Christus brengt ze dan eindelijk in dat lang beloofde land.  

“Hebr. 13:8:  Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.   

Men gebruikt deze tekst echter alleen maar om te kijken naar de genezingen die Hij "gisteren", d.w.z. 

"in de Evangeliën", deed. Alsof gisteren bij Christus niet veel verder gaat dan dat Hij op aarde was. 

Integendeel, "gisteren" gaat terug tot vóór de schepping voordat er een aarde was of mensen. En 

"heden" slaat op vandaag als de Hebreeën dit lezen in de tijd dat dit weer actueel wordt voor hen, 

namelijk nadat wij straks opgenomen zijn en zij  de Grote Verdrukking ingaan. Dan lezen ze Hebr.1:1 

en dat is dan "heden" (vandaag) voor hen tot en met de eeuwigheid als er een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde is met het nieuwe Jeruzalem op aarde. Gisteren, heden en eeuwigheid is dus van 

eeuwigheid tot in eeuwigheid, want aan Christus is geen begin en geen einde!  

"Gisteren" beslaat dus ook het hele verleden van de mensheid en dat alleen al weerlegt de huidige 

genezingsideeën. Jezus genas iedereen toen Hij op aarde was, maar genas Hij iedereen vóórdat Hij 

naar de aarde kwam? Als Hij dat niet deed, waarom niet als Hij immers dezelfde is?    

Heeft God soms al het lijden en de ziekten soms niet gezien?? Of was Zijn hart toen misschien nog niet 

bewogen met al die zieke mensen? Waarom wachtte Hij dan 4000 jaar voordat Hij Christus naar de 

aarde stuurde?    

Nee, wij kunnen deze tekst niet zomaar uit zijn context halen en er een eigen uitleg aan geven, maar 

dienen het te laten waar het hoort. Natuurlijk, in essentie praten wij over dezelfde Jezus, hetzelfde 

bloed heeft ook voor hen gevloeid, maar Zijn handelen is nu in deze Bedeling der Genade absoluut niet 

hetzelfde als dat het voor en na deze Bedeling was en zal zijn. Denk aan Efeze 1:10.  

Zoals wij reeds eerder vanuit de Schrift hebben laten zien dat genezing bij het programma van God 

met Israël hoorde, zo dienen wij ook deze tekst in het licht daarvan te beschouwen en niet onszelf 

onrechtmatig toe te eigenen.   

Tenslotte :  

De zieke gelovige in de Bedeling der Genade Gods. 

Hoe komt het dat wij nu wel ziek worden en niet genezen?  
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Is het een straf van God?    

Nee, want wij leven nu niet onder de wet, zoals Israël. Wij heidenen hebben ook nooit de wet van God 

gekregen (Rom.2:14; 9:4; Ef.2:11-12) en daardoor is ziekte niet een gevolg van ongehoorzaamheid aan 

God en daarom heeft Hij ons dus niet geslagen, zoals dat wel bij Israël het geval was. God had met hen 

een verbond gesloten, het verbond van de wet.  En in Ex. 19:8  zei het volk: Al wat de HEERE gesproken 

heeft, zullen wij doen! Maar wij weten dat ze niet veel later  het gouden kalf maakten en dus gelijk 

schuldig waren aan het 2de gebod dat ze geen afgoden mochten hebben. Dus ze waren gelijk al 

schuldig en in overtreding en zo is het telkens gegaan.  

Met de heidenen echter heeft God dit Verbond niet gesloten. Sterker nog, Paulus schrijft in Kol.2:14:  

Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen [bestaande], hetwelk, [zeg] [ik], 

enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis 

genageld hebbende;   

De wet die ons alleen maar schuldig kon verklaren is aan het kruis genageld en getuigt dus niet meer 

tegen ons. Want, hoewel wij niet de wet hadden, toch verklaarde deze ons schuldig, aangezien wij 

deze wel in ons geweten hebben en ons geweten ook tegen ons getuigt als wij zondigen (Rom.2:15). 

Zie in dit verband ook Efeze 2:14-15.  

