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Voorwoord 

 

In dit voorwoord wil ik iets vertellen over de motivatie voor dit onderwerp en de 

keuzes die gemaakt zijn bij het schrijven en de opzet. 

 

Motivatie 

Mijn motivatie om dit stuk te schrijven ligt in de confrontatie met genezing in eigen 

vrienden en kennissenkring en de gemeente waar ik als predikant werkzaam ben. 

De concrete genezing van mensen roept naast verbazing ook veel vragen op. Het 

maakt ook allerlei positieve en negatieve gevoelens los. Vervolgens komt er ook de 

vraag wat dit betekent voor de pastorale praktijk van mijn eigen functioneren als 

predikant. Maar ook breder: hoe gaan wij als gemeente op een gezonde pastoraal 

verantwoorde manier met elkaar om in verband met de genezing en het gebed 

hiervoor. 

 

Startpunt bezinning: boek ds Piet Schelling 

Bij het bezinnen hierover ben ik begonnen met een boek van Ds. Piet Schelling: 

“Daar wordt je beter van”. Hij is predikant in Monster (PKN) en heeft 2 jaar lang in 

een werkgroep met verschillende gemeenteleden over de thematiek rondom 

genezing nagedacht. Juist omdat theologie en praktijk met elkaar verbonden 

worden is het een inspirerend boek. Verder heb ik enkele boeken gelezen die mij 

aangereikt zijn of aangeraden. Hiervoor verwijs ik naar de literatuurlijst. Ik heb niet 

veel met noten gewerkt om het leesbaar te houden. Ik hoop dat het mensen wel 

stimuleert om het boek van ds. Piet Schelling te gaan lezen (niet zo dik). En wie weet 

smaakt het naar meer. 

 

Geen volledigheid, maar zoeken naar gezond theologisch kader 

Bij het schrijven heb ik niet naar volledigheid gestreefd. Het gaat mij echt om de 

hoofdlijnen. Daarbij heb ik voor ogen dat een gezond theologische kader de 

randvoorwaarde is voor een gezonde pastorale praktijk tot opbouw van de 

gemeente van Christus. 

 

Opzet 

Qua opzet begin ik bij eigen ervaringen en die van gemeenteleden. Van daaruit stel 

ik de vraag naar de invloed van ons wereldbeeld aan de orde. Daarna wil ik u 

meenemen vanuit de hoofdlijnen van de Bijbel naar de meer specifieke aandacht 

voor genezing en de pastorale praktijk. 

 

Doel  

Mijn doel is om de gemeente dienstbaar te zijn en te stimuleren als gemeenschap 

van geloof, hoop en liefde. Dit geldt voor elk aspect van de gemeente, maar ook 

m.b.t. ziekte en genezing. 

 

Gods zegen bij het lezen van dit stuk. 

 

 

 

Ds. Jelle de Kok, Diever, juli 2010 
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1. Genezing, van ver van mijn bed naar heel dichtbij. 

 

Van jongs af aan ben ik opgegroeid met de Bijbel. En in de Bijbel staat dat God 

wonderen doet. Eén van die wonderen is dat God mensen kan genezen. In het 

Oude Testament zijn er enkele verhalen over en Jezus doet niets anders zo lijkt het. 

Eerlijk gezegd heb ik nooit getwijfeld aan de waarheid van de Bijbel. Als God echt 

God is, dan moet dat mogelijk zijn. En Jezus zegt Gods zoon te zijn. Nou dan is het 

logisch dat Hij wonderen kan doen. Voor mij was dat het bewijs dat Jezus echt Gods 

Zoon is en bijzonder is en daarom stond ik open voor Hem. Dat ik in mijn eigen 

leefwereld geen wonderen meemaakte zoals in de tijd van Jezus heb ik nooit als een 

probleem ervaren. Wij hebben genoeg aan het evangelie, wonderen zijn nu niet 

meer nodig. 

 

Verhalen over wonderen ver weg 

Naarmate mijn leefwereld groter werd kwamen mij steeds meer verhalen ter ore van 

wonderen in de geschiedenis en in verre landen. Zo ben ik diep onder de indruk 

geraakt van een boek van een Russische soldaat Vanya. Hij maakte het éne wonder 

mee na het andere. In zijn atheïstische omgeving maakte dat diepe indruk. 

Atheïstische soldaten kwamen zelfs tot geloof in Jezus Christus. Vanya zelf moest zijn 

vrijmoedig getuigenis bekopen met de marteldood. Dit boek bewerkte een soort 

schok in mij. Voor het eerst realiseerde ik mij dat de God van de Bijbel ook vandaag 

nog wonderen doet. Het besef dat Hij ook vandaag zich op deze manier openbaart 

drong zich sterker aan mij op. Dit alles werd versterkt door verhalen over wonderlijke 

gebeurtenissen in China. Door de wonderen en genezingen die daar plaatsvonden 

werden hele dorpen voor Jezus gewonnen. Het evangelie heeft in China de 

afgelopen jaren zijn miljoenen verslagen en dat ging vaak gepaard met wonderen 

en genezingen. 

