
Ziekte en genezing 

 

  
     1 waarom? 

     2 voorbede 

     3 wonderen 

     4 demonen 

   

  

1 



Wat doen we bij ziekte? 

 

• Niets, gaat vanzelf over 

• Bidden, voorbede vragen 

• Naar de dokter, medicijnen  

• Afvragen, waarom:                                                                 

  Alleen gevolg v.d. zondeval?                               

  Tuchtiging van God?                                               

  Demonische aanval?                                                       

  … ? 

• Afvragen waartoe? (Joh 15:2, 2 Kor 12:6-9) 

2 Waarom 



Bijzondere evangelisten 

Nick Vujicic Joni Erikson-Tada 

Mijn genade is u genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht         

(2 Kor 12:9)       ασθενεια  (asteneia) = zwakheid, ziekte (Joh 11:4) 

Toekomstige heerlijkheid is veel meer dan het lijden van nu (Rom 8:18) 

3 Waarom 



Job 

 

• Niet ziek vanwege zijn zonden (Job 2:3) 

• Zijn leven en lijden was tot glorie van God (Job 2:3) 

• Zijn vrienden beschuldigden hem vals van zonden 

• Jobs herstel kwam, nadat hij zei: Wat U doet is goed 
 

Hoe is onze houding naar God toe als wij ziek zijn? 

Hoe is onze houding naar onze zieke broeder of zuster: 

veroordelend (Mat 7:1-2) of pastoraal meelevend (Mat 25:43)? 

4 Waarom 



Naar de dokter? 

 

•     Lukas was dokter (Kol 4:14) 

•     Zij die gezond zijn, hebben geen arts nodig,                                                      

 maar zij die ziek zijn (Luk 5:31) 

•     Timoteüs gebruikte wat wijn als medicijn (1 Tim 5:23) 

•     Op zich is er niks mis mee om naar de dokter te gaan. 

•     Let wel op bijwerkingen medicijnen en behandelingen.  
 En ook op occulte geneeswijzen  
  

Koning Asa werd verweten dat hij geen hulp zocht bij God, maar bij de 

artsen (2 Kron 16:12). Maar dat verwijt was er omdat zijn ziekte een 

tuchtiging van God was. 

5 Waarom 



Oorzaken ziekte 

 

De zondeval (Gen 3:15-19, hier heeft iedereen last van)  

Zonden (Hebr 12:5, Joh 5:14, Ex 20:5, 1 Kor 11:30, Gechazi) 

Niet vergeven, haten (Mark 11:25, Mat 18:34-35, Ef 4:26-27) 

Boze geesten (Mat 12:22, 17:15, Luk 13:11-16) 

Stress, een verslagen geest (Spreuken 17:22) 

Soms zelfs genade (zoon Jerobeam – 1 Kon 14:13)  

Niet altijd door zonden (Job, Hizkia, blindgeborene, Epafroditus) 

… 

Ongezond voedsel, slechte hygiëne (Lev 15, Deut 23:13) 

6 Waarom 



Voedsel 

 

Ongezond: 

onreine dieren (Lev 11), bloed (Gen 9:4, Hand 15:20),  

vet (Lev 3:1, 7:23) 

drugs, roken (Gal 6:7), veel alcohol (Ef 5:18) 

  

 

Gezond: 

groente, fruit (Dan 1:12-15),  

volkorenbrood versterkt het hart (Psalm 104:14-15)  

abrikozenpitten tegen kanker (Gen 1:29)  (VB: Jason Vale) 

  

7 Waarom 



Gebedsgenezing / voorbede 

 

• Voorbede voor elkaar (Jak 5:16) 

• Handoplegging (Mark 16:18, Hand 9:12, 28:8) 

• Gemeentelijke bidstond (Jak 5:16, Hand 12:5) 

• Ziekenzalving door de oudsten (Jak 5:14,15) 

• Gaven van genezingen (1 Kor 12)  

 

Belijd dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u genezing 

ontvangt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.            

(Jak 5:16) 

Voorbede 8 



Slotwoorden van een gebed 

 

… amen, of helemaal niets.                                                                                                                     
 (1 Kon 8:53, Mat 6:13, Hand 1:25, 4:30, 7:60, 1 Kor 14:16) 

… niet mijn wil, maar uw wil geschiede (Luk 22:42)                                      

 uitzonderingsituatie, duidt niet op gelovig gebed (Mark 11:24) 

… dit bid ik u in Jezus naam (Joh 14-16)                                                       

 eigenlijk alleen als we iets bidden dat God wil dat we bidden                           
 voorwaarden => (Mark 11:25, Joh 15:7, 1 Joh 3:16-24) 

Wat is een gebed naar Gods wil? (1 Joh 5:14)                                             

 niet dat we bidden dat Zijn wil gebeurt (bijv. dat niemand 
zondigt), maar dat we datgene bidden dat God wil dat we bidden! 