Nee, God rekent nu niemand de zonde toe en Hij straft nu ook niemand. Hij biedt nu Zijn genade en 

vrede aan. Iedereen kan vrede met Hem krijgen:  

“2 Kor. 5:19-21: Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet 

toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.   Zo zijn wij dan gezanten van Christus 

wege, alsof God door ons bade ; wij bidden van Christus wege:  laat u met God verzoenen.   Want Dien, 

Die geen zonde gekend heeft , heeft Hij zonde voor ons gemaakt , opdat wij zouden worden 

rechtvaardigheid Gods in Hem.    

Hij is juist voor de zondaars gestorven toen zij zondaars waren en daardoor vijanden van Hem waren. 

Zo heeft Hij zijn liefde voor alle mensen bewezen:  

“Rom. 5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog 

zondaars waren.  

En daardoor wordt iedereen gered van de toorn die zeker een keer komen gaat, mits zij het evangelie 

van Christus hebben geloofd:  

“5:9 : Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden 

van den toorn.  

Dus ziekte is absoluut geen straf van God. Het is een gevolg van de wereld die onder de vloek ligt sinds 

de val van Adam en daardoor hebben zowel gelovigen als ongelovigen de kans om ziek te worden:  

Want als wij lezen in Jesaja 35:10 over : “maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden” - dan zien wij  

dat dat over de toekomst in het Koninkrijk op aarde gaat, als Christus regeert, het gaat niet over de 

huidige Bedeling der genade waarin wij leven, want nu zien en ervaren wij wel zuchting en droefenis:  

De verklaring waarom wij nu wél ziek kunnen worden  

De sleutel hiervoor vinden wij in Rom. 8:18-23:  

18  Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen 

de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.    
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“tegenwoordigen tijds” – dat is de Bedeling der Genade (Ef.3:2). Daarin leven wij nu, sinds de apostel 

Paulus onze apostel is. God is nu het Lichaam van Christus aan het vormen , een nieuw schepsel (2 

Kor.5:17). Het geprofeteerde programma, voor Israël, is tijdelijk stilgezet en onderbroken door het 

programma met de Gemeente, het Lichaam van Christus. En, zoals wij hier zien in onze tekst komt 

daarin lijden voor (geestelijk - 2Tim.3:12 en fysiek). Maar eenmaal zal de heerlijkheid aan ons 

geopenbaard worden en zal het lijden voorbij zijn.   

 19  Want het schepsel, als met opgestoken hoofde , verwacht de openbaring der kinderen Gods .   20  

Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid 

onderworpen heeft ; 21  Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de 

dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.  22 Want wij weten, 

dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. 23 En niet alleen 

dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in 

onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.   

Het is nu in deze tijd helemaal niet vreemd dat de mensen ziek worden, of droefenis en zuchting 

ervaren. Ja, in het Koninkrijk zou het vreemd zijn als een Jood dit zou meemaken. Maar dat zal dan niet 

gebeuren. Nu echter wel, omdat wij nu niet in dat Koninkrijk leven en ook niet in dezelfde Bedeling 

leven. Deze schepping zucht sinds Adam in zonde viel en de aarde daardoor onder de vloek ligt:  

“Gen. 3:17-19 : En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer vrouw, en van dien 

boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om 

uwentwil vervloekt; en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.   Ook zal het u doornen 

en distelen voortbrengen , en gij zult het kruid des velds eten .   In het zweet uws aanschijns zult gij 

brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert , dewijl gij daaruit genomen zijt;  want gij zijt stof, en gij 

zult tot stof wederkeren.    

“Rom. 8:20: Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het 

der ijdelheid onderworpen heeft;   

Het zuchten zal niet stoppen totdat de zonde weggedaan zal zijn op aarde!  Als de vloek weggedaan 

zal zijn:  

“Op.22:3 : En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin 

zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;    

 en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is:  

“Op. 21:1 en 4:  1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel , en de 

eerste aarde was voorbijgegaan , en de zee was niet meer……………………….4  En God zal alle tranen van 

hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn ; 

want de eerste dingen zijn weggegaan .    

Maar nu is de gehele schepping, inclusief de bewoners, onder de vloek, maar als Christus Zijn Koninkrijk 

op aarde zal komen vestigen zal de vloek worden opgeheven en de woestijn gaan bloeien als een roos. 

Zowel de schepping als het schepsel zal verlost worden.  

“Rom. 8:22: Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als  in barensnood is 

tot nu toe.    