 

Wonderen als breekijzer voor het evangelie 

In de bezinning hierover kwam ik tot de conclusie dat als het nodig is God wonderen 

gebruikt om zijn evangelie ergens ingang te doen vinden. En dat dit vooral in 

zendingssituaties is. Daar waar doorbraken gecreëerd moeten worden. Daar wil Hij 

door wonderen en tekenen laten zien dat Hij de levende God is. Maar als die 

doorbraak er is geweest, dan moeten mensen op het Woord vertrouwen. Ik kwam 

tot deze conclusie op grond van het feit dat je dit in de bijbel ziet, maar ook in de 

geschiedenis van de kerk. Telkens bij doorbraken waren er veel wonderen, daarna 

nam dat af. 

Wat natuurlijk ook meespeelde was het feit dat ik in Nederland nog nooit van een 

wonder gehoord had. Genezingen en dat soort verhalen kende ik niet van dichtbij. 

Althans nog niet. Ik richtte mij meer op wat God innerlijk kan doen aan genezing. En 

ik vond en vind dat minstens zo belangrijk, om niet te zeggen belangrijker. Want een 

genezen ziel heeft eeuwigheidswaarde, een genezen lichaam blijft aan de dood 

onderworpen. 

 

 

Genezingen in Nederland 

In 1993 was er een conferentie met John Wimber. Dat was iemand uit Amerika die 

sprak over genezing en wonderen. Hij vertelde dat hij was gaan bidden voor 

wonderen en genezing en dat ze gebeurden in zijn gemeente. Tijdens de 

conferentie werd ook voor mensen gebeden. Er was een vrouw die vertelde dat 
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haar éne been gegroeid was zodat het verschil in lengte was opgeheven. Er werd 

ook verteld dat iemand die een teen miste dat z‟n teen was aangegroeid. Een 

goede vriend van mij vertelde hoe hij zelf met zijn eigen ogen gezien had hoe een 

been groeide tijdens het bidden. Eerlijk gezegd kwam dit allemaal zo absurd op mij 

over dat ik er niet veel mee kon. Had de Here God nu niks beters te doen dan benen 

te laten groeien en tenen te laten groeien? In mijn gemeente waren mensen 

doodziek en we baden voor hen en ze stierven toch. Ik merkte dat dit mij niet 

aansprak en dat ik er een tijd lang niet veel van moest hebben. Wat mij wel bezig 

hield was het feit dat God ook in ons land wonderlijke dingen deed, ook al waren 

het wonderen die ik zelf wat vreemd en apart vond. 

 

Nadruk op innerlijke genezing 

Een tijd lang heeft het gebied rond genezing van het lichaam me niet bezig 

gehouden. Innerlijke genezing wel. In het pastoraat zag ik hoe Gods helende kracht 

verwonde mensen nieuwe vreugde en kracht gaf. Verbrokenen van hart werden 

opgericht en mensen die kapot waren kregen de kracht om het leven weer op te 

pakken. Overigens niet zomaar, maar al pratend en biddend na een langere 

periode knapten mensen op. 

 

Hernieuwde aandacht voor lichamelijke genezing en krachtevangelisatie 

Vanaf 2000 kwam de vraag naar lichamelijke genezing weer in zicht bij mij. Dit kwam 

door de bijeenkomsten van de evangelist Jan Zijlstra. Hij trok toen door Friesland en 

tijdens die bijeenkomsten werden mensen genezen. Iemand die al jaren aan een 

rolstoel gekluisterd was, was zo maar opgestaan na een gebed. En het bleek weer 

familie van iemand uit het dorp te zijn. Het maakte veel los in Drachtstercompagnie. 

Mensen gingen naar deze bijeenkomsten. Maar er was ook veel kritiek. Veel mensen 

werden niet genezen en velen waren teleurgesteld. Het gevaar om onpastoraal met 

ziekte en genezing om te gaan werd mij weer duidelijk. Mijn conclusie was dat wat 

er gebeurde wel van God was, maar dat het niet mijn stijl was. Wat mij aansprak was 

dat bidden voor genezing altijd gepaard ging met een oproep om Jezus als Heer en 

Heiland aan te nemen. Krachtevangelisatie in de praktijk. Sowieso dat er mensen 

massaal heen gingen en massaal een keuze voor Jezus maakten, maakte veel 

indruk op mij. Blijkbaar waren daar wonderen voor nodig om mensen over de 

drempel heen te trekken. Wat ik wel vreemd vond was dat bij zo‟n bijeenkomst wel 

mensen genezen werden en bij ons in het dorp niet. En we baden toch beiden tot 

dezelfde God. Hoe kon dat dan? 