Claimen (genezing uitspreken) in de naam van Jezus 
Christus (Hand 3:6, 9:34, 16:18) 

9 Voorbede 



Handoplegging 

 

Fundamentele kennis (Hebr 6:1-2) 

•   Zegenen (Gen 48:18, Mar 10:16),  

•   begin van bediening (Hand 6:6, 13:3),         

•   doorgeven genadegave (Deut 34:9, 1 Tim 4:14, 2 Tim 1:6), 

•   met Heilige Geest vervullen (Hand 9:17) 

•   Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen 
genezen worden (Mark 16:18 – niet: moeten, Hand 9:17 28:8) 

 

Oppassen: 

Niet bij verdrijven van demonen (Mark 16:17, J. Zijlstra, C. t. Boom)?                         

Niet te snel de handen op (laten) leggen (1 Tim 5:22, D. Prince) 

10 Voorbede 



Ziekenzalving door de oudsten 

 

•     De zieke roept de oudsten (Jak 5:14) 

•     De oudsten zalven de zieke met olie (Jak 5:14, Mark 6:13)  

•     Als hij gezondigd heeft, is belijdenis nodig (Jak 5:15) 

•     Het gelovig gebed zal de zieke behouden (Jak 5:15) 

 behouden = redden (Mar 16:16), genezen (Joh 11:12, Hand 4:9) 

 

 

Belijd dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u genezing 

ontvangt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel.  

(Jak 5:16) 

11 Voorbede 



Belijdenis van zonden 

 

Aan God, slachtoffer, oudsten, elkaar                                                                      
(1 Joh 1:9, Luk 17:4, Jak 5:14, Jak 5:16) 

Bewerkt vergeving, reiniging, verzoening en genezing                
(Ps 32:3-5, 1 Joh 1:9, Mat 5:24, Jak 5:15) 

Belijdenis namens je volk                                                                            
(Lev 26:40, Ezra 10:1, Neh 1:7, Dan 9:20) 

 

Is een krachtig getuigenis (Hand 19:18-19) 

Kan een opwekking teweeg brengen (Hand 19:11-12) 

12 Voorbede 



Geloof 

 

Het geloof van de (voor)bidder is bepalend: 

• De vrienden van de verlamde (Luk 5:18) 

• De hoofdman over 100 (Mat 8:5-13) 

• De oudsten (Jak 5:15) 

• Stephanus, Ananias, Barnabas (Hand 6:5, 9:17, 11:24) 

 

Van de zieke wordt verwacht dat hij gelooft dat God hem 

kan genezen (Mat 9:28, Mark 1:40, Luk 5:12) 

Totaal ongeloof van de zieke kan belemmerend werken 

(Mat 13:58), te klein geloof bij de voorbidder ook (Mat 17:20) 

13 Voorbede 



Wie deden wonderen? 

 

• De 12  & 72 discipelen (Matt 10:1-8, Lukas 10:1-20) 

 

• De apostelen (Hand 5:12, 2 Kor 12:12 – tekenen v.e. apostel) 

• De diakenen Stefanus (Hand 6:8) & Filippus (Hand 8:6) 

• De apostelen Paulus & Barnabas (Hand 14:3; 15:12) 

• Ananias 1 x (Hand 9:17) 

 

Zij waren vol van [de] Heilige Geest (Hd 4:31; 6:3; 9:17; 11:24) 

14 Wonderen 



Hoe wordt je vol van de Heilige Geest? 

 

• Dorst, verlangen (Joh 7:37, Psalm 42:1-2) 

• Erom bidden  (Lukas 11:13) 

• Jij in Christus en Zijn woord in jou (Joh 15:7) 

• God gehoorzamen (Hand 5:32) 

• Handoplegging (Hand 9:17) 

 

NB: zelfs de apostelen waren niet voortdurend vervuld                       
(Hand 4:31, 15:39, Gal 2:11-14) 

15 Wonderen 



Paulus’ gospelteam 

 

Epafroditus: doodziek, maar genezen (Fil 2:25-30) 

Trofimus:  ziek achter gelaten (2 Tim 4:20)    

Timoteüs:  last van maag en andere kwalen (1 Tim 5:23) 

Paulus: blind, maar genezen (Hand 9:17)                                     

  snel hersteld na steniging (Hand 14:19,20)  

  gekweld door engel van satan (2 Kor 12:7)  

  oogkwaal (Gal 4:15, 6:11)                                       

   

Toch verrichte Paulus veel wonderen en tekenen, met 

name in Efeze (Hand 19:11-13) en in Korinte (2 Kor 12:12). 