De sleutel is dat de gehele schepping zucht tot nu toe. Dat is nu in de Bedeling der Genade. Dat heeft 

ook weer te maken met het ingelaste programma van God. Hij heeft het Koninkrijk uitgesteld sinds de 

steniging van Stefanus. Als Israël de Messias had aangenomen dan was Hij weer naar de aarde 
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gekomen en zou het Koninkrijk met het bijbehorende programma uitgevoerd zijn.                                                                                                      

Petrus noemt dat de “de tijden der verkoeling” in Hand. 3:19-21. Dat is de verkoeling van de rust in het 

Koninkrijk ná de Grote Verdrukking. De dienstbaarheid der verderfenis uit Rom. 8:21 zou dan 

opgeheven zijn.  

Maar de tijd waar de profeten over geprofeteerd hadden, zoals Petrus zegt in Hand.3:21, daarin leven 

wij nu niet. Wij leven in een programma wat tot aan Paulus, vanaf de schepping, verborgen is gehouden 

(Rom.16:25-26). M.a.w. het geprofeteerde programma met het beloofde Koninkrijk met allemaal 

gezonde en genezen mensen is onderbroken en tijdelijk uitgesteld tot na deze Bedeling der Genade. 

Die profetieën zijn nog niet in vervulling gegaan, maar die komen nog.  

Zolang deze Bedeling nog voortduurt, kan het Koninkrijk nog niet komen. Sterker nog, de aanwezigheid 

van het Lichaam van Christus, is de oorzaak dat Christus nog steeds niet gekomen is en de schepping 

komt bevrijden van deze dienstbaarheid der verderfenis om Zijn Koninkrijk te vestigen op aarde!  

“Rom. 8:22-23: 22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als  in 

barensnood is tot nu toe.  23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes 

hebben , wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, 

namelijk de verlossing onzes lichaams.    

Iedereen, zowel gelovigen als ongelovigen, zuchten nu in deze zondige  wereld. Maar de gelovige in 

Christus heeft een vaste hoop, nl de opstanding. Dat is de verlossing van ons lichaam. Zie ook 1 

Kor.15:50-51;  Ef.1:13-14;  4:30.  Dat is tevens de afsluiting van de ingelaste periode, de Bedeling der 

Genade.  

En dat is tevens voor ons de grote genezing, want dan zullen wij verlost worden van dit zondige 

lichaam, het lichaam der zonde en des doods (Rom.7:23-24). Voor eeuwig verlost en een gezond 

lichaam in plaats van dat zondige vernederde lichaam, en dan gelijkvormig worden aan Zijn lichaam.  

Een verheerlijkt lichaam.  

“Filip. 3:20-21:  Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 

namelijk den Heere Jezus Christus;   Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve 

gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven 

kan onderwerpen.  

Dat is onze hoop. Wij verwachten een genezing die eeuwig is in de hemelen. En dan zal het profetische 

programma weer verder gaan en Christus zal dan terugkomen naar de aarde en het Koninkrijk vestigen 

en de planeet verlossen van de vloek.  

 “Rom. 8:24-25: 24  Want wij zijn in hope zalig geworden.  De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; 

want hetgeen iemand ziet , waarom zal hij het ook hopen?   25  Maar indien wij hopen, hetgeen wij 

niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.    

Rom. 8:21 vertelt ons dat ook het schepsel (de schepping) vrijgemaakt zal worden.  Wij weten nu dus 

waarom dit gebeurt, zie Rom. 8:22.   

Niet omdat God niet van ons houdt, of omdat Hij ons ergens voor zou straffen of ons iets wil zeggen 

door ons ziek te maken. Zijn liefde voor ons is niet verbonden aan onze gezondheid, voorspoed e.d.  

Alleen het kruis, dáárin is zijn liefde geopenbaard voor ons (Rom.5:8). Daarin moeten wij rusten en 

vrede vinden voor onze ziel. Wij zitten nu in een ander programma waardoor het Koninkrijk niet kan 

komen met alle genezingen e.d. en wij dienen nu ons leven te leven in de identiteit die wij in Christus 

hebben.  
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Dus wij leven nu nog in de Bedeling der Genade, waarvan Paulus een aantal dingen zegt tegen de 

gelovigen hoe ze om moeten gaan met droefenis en zuchting en ziektes in deze zuchtende wereld die 

in zonde ligt. Want daardoor worden mensen ziek.  