 

Ziekte, innerlijke genezing en lichamelijke genezing in Diever 

In 2002 gingen wij als gezin van Drachtstercompagnie naar Diever. Een nieuwe 

omgeving, nieuwe mensen, nieuwe contacten. Eén van de contacten was Henk 

Hofman. Hij heeft een bloemenzaak en werd geconfronteerd met het feit dat hij een 

reumatische aandoening had. Zijn vermogen om te presteren ging zienderogen 

achteruit. Vele gesprekken hebben plaatsgevonden.  Jan Zijlstra werd er ook wel 

eens in genoemd. Nou daar moest Henk niet veel van hebben. “Wat moet ik daar 

nu mee”, zei hij dan. “Ze willen me daarmee naar toe nemen, maar ik wil niet. En 

bovendien, waarom moet je daar naar toe, als je hier ook kunt bidden.”  Mijn devies 

was: Doe nooit iets wat je niet wilt, en bid er zelf maar voor.” Vooral dat laatste was 

een probleem. Door alle teleurstellingen kon Henk niet meer bidden. Daarom bad ik 

maar. Vooral dat Gods Geest Zijn hart mocht bewerken en oprichten en verlichting 

mocht brengen in de situatie. Dit alles heeft zo‟n 4 jaar geduurd.  
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In 2006 was er een project in de gemeente van Diever: doelgericht leven. Henk en 

zijn vrouw Dicky deden ook mee. Maar het ging helemaal mis. In het boek werd sterk 

benadrukt dat God je leven leidde en een doel had met je leven. Het werd Henk 

teveel. Het boek werd door de kamer gegooid en hij wilde niet meer meedoen. We 

hebben toen een pittig gesprek gehad in de trant van: aan jou is de keuze of je je 

open stelt voor Gods Geest of dat je boos op Hem wordt. Het eerste gebeurde. Een 

gebroken hart voor God werd vervuld met Gods Geest. Vernieuwing van binnenuit 

vond plaats. Daarna gebeurde er iets wat ik nog nooit had meegemaakt. Enkele 

maanden later werd Henk op een gebedsbijeenkomst genezen. Van top tot teen 

vloeide alle pijn uit z‟n lichaam. Geen pijn meer, geen krukken meer. Een wonder 

dat op velen indruk maakte. Overigens was er ook kritiek en twijfel, maar daarover 

straks meer. 

Bij mij maakte het veel los en ook bij veel jongeren op de catechese. Zij waren wel 

gaan nadenken over de realiteit van God. Zelf dacht ik:” wat heeft dit toch te 

betekenen voor de toekomst van de gemeente en voor mijn eigen rol in dit geheel.”  

 

Ziekenzalving 

Een half jaar later vroeg iemand ziekenzalving aan. De kerkenraad ging na rijp 

beraad akkoord. Er werd zelfs gezegd: “als het in de bijbel staat, waarom hebben 

we het dan zo lang niet gedaan?”  

Op de 1e ziekenzalving die ik mocht doen, rustte grote zegen. Zowel lichamelijk als 

geestelijk vond er genezing plaats. Dit tot mijn eigen verbazing. Bij een 2e aanvraag 

bij iemand in psychische nood was het effect van de ziekenzalving zo heilzaam dat 

de behandelende arts vroeg of hij ook niet zo iets in zijn praktijk kon invoeren. Het 

correcte antwoord was dat dit alleen aan de oudsten van de gemeente is 

voorbehouden. Het moet ook gepaard gaan met geloof en gebed. Deze 

opmerking van de arts maakte bij mij wel wat los. Wat is het eigenlijk wonderlijk dat 

wij dit mogen doen in de naam van Jezus. 

In dezelfde tijd kreeg mijn geloofsvriend ds. Hans Eschbach te horen dat hij kanker 

had. Het was schrikken. Terwijl ik zelf net last had van overspannenheid door 

jarenlang te veel van mijzelf gevraagd te hebben kreeg ik het op mijn hart om naar 

hem toe te gaan en in Jezus naam te bidden dat alle kanker uit zijn lichaam zou 

gaan. Op een gebedsbijeenkomst met andere bestuursleden heb ik hem de 

handen opgelegd in gehoorzaamheid aan het evangelie en in geloof dat Jezus 

hem volledig kan reinigen van alle kanker. Niet eerder had ik daar ooit de moed of 

het geloof voor. Het werd mij van boven aangereikt. Het vreemde was dat er een 

volkomen rust over mij kwam nadat ik dit in gehoorzaamheid en geloof gedaan 

had. Bij het vervolgonderzoek bleek dat alle kanker weg was. We waren zelf 

allemaal verbaasd. Hans vertelde me dat op het moment dat ik de hand op zijn 

hoofd had gelegd hij in zijn lichaam iets voelde gebeuren.  

 

 

Genezing, ziekte, pijn en dood tegelijkertijd. 

