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                                        Een betere hoop dan genezen te worden  

                                                         Door: Justin Johnson 

 

Christenen hebben hun krachtigste bron, van troost en hoop voor de zieken en stervenden, verlaten: 

namelijk: hoop op de Heer. 

Meer en meer is de populaire Christelijke reactie op zieken en stervenden om te bidden voor genezing. 

Ze zeggen: "God heeft het eerder gedaan, waarom nu niet?"  

Dit is een dispensationele vraag en kan alleen adequaat worden beantwoord door een 

dispensationalist (Iemand die de bedelingen kent volgens Efeziërs 2: “eertijds”- “maar nu” en de “toekomende eeuwen”). 

Als iemand ziek is en sterft, is dit misschien niet het juiste moment voor een Bijbelstudie betreffende 

de bedelingen. De zieken hebben hoop nodig.    

  

                                     Hoop op de Heer is vervangen door hoop op genezing. 

Hoewel er claims zijn betreffende wonderbaarlijke genezingen, die we met betrekking tot het doel van 

dit artikel niet zullen betwisten, blijft de waarheid dat de meerderheid van de mensen, die genezing 

nodig hebben, het niet ontvangen. 

Wil goddelijke genezing een bron van redelijk troost en hoop zijn, dan moet het beter werken dan 

zelden, soms of voor de helft van de gevallen. Het moet altijd zeker zijn dat het helpt. Zonder dit soort 

zekerheid verandert genezing in een goddelijke loterij waar u uw verzoek kunt indienen, maar de kans 

is groot dat deze niet wordt ingewilligd.  

Hoop op genezing, als het niet gebeurt, vernietigt het geloof in God. En ontgoocheling, met betrekking 

tot God en de Bijbel, volgt al spoedig als er geen hoop op de Heer is. 

Welke hoop is er in genezing ? Als onze hoop op Christus alleen voor dit leven is, dan ... 

1Kopr.15:19: Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle 

mensen. 

 

Een zekere hoop 

Er is een betere hoop dan genezing. 

Voor een ware en zekere door God gegeven hoop moeten Christenen zich tot de apostel van de hoop 

wenden. Paulus spreekt meer over hoop dan enige andere schrijver in de Bijbel. 

 

Hoop op genezing is misplaatst.  

De hoop waar Paulus over spreekt is in de Heer Jezus Christus die door Zijn genade een eeuwige hoop 

geeft. 
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--Hoop op het eeuwige leven, Titus 1:2: 

“In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der 

eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 

 

--Hoop op opstanding, 1 Thess. 4:13: 

“Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet 

bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 

 

--Hoop op heerlijkheid (Rom. 8:18). 

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

heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 

 

--Hoop op een verlost lichaam, Rom. 8:23-24: 

“Rom.8:23-24: 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. 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? 

 

--Hoop op een korte en lichte verdrukking, 2 Kor 4:17-18: 

“ 17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend 

eeuwig gewicht der heerlijkheid; 18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, 

die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn 

eeuwig. 

 

--Hoop op redding,  Thess. 5:8: 

“Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs 

en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. 

 

--Hoop op troost, 2 Kor 1:7: 

“En onze hoop van u is vast, als die weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo 

gemeenschap hebt aan de vertroosting. 

 

--Hoop op de terugkeer van de Heer, Titus 2:13: 
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“Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker 

Jezus Christus; 

 

Elke hoop die hiervoor is genoemd is zeker voor de gelovige die op het evangelie van Christus 

vertrouwt en hoop op de Heer heeft. Het enige wat we moeten doen is erop wachten. 

“Rom. 8:25: Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. 

Onze zekere en geduldige hoop is in de hemel, niet in genezing. 

“Kol. 1:5: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het 

Woord der waarheid, namelijk des Evangelies; 

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

namelijk den Heere Jezus Christus; 21 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. 

 

Geef hoop aan hen die pijn lijden 

Mensen die bidden voor genezing, zoeken hoop. Hoop dat God hulp zal bieden. Het zit niet in een 

tijdelijke genezing. Hij heeft voor iets veel beters gezorgd. 

De volgende keer dat iemand oprecht om uw hulp vraagt om te bidden voor genezing, beveel een 

goede arts aan, bezoek hen en geef hen hoop op de Heer Jezus Christus. 

God is getrouw om te doen wat hij zegt. 

God zei dat hij in genade heeft voorzien, en die genade is voldoende voor kracht, troost en hoop. Wees 

een genade-ambassadeur. Geef hoop aan de zieken en stervenden door de kracht van Gods genade. 

“2 Thess. 2:16-17: 16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, 

en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade, 17 Vertrooste uw harten, en 

versterke u in alle goed woord en werk. 

 

 

  

 

 

 