En de oplossing die Paulus biedt is géén genezing, géén verandering van de omstandigheden ten gunste 

van ons, géén voorspoed, géén leven zonder verdriet en pijn, maar juist… versterking in deze 

omstandigheden!!  

Want waar Paulus in het begin wél mensen genas, zoals bijv. in Hand 19 in Efeze, zo zien wij dat hij 

later geen mensen meer genas. Het is uiteindelijk gestopt. Zelf mankeerde Paulus ook het één en 

ander, en hij  werd niet genezen!    

Nogmaals, Paulus had de tekenen van een apostel (2Kor.12:12) en het was een teken voor de Joden 

om hun tot jaloersheid te brengen en te laten zien dat God naar de heidenen was gegaan (Rom.11:11-

13; 1Kor.1:22). Maar toen Paulus ze eenmaal bezocht had, en het inmiddels wel bij allen bekend was, 

en de meeste Joden het verworpen hadden, is hij gestopt om eerst naar de synagoge te gaan en zijn 

ook de tekenen opgehouden.   

Dan zien we bijvoorbeeld in 2 Tim.4:20 dat Trofimus ziek achtergelaten werd. In 1 Tim. 5:23 schrijft hij 

Timotheüs een weinig wijn voor als medicijn voor zijn menigvuldige zwakheden. In Filipp. 2:25-29 zien 

wij Epafroditus ziek tot aan de dood toe en in 3:20 schrijft hij over ons vernederd lichaam.  

Maar boven dit alles werd de apostel Paulus, die in het begin van zijn bediening velen genas, later zelf 

niet genezen!  

 

Maar hoe gaan wij dan nu met ziekte om?  

Niet door genezing van God te vragen, maar versterking. Paulus noemt dat kracht in zwakheid. Doordat 

er een verandering in het programma van God heeft plaatsgevonden zijn er dus geen miraculeuze 

genezingen en tekenen en wonderen meer. Integendeel, God werkt nu in de zwakheid van het vlees:  

“Kol.1:9-11:   9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te 

bidden en te begeren , dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en 

geestelijk verstand;    

Eerst dient u kennis in Gods plan en wil te hebben. Deze vindt u in de brieven van Paulus. U krijgt dan 

wijsheid en verstand in de geestelijke dingen van God. Dit alles om u toe te rusten voor het volgende:  

10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken 

vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;   11  Met alle kracht bekrachtigd zijnde , naar de 

sterkte Zijner heerlijkheid,  tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid , met blijdschap;      

Waar het ons nu om gaat in deze Bedeling der Genade is vers 11. Wij worden niet genezen, maar 

bekrachtigd!. En waarvoor? Opdat wij lijdzaamheid en lankmoedigheid zullen hebben.   

Wanneer hebben wij dat nodig? In moeilijke omstandigheden. Als het tegen zit. Als wij  lijden. Als wij 

zuchten. Als wij niet in “Halleluja Prijs de Heer” situaties zitten. Als wij ziek zijn. In die situaties komen 

wij terecht  in dit leven. Geen enkele gelovige zal hiervoor bespaard blijven, zie Rom.8:22. Dat is het 

leven nu. Dus God gaat niet de omstandigheden veranderen, maar Hij gaat ons van binnenuit 

veranderen, nl. in de inwendige  mens. Dat deel in ons dat in vrede is met God.   
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“2 Kor.4:16:   Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo 

wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag  

“1 Kor. 10:13: Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw , Die u niet 

zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt ; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst 

geven, opdat gij ze kunt verdragen.    

Geen verandering van omstandigheden, maar Gods woord dat ons wijsheid en geestelijk verstand 

geeft, voor de omstandigheden waarin wij verkeren, en lijdzaamheid en lankmoedigheid geeft 

(Kol.1:11)  “opdat gij ze kunt verdragen”. Niet wegnemen, maar dragen! En volgens Kol.1:11 ondergaan 

wij dit met blijdschap! Hoeveel gelovigen zijn daar geen getuigen van geweest. Zieke mensen die, 

ondanks de pijnen, met een blijmoedig hart in hun ziekbed liggen en blijmoedig getuigen van hun Heer 

en Heiland. Wát een getuigenis!   