Het aparte en verwarrende van alles was dat ik zelf tegen overspannenheid moest 

vechten en dat daar weinig verbetering in zat. In dezelfde tijd heb ik drie mensen 

begraven die aan kanker of een hartkwaal overleden en die ongeveer van dezelfde 

leeftijd als Hans waren. Ook voor hen had ik gebeden. Ook bij hen had ik de handen 

opgelegd. Zij kregen geen genezing. Wel getuigden zij van de diepe vrede die God 

hen gaf. Recentelijk is er weer iemand overleden aan kanker. Er is veel voor de 

persoon in kwestie gebeden. Ziekenzalving heeft plaatsgevonden. Er was geen 

genezing, maar wel diepe vrede en overgave aan de Here Jezus Christus. 
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Genezing in familie en vriendenkring recentelijk 

Afgelopen tijd is mijn neefje die altijd aan astma leed, genezen door gebed. Zo iets 

laat je als oom niet onberoerd. Voor me ligt een nieuwsbrief van vrienden gedateerd 

juni 2010. Daarin wordt verteld dat zij de afgelopen tijd haar enkelbanden heeft 

gescheurd. Tijdens een conferentie sprak God persoonlijk tot haar om op haar 

benen te gaan staan. Ongevraagd werd ze genezen. Er gebeurden vele wonderen 

zoals mensen die oogproblemen hadden, astma, hernia enz. In de nieuwsbrief  

wordt verteld dat tijdens die conferentie ook gebeden is dat zij haar smaak weer 

terug zou krijgen. Ook dat gebeurde direct na het uitspreken van het gebed. Toen 

onze vriendin naar de fysiotherapeut ging kon hij z‟n ogen niet geloven. Hij wilde 

graag meer van het geloof weten, want hij was er niet zo bekend mee. 

 

 

Een verscheidenheid aan vragen en reacties vraagt om bezinning 

Deze dubbelheid van genezing aan de éne kant en van ziekte en lijden aan de 

andere kant roept vragen op. Er is al een boek verschenen waarbij de vraag rijst of  

alle gedoe rond bidden om genezing niet een vorm van boerenbedrog is. Aan de 

andere kant kun je ook zo op genezing gefocust zijn dat je het gevoel krijgt dat als je 

niet geneest er toch wel iets mis met je is. Tussen deze uiterste reacties bevinden zich 

tal van genuanceerde vormen. De opzet van mijn schrijven is om in ieder geval de 

verschillende reacties te begrijpen om zo tot bezinning te komen. Wat mij betreft is 

de voortdurende bezinning en het gesprek erover van groot belang. Het voorkomt 

dat er een verabsolutering van eigen standpunten plaatsvindt. Juist in de 

gemeenschap met andere gelovigen, verbonden met de praktijk van het leven en 

het licht van het evangelie kan er een gezonde manier van denken en beleven 

komen rondom genezing en gebed en alle vragen die daarmee samenhangen. 
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2. Vragen, gevoelens en belevingen rondom genezing 

 

Als je in een gemeente rondgaat en mensen bevraagt over het onderwerp 

genezing en gebed, dan kom je allerlei reacties tegen. Het is vaak een mengeling 

van vragen en gevoelens. 

 

Sceptische houding 

Dat zijn degenen die kritisch staan tegenover verhalen over genezing. In hoeverre is 

het allemaal niet inbeelding? En hoe weet je nu of het door gebed is? Zonder 

gebed genezen mensen ook wel. Achter deze sceptische houding zitten allerlei 

gedachten en gevoelens. Soms is het angst dat het geloof in God te dichtbij komt. 

Of dat er een bepaalde groep zich verheven gaat voelen boven de rest omdat die 

meer met deze vragen bezig zijn. Soms gaat de twijfel veel dieper. Is het niet 

onrechtvaardig dat God de één wel geneest en de andere niet? Op grond 

daarvan moet je toch vraagtekens zetten achter al die mooie verhalen. God heeft 

geen lievelingetjes.  Een achterliggende vraag is: grijpt God in door iemand 

lichamelijk te genezen? Of is het ingrijpen van God beperkt tot de geest van een 

mens. In dat laatste geval zou God wel een helende werking hebben maar dan via 

de psyche van de mens. God kan bemoedigen en hoop geven in het innerlijk en 

dat is heilzaam. 

 

Afwachtende terughoudend 

Een grote groep ziet dat er wonderen en genezingen plaatsvinden. De verhalen 

worden niet ontkend. Men is niet negatief. Het is zelfs wel inspirerend en zet aan tot 

nadenken over geloven in God. Uit het feit dat er mensen uit de bekende kring 

genezing ontvangen blijkt toch wel dat God er is, daar kun je niet omheen. Het is 

verder toch wel iets wat ook een beetje apart is. Wat moet je ermee in het leven van 

alle dag? Toch maar een beetje afstand houden en de kat uit de boom kijken.  