16 Wonderen 



De gemeente te Korinte 

 

• Alle (genade)gaven aanwezig (1 Kor 1:7) 

• Iedereen gedoopt in de Geest (tot het lichaam 1 Kor 12:13) 

• Niemand had alle gaven (1 Kor 12:8-11) 

• Niet iedereen sprak in tongen (1 Kor 12:10,30) 

Christenen met gaven van genezingen, konden bij 

sommige zieken krachtig bidden of zelfs genezing 

uitspreken (claimen). (Hand 28:8; 3:6, 9:34,40 14:9-10, 20:9-10) 
  

Sommigen hadden gaven van genezingen (1 Kor 12:9,28,30),  

toch waren er veel zieken en sterfgevallen (1 Kor 11:30)! 

17 Wonderen 



Wonderen nu 

 

Nee: (1 Kor 13:8, 2 Kor 12:12, Hebr 2:4) 

Ja: (Mark 16:17-18, Joh 14:12, 1 Kor 12, Op 3:8) 

Opwekkingen uit de dood na gebed: 

•   Daniel Ekechukwu (2001, na 42 uur), Don Piper (1989, na 1,5 uur) 

 

Diverse genezingen  (www.gebedsgenezing.be) afgescheurde spier,  

schildklier, versleten knie, hartklep, doof, HIV, stuitje, ongelijke voeten 

 

Gevaar op demonische belasting bij genezingen door o.a.: 

(Mat 7:15-20, 24:11,24, 2 Thess 2:9, 1 Joh 4:1) 

•   Magnetiseur, strijkster, yoga, toverdokter, Lourdes, … 

18 Wonderen 

Wonderen nu 

 

Nee: (1 Kor 13:8, 2 Kor 12:12, Hebr 2:4) 

Ja: (Mark 16:17-18, Joh 14:12, 1 Kor 12, Op 3:8) 

Opwekkingen uit de dood na gebed: 

•   Daniel Ekechukwu (2001, na 42 uur), Don Piper (1989, na 1,5 uur) 

 

Diverse genezingen  (www.gebedsgenezing.be) afgescheurde spier,  

schildklier, versleten knie, hartklep, doof, HIV, stuitje, ongelijke voeten 

 

Gevaar op demonische belasting bij genezingen door o.a.: 

(Mat 7:15-20, 24:11,24, 2 Thess 2:9, 1 Joh 4:1) 

•   Magnetiseur, strijkster, yoga, toverdokter, Lourdes, … 

http://www.gebedsgenezing.be/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1090356/2010/02/22/rsquo-Deze-genezing-is-niet-te-verklaren-rsquo.dhtml
http://www.gebedsgenezing.be/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1090356/2010/02/22/rsquo-Deze-genezing-is-niet-te-verklaren-rsquo.dhtml


Demonen vs. ziekte 

 

Ziekte kan gepaard gaan met demonische belasting,              
het onderscheid is soms moeilijk te maken (Luk 4:40-41, 1 Kor 12:10) 

 

Demonen in de Bijbel:    Stom, doofstom, leugen, ontucht, dwaal, 

onrein, waarzeggend, boos, angst, maanziek, legioen, … 

 

Bij sommige genezingen verdwijnen en passant demonen                 
(Luk 4:41) 

 

Bij veel verdrijvingen verdwijnen ziekten eveneens (Mar 9:25) 

19 Demonen 



Demonisch belast / gebonden 

 

Gedemoniseerd i.p.v. bezeten. Hoe kan je dat oplopen?                         
Afgoderij, weerspannigheid, botte ongehoorzaamheid, spiritisme, 

glaasje draaien, aanroepen van geesten/doden, toverij, telekinese, 

paranormale handelingen, porno, seksueel wangedrag, oorverdovend 

ritmisch lawaai, dronkenschap, drugs, verkeerde films / lectuur / CD’s 

/ (computer)games, (jezelf ver)vloeken, verslaving, boos blijven, 

occulte voorwerpen (Boeddha beeldjes, enz.), horoscoop lezen (ook 

voor de grap), astrologie, waarzegger of magnetiseur bezoeken … 

 

Bij een demonische aanval is het raadzaam: 