Paulus heeft heel veel genezen (Hand.14:3,8-10; 28:8-10). Zelfs zijn zweetdoeken en gordeldoeken 

waren genoeg om op een zieke te leggen waardoor ze genazen (Hand.19:11-12;) Maar Paulus heeft 

ook heel veel geleden, zie 2 Kor. 11:23-27; Gal.6:17. Maar hij, die zoveel mensen genezen heeft, werd 

zelf niet genezen.  Zie Gal.4:13-15. Paulus heeft dit ook moeten leren en accepteren. Driemaal vroeg 

hij de Here in 2 Kor.12:7-8 of hij Hem wilde genezen, en wat was het antwoord?  

“Mijn genade is u genoeg”  

Dat was het dan voor Paulus en zo is het nu ook voor ons:  

“2 Kor. 12:9-10: 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in 

zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus 

in mij wone.   10  Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in 

vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.  

Paulus roemt voortaan in zijn zwakheden, want dan kan Gods kracht in hem werken. Waar roemen de 

zogenaamde genezingspredikers in? Niet in de zwakheden, maar juist in de zogenaamde miraculeuze 

wonderen. Volgens deze predikers is voorspoed en welvaart en gezond zijn allemaal een bewijs van 

een goed gelovig iemand. God is met hem. En alles waarover Paulus spreekt, in vers 10, is een gevolg 

van een ongehoorzame gelovige die waarschijnlijk niet genoeg geloof heeft, of een niet beleden zonde, 

of misschien iets van de voorouders. Maar bij Paulus vinden we niets van dit alles.   

Integendeel, hij garandeert ons juist dat wij gaan lijden als wij godzalig willen gaan leven:  

“2 Tim.3:12:  En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.    

M.a.w. als u niet lijdt, dan is het juist de vraag of u wel zo godzalig leeft! Sterker, het is ons uit genade 

gegeven! Het is een gift van God:  

“Filip.1:29:    Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar 

ook voor Hem te lijden;    

Paulus’ brieven spreken hier heel veel over en geen wonder, want als er één iemand was die godzalig 

leefde was het Paulus wel. Dus dat betekent, zoals wij zonet zagen, lijden en vervolging.  Hier volgen 

een aantal tekstverwijzingen welke allemaal over het lijden gaan i.v.m. het verkondigen van het 

Evangelie der Genade Gods:  Rom. 8:17-18; 1 Kor. 4:11; 12:26; 2 Kor.1:5-7; 11:25; Gal.3:4; Filip.1:29; 

4:12; Kol.1:24; 1 Thess.2:2; 2:14; 2 Thess.1:5; 2 Tim.3:11  

Bekrachtiging, versterking, bevestiging, dáár gaat het om in deze Bedeling. Hoe?  Door Zijn Geest in de 

inwendige mens.  
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“Ef. 3:16-18:    Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden 

door Zijn Geest in den inwendigen mens;  20  Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, 

boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,    

Bevestigen : Rom.16:25; 1 Kor. 1:8; 2 Kor. 1:21  

Versterken :1 Thess.3:13 2 Thess.2:3, 17; Rom.1:11 Kracht : o.a. Rom.1:16; 1 Kor.1:18; 2:5; 4:20;6:14;  

2 Kor.4:7; 12:9; 13:4; Ef.1:9; Fil.4:13; Kol.1:9; 2 Tim.1:8  

Krachtig: 2 Kor.10:4,10; 13:3; Ef.6:10; Filemon 1:6  

Werking met kracht: Ef.1:19; 3:7; Kol.1:29  

Het is ondoenlijk alles hier te noteren. Het is ook niet altijd in één woord te vangen, maar als u Paulus 

volgt in Handelingen en zijn brieven, dan ziet u dat de kracht van de opstanding krachtig in hem heeft 

gewerkt in zijn zwakke lichaam dat vol zat van de littekenen van de drie maal gegeseld te zijn met 

roeden; van de vijf maal min één slag (= 195 slagen!!!!) van de steniging, e.d.  

Zijn er genezingen te vinden in zijn brieven?  

Die zijn niet te vinden!  

Niet één keer zult u iets vinden over genezingen in zijn brieven, aan het lichaam van Christus, die hij 

heeft geschreven na de Handelingen periode, namelijk: Efeziërs – Kolossenzen – Filemon – Filippenzen 

- 1 Timotheüs – Titus en 2 Timotheüs (7 brieven). 