 

Een open verwachtende houding 

Dat zijn de mensen die door de genezingen die ze meegemaakt hebben open zijn 

gaan staan voor deze werkelijkheid. Het krijgt meer invloed op hun gebedsleven. Je 

mag bidden om genezing voor mensen en ze de handen opleggen in de naam van 

Jezus. Je mag mensen zalven met olie en voor hen bidden. Dit alles wel in het besef 

dat we nog in een gebroken wereld leven en niet iedereen genezen wordt. 

 

Een hoog gespannen verwachting 

Er zijn ook mensen die zo onder de indruk zijn van alle genezingen die zij meemaken 

en waarvan ze horen dat ze een hoge verwachting hebben dat Jezus geneest. 

Jezus is vandaag dezelfde als vroeger. En zoals Hij toen iedereen genas die bij Hem 

kwam zo wil Hij dat vandaag ook. Wij moeten als gelovigen gaan staan op Zijn 

beloften en genezing proclameren. God vraag geloof en gehoorzaamheid. Daar 

moeten wij maximaal op inzetten en dan mogen we veel van Hem verwachten. Een 

onderliggende gedachte is: God wil geen ziekte, Hij wil genezing. En daarom 

moeten we er maximaal voor strijden. 
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De onderliggende vragen en gedachtegangen 

Wanneer je zo wat verschillende reacties overziet is het heel goed om door te 

vragen. Hoe komt het nu dat men denkt zoals men denkt? Hoe komt het nu dat 

mensen zo heel verschillende conclusies en houdingen hebben? Waarom is de één 

zo sceptisch en heeft de ander hoog gespannen verwachtingen? Zonder dat wij het 

vaak doorhebben zijn er al heel wat keuzes in ons geloofsleven gemaakt die onze 

houding bepalen. In het gedeelte wat nu volgt wordt gepoogd iets van de 

onderliggende keuzes op geloofsgebied boven water te krijgen. 
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3. De invloed van ons wereldbeeld 

 

Ons wereldbeeld: de bril waardoor wij interpreteren 

Mensen hebben de behoefte om te begrijpen wat er gebeurt. Daarom proberen wij 

de dingen die in ons leven gebeuren of die we waarnemen in een bepaald kader te 

zetten zodat het hanteerbaar wordt. We kunnen het een plek geven in ons denken 

en in ons gevoel. Bij dat proberen begrijpen van de werkelijkheid speelt naast de 

feitelijke gebeurtenis, de interpretatie van die gebeurtenis een grote rol. Een 

voorbeeld van feit en interpretatie is de kruisiging van Jezus. 

Dat Hij aan een kruis is genageld is een historisch feit. 

Maar hoe interpreteer je dit feit? 

 Was hij een mislukte idealist? 

Was hij een gevaar voor de geestelijke gezondheid van zijn volk en moest hij daarom 

gestopt worden? 

Was hij slachtoffer van massahysterie? 

Was hier sprake van invloed van de demonische wereld? 

Was hier sprake van de voltrekking van Gods plannen? 

De meningen over de interpretatie van dit feit lopen ver uitéén. Het heeft alles te 

maken met de bril die je op je neus hebt. 

 

Het open wereldbeeld tot 1600 (theïstisch) 

Tot aan 1600 was er over het algemeen sprake van een open wereldbeeld (in 

Europa). Dat betekende dat je de zichtbare werkelijkheid hebt en dat er een 

onzichtbare werkelijkheid (God, engelen, demonen) is die inwerkt op de voor ons 

zichtbare werkelijkheid. Het bestaan van God of een hogere werkelijkheid was 

algemeen aanvaard. In de verklaring van de natuur en gebeurtenissen van het 

leven werd meestal een verband gelegd met Gods aanwezigheid, zorg en 

handelen. 

 

Vanaf 1600 begint de opmars van het gesloten wereldbeeld (seculier) 

Naarmate de wetenschap zich meer ontwikkelde en steeds meer verklaringen gaf 

voor  allerlei gebeurtenissen, groeide men steeds meer toe naar een visie waarbij 

God of ingrijpen van hogere machten buitengesloten werden. Dit was enerzijds een 

reactie op allerlei bijgeloof en doorgeslagen fantasieën, anderzijds was het een 

vrucht van het verlichtingsdenken waarbij men de rede tot norm voor de waarheid 

maakte. In dit kader wordt gesproken van een seculier of gesloten wereldbeeld. De 

wereld wordt beschouwd als een gesloten systeem van oorzaak en gevolg door 

natuurkundige wetten. Die wetmatigheden kunnen proefondervindelijk worden 

vastgesteld door wetenschappers. Deze wetenschappelijke benadering van de 

werkelijkheid beïnvloed ons allemaal diep. Zo hebben wij psychologische 

verklaringen, sociologische verklaringen, emotionele verklaringen van de 

werkelijkheid. Ook godsdienstige verklaringen van de werkelijkheid worden 

onderzocht. Daarbij gaat het niet om de vraag of God echt bestaat, maar om de 

interpretaties van verschillende godsdiensten van de werkelijkheid vanuit hun 

wereldbeeld. 