• de Heer Jezus aan te roepen 

• de boze geesten in de naam van Jezus te bevelen weg te gaan 

• de betreffende zonden te belijden 

20 Demonen 



Manifestaties bij demonisatie 

 

Deze verschijnselen kunnen duiden op demonisatie: 

•  Controle over iemands gedrag (Mat 17:15)  

•  Heftige weerstand tegen goddelijke invloed (Luk 4:34) 

•  Zeer sterke lichaamskracht en agressie (Mark 5:3, Hd 19:16) 

•  Storingen in organische functies (Mat 12:22)  

•  Zelfverwondingen en zelfmoordpogingen (Mark 5:5, 9:22)  

•  Bovennatuurlijke kennis (Mark 1:24-34, Hand 16:16-17) 

•  Verschijnselen bij verdrijving van de demon (Mark 1:26 ) 

21 Demonen 



Bevrijding van demonen 

 

Door bidden (en vasten) (Mat 17:21, Mark 9:29) 

Met zang of zachte geestelijke muziek (2 Kr 20:19, 1 Sam 16:23) 

 

De demon(en) in de naam van Jezus Christus bevelen uit te 

gaan (Hand 16:18).   Schreeuwen e.d. is niet nodig.   Uitdrijven is een 

bijzondere kracht (1 Kor 12:10,28). Belet het anderen niet (Mark 9:39) 

Wees voorzichtig bij het verdrijven van demonen (Hd 19:15-16) 

 

Kan ook bij jezelf (D.P., C.t.B). Essentiële voorwaarden: 

Je wilt echt (Mat 12:43-44). Jezus is echt je Heer (Ps 66:18,  

Jak 5:16). Je hebt iedereen vergeven (Mark 11:25) 

Belijdenis van de zonden waardoor de demonische belasting kwam 

22 Demonen 



Hier een genezingsdienst? 

 

Openbaar: evangelisatiebijeenkomst (Hand 8) 

• Een zuiver evangelie (Gal 1:9) 

• Alleen de HEER krijgt de eer (2 Kor 10:17, Hd 3:16, 14:15) 

• Geen collecte (Mat 10:8, 2 Kon 8:15-16) 

• Bij genezingsclaims geneest elke zieke echt (Dt 18:22) 

• Pastoraal verantwoord (geloof voorbidder - Mat 17:20)  

• Wek geen valse hoop (Mat 5:37) 

 … 

Besloten: zieken bij de gemeentelijke bidstond? 

• Handoplegging op de zieken? 

23 



Samenvatting 

 

Bij ziekte tijdig: gebed, voorbede en dokter 
  i.v.t.: belijdenis van zonden waardoor ziekte of demonie kwam 

  heb vrede met God en dien Hem, ook al ben of blijf je ziek 

Ziekenbezoek prima, maar niet als vriend van Job 

Voorbede: geloof voorbidder is het belangrijkst 

   voorbidder: vol van de Heilige Geest 

   uw wil geschiede  geen gelovig gebed 

   handoplegging: niet afwijzen, wel behoedzaam 

   niet lukraak genezing claimen 

Wonderen:  1e zendingsveld - 2e gemeente 

Ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent    
(3 Joh 1:2) 

24 



Literatuur 
 

Bijbel 

 

toetst alles en behoudt het goede: (1 Thes 5:21) 

 

Opwekking begint bij jezelf (Erlo Stegen) 

 

Zij zullen boze geesten uitdrijven (Derek Prince)  

 

DVD - Oorlog op aarde (Derek Prince)                                              

 

http://www.dpmnederland.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=67&vmcchk=1&Itemid=67
http://www.dpmnederland.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=67&vmcchk=1&Itemid=67


Links 
 

 

War on earth (Derek Prince, Chinese ondertitels)                                              

 

Ziekte en genezing (J.G. Fijnvandraat sr.) 

 

Authenticiteit van Markus 16:9-20 (J.H. Kramer) 

 

Kankertherapie (C. Noorlander) n.a.v.           e.d.  

 

Roken, alcohol, drugs en zwangerschap 

http://www.youtube.com/watch?v=56bvPm3nUF0
http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=256
http://www.morgenster.org/files/markus16.pdf
http://www.morgenster.org/files/markus16.pdf
http://www.morgenster.org/files/markus16.pdf
http://www.morgenster.org/kanker.htm
http://www.hallowereld.nl/nieuwsbrief/indexdemo2011.php?nbid=38
http://www.dpmnederland.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=67&vmcchk=1&Itemid=67
http://www.dpmnederland.nl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=11&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=67&vmcchk=1&Itemid=67