In de Handelingen periode heeft Paulus de volgende brieven geschreven: 1 en 2 Thessalonicenzen – 

Galaten – 1 Korinthiërs – Romeinen en 2 Korinthiërs.  In Romeinen  15:19 en 2 Kor.12:12 spreekt Paulus 

over tekenen – wonderen en krachten.  

“Rom. 15:19: Door kracht van tekenen en wonderheden, en door de kracht van den Geest Gods, zodat 

ik, van Jeruzalem af, en rondom, tot Illyrikum toe, het Evangelie van Christus vervuld heb. 

“ 2 Kor. 12:12: De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid, met tekenen, 

en wonderen, en krachten. 

In de brieven die Paulus na de Handelingen periode heeft geschreven komen de woorden tekenen – 

wonderen – genezing – tongen – en visioenen niet meer voor. Wat wij wel telkens terugvinden in al 

zijn brieven is dat Christus stierf voor onze zonden, nooit dat Hij stierf voor onze ziektes.   

Ook niet als een bevestiging van God?  

Ook hier is het antwoord : NEE! Dat was het alleen in het boek Handelingen toen Paulus de Joden 

moest overtuigen van de verandering van Gods handelen met Israël naar het handelende met de 

heidenen.   

“Hand. 15:12: En al de menigte zweeg stil, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen, wat grote 

tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had  

Het gehoor hier zijn de Joden, zij verlangen een teken (1 Kor. 1:22). De wonderen bevestigden dat 

Paulus door God gezonden was en de boodschap van Hem was. Paulus vertelde het volk Israël dat God 

nu werkte onder de heidenen en Israël opzij gezet was. In Rom.11:11-13 zegt Paulus dat hij de apostel 

der heidenen is en dat zijn verlangen was om Israël jaloers te maken en daardoor enigen uit hen te 

behouden. De hoop van Paulus was, dat, als ze alle tekenen en zegeningen onder de heidenen zouden 

zien dat ze zich dan zouden realiseren dat zij het aanbod hadden gemist en  redding konden ontvangen 
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net zoals de heidenen. In het verleden moest een heiden een Jood worden, d.w.z. hun geloof 

aannemen, om de zegeningen van God te ontvangen. Nu echter zal een Jood als een heiden moeten 

worden (d.w.z. het evangelie aannemen dat door Paulus aan de heidenen verkondigd werd) om de 

geestelijke zegeningen van God te ontvangen.  

Wij heidenen hebben geen teken nodig als bevestiging. Wij hebben het complete woord van God en 

de noodzaak tot bevestiging is voorbij. Er zijn nu geen mensen van God die met een nieuwe boodschap 

van Hem komen. Dus is er geen nieuwe boodschap die door tekenen en wonderen bevestigd dient te 

worden.   

Wat blijft er dán nog voor ons over?  

“1 Thess.2:13:   Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van 

God van ons ontvangen hebt , gij dat aangenomen hebt, niet als  der mensen woord, maar (gelijk het 

waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.    

Uitsluitend het Woord van God en dan “recht gesneden” bestuderen (2 Tim2:15). Dan zal het gaan 

werken in ons, mits wij het geloven. Helaas geloven vele tevergeefs, omdat ze niet willen erkennen dat 

Paulus hun apostel is en gaat men liever naar Petrus en de Here Jezus tijdens Zijn aardse bediening. 

Men zoekt zelf zijn leraren uit die een leer predikt die leert wat zij graag willen horen, echter is dat niet 

uit God.   

“1 Tim .4:1-2: Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 

geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,   Door geveinsdheid der 

leugensprekers,  hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid;    

Men hoort alleen wat men wil horen, wat men zelf prettig vindt i.p.v. wat God behaagt. Het gehoor 

moet gekieteld worden, dus zoekt men uitleggers van de Bijbel uit die spreken naar hun eigen 

begeerlijkheden.  Dus geen houding van “Wat zegt de Schrift?” (Zie bijv. Rom.4:3).  