Wij worden allemaal diepgaand beïnvloed door dit verklaren vanuit een gesloten 

systeem waarbij God of de hogere macht als verklarende factor nog maar een 

kleine rol heeft, zo die al niet geëlimineerd is. 

 

Postmoderne denken: de ramen gaan weer wat open 
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Nadat jarenlang het gesloten wereldbeeld steeds meer terrein won is er een 

kentering gekomen. Het puur verklaren vanuit een gesloten systeem bevredigde 

niet. Ook al paste het niet in het wetenschappelijke denken, het gevoel dat er meer 

was tussen hemel en aarde, bleef bestaan. Tevens bleef de behoefte naar de 

duiding van de diepere levensvragen bestaan. Deze behoefte riep verlangen naar 

vormen van religie op.  Dat betekende niet dat men terug keerde naar het 

christelijke geloof. Na de New Age hype spreekt men nu wel van het ietsisme. Wat 

verder een factor van belang is, is de immigratie van mensen uit andere delen van 

de wereld. Zij hebben veelal een open wereldbeeld waarin ingrijpen van God in 

deze werkelijkheid als heel normaal beschouwd wordt. Al is er wel een groot verschil 

van interpretatie. Het maakt nogal wat uit of je een moslim bent, iemand van een 

natuurreligie of een gevluchte christen uit bijv. Afrika. 

Je kunt nu niet meer zeggen dat er een overheersend wereldbeeld is. Alles wordt 

vermengd met elkaar en beïnvloed elkaar. Maar wat je wel kunt zeggen is dat de 

ramen weer open zijn gegaan. Er is meer besef en openheid voor het idee dat er 

een onzichtbare werkelijkheid is die inwerkt op onze zichtbare werkelijkheid. Hoe 

verschillend men dit ook invult. 

 

Een wereldbeeld ontwikkelen vanuit de Bijbel 

Te midden van alle wereldbeelden die ons beïnvloeden is het een uitdaging voor 

iemand die wil leven vanuit de Bijbel om het wereldbeeld van de Bijbel zich eigen te 

maken. De uitdaging is om dit te combineren met alle kennis die voorhanden is in 

onze tijd. Het spannende daarbij is hoe je het bijbelse wereldbeeld en de 

wetenschappelijke kennis met elkaar in verbinding kunt brengen. Dit komt omdat 

veelal vanuit wetenschappelijke hoek de indruk gewekt wordt dat er een grote 

spanning is tussen geloof en wetenschap. Dit is echter een overschatting van de rol 

van de wetenschap. Naast de kale feiten is er ook in elke wetenschappelijke theorie 

sprake van de interpretatie van de feiten. En die interpretatie heeft weer met je 

wereldbeeld te maken.  

Als voorbeeld is de geboorte van een kind te noemen. Door onderzoek kan de 

wetenschap ons tot in detail vertellen hoe het zit met conceptie, ontwikkeling, 

chromosomen enz. Maar dan komt de vraag: hoe moeten wij al deze kennis 

interpreteren? Is de mens alleen maar het gevolg van een chemische reactie? 

Zoveel procent water, zout enz.? Is de mens een toevalsproduct? Is de mens een 

geëvolueerd dier?  Of is de mens een kunstwerk van God, geweven in de 

moederschoot, door Hem gewild? Wat is de zin en het doel van de mens? 

Anders gezegd: wetenschap kan heel veel, maar is ook weer beperkt in haar kennis 

en mogelijkheden. Daar waar deze erkenning is, is er alle ruimte om 

wetenschappelijke kennis te combineren met een wereldbeeld waarin de bijbel ons 

denken diepgaand beïnvloedt. 

 

Met betrekking tot genezing gaat het om de vraag hoe de verhouding is tussen de 

kennis en vaardigheid van de medici en het afhankelijk zijn van God in alle dingen. 

Hoe kijk je naar de wetenschappelijke mogelijkheden op medisch gebied? Hoe is de 

verhouding tussen het ziekenhuis en bidden voor genezing? Zijn ze concurrerend of 

aanvullend? 

Hetzelfde kun je zeggen over psychologie en innerlijke genezing. Zijn ze aanvullingen 

van elkaar of bedreigen ze elkaar. Het heeft te maken met jouw wereldbeeld en 

visie op de verhouding tussen geloof en wetenschap. 
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4. De bijbel en genezing: hoofdlijnen 

 

Bijbels hoofdlijn: De diepste oorzaak van ziekte en dood 

Bij grote vraagstukken is het altijd goed om de hoofdlijnen helder te houden om niet 

te verzanden in allerlei details. In hoofdlijnen is de bijbel heel duidelijk over de 

oorzaak van ziekte en dood. Haar oorzaak ligt in de zondeval van de mens. Adam 

en Eva leefden met God en waren zonder zonde en zonder ziekte en zonder dood. 

Maar door de zondeval is de relatie met God verbroken en heeft de geestelijke 

dood zijn intrede gedaan. Deze geestelijke dood werkt door in hun ziel en in hun 

lichaam. De mens die bestemd is voor het leven sterft uiteindelijk omdat de band 

met de bron van alle leven verbroken is. Omdat adam hoofd van de schepping is 

werkt zijn daad door in heel de schepping (Romeinen 5:21). Heel de schepping is 

daardoor aan de zinloosheid en vergankelijkheid onderworpen (Romeinen 8:20). 

 

Bijbels hoofdlijn: Toewerken naar het paradijs waar geen ziekte en dood meer is. 

Het streven van de Here God vanaf de zondeval is om de zonde, de breuk tussen 

ons en Hem, te herstellen. Vanuit de herstelde relatie wil Hij Zijn aanwezigheid laten 

doorwerken in alle facetten van het leven. Daar waar Hij koning is, daar krijgt Zijn 

Koninkrijk gestalte. Naarmate de geschiedenis vordert blijkt steeds meer en meer dat 

het hart van de mens hard is. Om onze harten te winnen is God zelf naar ons 

toegekomen in Jezus Christus. In Zijn manier van spreken en handelen zien we wat 

het inhoudt als Gods koninkrijk werkelijkheid wordt hier op aarde. Dan worden 

tollenaars vrijgevig, hoeren toegewijd, farizeeërs mild. Door het geestelijk herstel vindt 

ook een verandering van levenshouding plaats. Bij Jezus wordt duidelijk dat  God 

niet alleen onze geest en ziel wil veranderen. Hij laat ook zien dat bij de krachten van 

het koninkrijk van God, genezing van het lichaam hoort. Keer op keer geneest Jezus 

mensen die bij Hem komen. Hierin laat Hij zien dat God een totale verlossing wil, van 

geest, ziel en lichaam.  

Nadat Jezus Gods bedoeling heeft verkondigd en heeft laten zien is Hij de weg van 

het kruis gegaan om zegeningen van het koninkrijk van God ter beschikking te 

stellen aan ons allemaal. Hij stierf als een schuldoffer voor alle zonden van de wereld. 

Hij droeg onze ziekten (Jesaja 53:4,5). Hij ging deze weg van lijden om ons het leven 

te geven: naar ziel, geest en lichaam. Het kruis overbrugt de kloof tussen God en ons 

en opent de schatkamer van Gods zegeningen. Het opent de weg naar de 

opstandingskracht van Jezus die de geestelijke dood, de innerlijke vervreemding van 

God, de ziekte en de ellende in ons leven overwint. Dit nieuwe leven deelt Jezus 

Christus uit aan een ieder. Door Zijn opstandingskracht zal uiteindelijk alles vernieuwd 

worden. Zijn koninkrijk zal eens totaal zijn. Hij die op de troon zit zegt: alles maak ik 

nieuw (Openbaring 21:5). In het totaal doorgebroken Koninkrijk van God zal God zelf 

onder de mensen wonen. Alle tranen zullen van de ogen gewist worden. Er zal geen 

rouw meer zijn, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij 

(Openbaring 21:3,4). 

 

De geestelijk en lichamelijk vernieuwing via de weg van afsterven en opstaan. 

Jezus wil ons leven vernieuwen, Hij wil ons deel geven aan het eeuwige leven. De 

vraag is hoe wij daar deel aan krijgen? De weg naar het nieuwe leven gaat via de 

dood. Jezus zegt: ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen: maar wie zijn 

leven verliest omwille van mij zal het behouden (Lucas 9:24). Dit verliezen van onszelf 

om het leven te krijgen vindt plaats of 3 niveaus. 

Op het niveau van de geest betekent dit dat wij erkennen dat wij schuldig staan ten 

opzichte van God. Van nature leven wij zonder Hem en zijn wij van Hem vervreemd. 
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We hebben geen contact met Hem. De kern van de zonde is dat we zonder Hem 

zijn. Het zondebesef en het berouw hierover drijft ons naar de plek waar vergeving 

en verzoening is te vinden: het kruis van Golgotha. Daar aan de voet van het kruis 

moet ik erkennen dat ik zonder God ben, schuldig ben en dat Jezus voor mij aan het 

kruis is gegaan om de weg naar de Vader te openen. Als ik zo wil afsterven aan 

mijzelf, zal Christus zijn opstandingsgeest geven. De Heilige Geest verbindt onze 

geest weer met Gods Geest zodat we gaan zeggen: Abba Vader. Een bijbelse term 

hiervoor is rechtvaardiging door het geloof. 