“2 Tim. 4:3:  Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen ; maar 

kittelachtig zijnde van gehoor , zullen zij zichzelven leraars opgaderen , naar hun eigen begeerlijkheden;   

4  En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.    

Het resultaat is, ondanks het feit dat het misschien doorspekt is met Bijbelteksten en dat alles “in de 

naam van Jezus” gebeurt, dat men naar fabelen luistert. Nee, het enige wat God aan ons geeft in en 

voor alle omstandigheden is Zijn Woord:  

“2 Tim3:16-17: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging , tot 

verbetering, tot onderwijzing,  die in de rechtvaardigheid is;   Opdat de mens Gods volmaakt zij , tot 

alle goed werk volmaaktelijk toegerust.    

Meer geeft God nu niet en hebben wij ook niet nodig, want door dit toe te passen, volgens 2 Tim.2:15, 

zullen wij volmaaktelijk toegerust zijn. En meer dan volmaakt bestaat niet. Dus niet, wat wij nu zien, 

het Woord plus nog iets. Nee, het is alléén het Woord.  

En dat zal ons bekrachtigen en sterken in de inwendige mens. Maar tevens hebben wij het gebed, 

waarin wij al onze noden bekend kunnen maken. Ook voor de aller moeilijkste omstandigheden zegt 

Paulus tegen ons dat wij ons in geen ding zorgen moeten maken.  Want zorgen buigen onze ziel neder 

(=depressief), zie Spr.12:25 en  maken ons onrustig, zie Ps.42:5.  

En dat kennen wij allemaal in moeilijke omstandigheden. En wat hebben wij dan nodig? Een blij hart 

waarin de rust (vrede) regeert. En dát geeft God aan ons als wij al onze noden bij Hem bekendmaken:  
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“Filip. 4:6-7: Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden bij God;   En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten 

en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.  

Dus geen genezing, geen wonderen, maar de vrede Gods in ons hart. De vrede van God Zelf! Niet de 

vrede van deze wereld. Dat is allemaal een tijdelijke vrede die er alleen is als het goed gaat. Maar de 

vrede van God is in alle omstandigheden en geeft ons ook kracht en een blij hart.  Die vrede beschermt 

ons hart met al zijn emoties, woelingen en onrust. De vrede van God zorgt juist dat wij niet door onze 

emoties overmand worden en verdrietig worden en met zelfmedelijden vervuld worden en gaan 

klagen en vragen “waarom ik?” en niet accepteren als wij ziek zijn. Nee, de vrede van God zorgt dat wij 

in deze omstandigheden accepteren en beseffen dat alles wat wij hebben in dit leven uit genade is. 

Wij hadden niets en zullen ook weer zo deze wereld verlaten. Zie 1 Tim.6:7: 

“Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets daaruit 

dragen. 

Wij hebben, als gelovigen, hebben echter een heerlijke hoop op de toekomst met voor eeuwig een 

nieuw verheerlijkt  lichaam.  

En deze wetenschap maakt iedere gelovige blij en dat zien wij heel vaak bij gelovigen die werkelijk 

niets zelf meer kunnen, maar alles uit handen hebben gegeven aan de Heere. En dan, inderdaad kan 

de Heere werken in ons, want dan zijn wij zwak , zie 2 Kor.12:9: 

“En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 

Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.    

Zien wij dat bij mensen in de genezingsdiensten? Roemen in hun zwakheid? Integendeel, men wil die 

zwakheid niet en accepteert het niet en zijn ontevreden en onrustig en hebben geen blijdschap. Maar 

Gods Woord geeft de uitkomst. Het geeft de kracht en geeft ons de lijdzaamheid en de lankmoedigheid 

die wij dan zo hard nodig hebben en beïnvloedt ons hart met onze gevoelens en emoties, d.w.z. Hij 

maakt ons hart blij   

“Kol.1:11: Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid 

en lankmoedigheid, met blijdschap;   

Dus het Woord en het gebed geeft ons wat wij nodig hebben en natuurlijk de gemeenschap met 

gelovigen, dat moet genoeg zijn voor ons.  

Conclusie  

Dus God geneest de zieken in deze Bedeling der Genade niet?  

Het antwoord hierop is een duidelijk NEE.  

Advies:  

Als u ziek bent :  

• Breng alles in gebed (Filip.4:6-7).   

• Dank Hem en verblijdt u in alles, d.w.z. onder alle omstandigheden (Filipp. 3:1; 4:4; 1 Thess.5:16).   

• Bidt voor wijsheid en vaardigheid van de dokter c.q. chirurg.  

Samen met :  Naar de dokter gaan en de voorgeschreven medicijnen innemen.   