Op het niveau van onze ziel betekent dit dat ik, nadat het contact is hersteld door 

Gods Geest, de Heilige Geest door laat werken in heel mijn persoonlijkheid, mijn 

unieke menszijn die gevormd wordt door wil, verstand en emotie. Dit doorwerken 

van Gods Geest kan alleen als ik bereid ben telkens mijn zondige natuur te erkennen 

en te belijden voor God. Dat ik een hekel krijg aan mijn zondige karaktertrekken en 

bid dat God die in mij laat afsterven. Dit wordt wel het doden van het vlees (zondige 

wil) genoemd (Romeinen 8:13). Of het dagelijks je kruis op je nemen (Lukas 9:23). Het 

afleggen van de oude mens (Efeziers 4:22). Door af te sterven aan ons eigen ego 

ontvangen we nieuw leven. De opstandingskracht van Jezus maakt dat wij steeds 

meer en meer op Jezus gaan lijken qua karakter. We worden ook steeds meer 

bruikbaar om net als Jezus een kanaal te zijn van Gods genade en liefde. Dit proces 

waar wij ons hele leven mee bezig zijn noemt de bijbel heiliging. 

Op het niveau van het lichaam gaan wij ook de weg van sterven en opstaan. Ons 

huidige lichaam is aan de dood onderhevig. Vroeg of laat zullen we allemaal 

sterven (of we nu tussendoor genezing hebben ontvangen of niet). Indien wij in 

Christus sterven dan zullen we een verheerlijkt lichaam krijgen (2 Kor. 5:1-5, 1 Kor. 

15:35-49). Een lichaam dat niet meer ziek kan worden en met veel meer 

mogelijkheden als ons huidige lichaam, een hemels lichaam. Met de verheerlijking 

van ons lichaam zal er een totale verlossing zijn. We zullen innerlijk gelijk zijn aan Jezus 

(1 Johannes 3:2) en in een voortdurende intieme gemeenschap met God leven. Dit 

noemt de bijbel de verheerlijking. 

 

Wat is de plaats van genezingen en wonderen in dit alles? 

Wanneer de hoofdlijn van de bijbel bekeken wordt, komt de vraag op: hoe moeten 

we tegen genezingen en wonderen aankijken? Als we toch via de weg van sterven 

een verheerlijkt lichaam krijgen, waarom dan nog investeren in dat oude lichaam 

dat toch aan de dood onderhevig is? Waarom Lazarus opwekken als je weet dat hij 

uiteindelijk toch weer zal sterven? En waarom wordt de één dan wel genezen en de 

andere niet? Op deze en andere vragen wordt ingegaan in het volgende 

hoofdstuk. 
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5. Genezing en het Koninkrijk van God 

 

Genezing als uiting van Gods zorg voor ons alledaagse leven 

In het onze Vader bidden we om de komst van Gods koninkrijk. En in dat kader 

vragen we om ons dagelijks brood.  “Heer wilt u als koning van ons leven zorgen voor 

de noodzakelijke middelen om te bestaan.” En zo mogen we ook bidden om 

genezing van ziekte en beperking. Jezus geneest velen om daarin te laten zien dat 

de Vader bewogen is met ons leven van alle dag. Hij wil ons heil geven en gelukkig 

maken. Niet alleen ons innerlijk, ook ons lichaam dat de tempel van de Heilige Geest 

is. Elke genezing is een uiting van Gods bewogenheid met ons leed van alledag. 

 

Genezing als teken van het koninkrijk dat gekomen is en geloof wil wekken 

In het evangelie naar Johannes worden de wonderen en genezingen die Jezus 

verricht tekenen genoemd (Johannes 2:11). Het zijn tekenen die verwijzen naar het 

Koninkrijk. Daar waar God zijn koninkrijk vestigt daar worden de gebrokenen geheeld 

en de ogen geopend enz. Gods koninkrijk is maar niet een koninkrijk van woorden, 

maar van kracht (1 Kor. 2:5). Deze tekenen van God willen geloof in ons opwekken, 

vertrouwen en overgave aan de koning van het koninkrijk. Mocht je niet overtuigd 

worden door Jezus woorden, laat je dan overtuigen door zijn wondertekenen, opdat 

je door te geloven leeft door zijn naam (Johannes 20:30,31) 

 

Genezing als teken dat verwijst naar een diepere werkelijkheid 

In het evangelie naar Johannes wordt duidelijk dat de wonderen en genezingen 

tekenen zijn die verwijzen naar een diepere werkelijkheid. Zo verwijst de verandering 

van water in wijn naar de nieuwe vreugde die God wil geven in Christus die als 

bruidegom zijn volk bezoekt. De vermenigvuldiging van het brood verwijst naar het 

levende brood. In Johannes 6 verwijt hij de mensen dat ze stil blijven staan bij het 

wonder en niet de diepere werkelijkheid zoeken waar het wonder naar verwijst. Hij 

zegt: U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat 

niet vergaat en eeuwig leven geeft (Johannes 6:27). 

De genezing van de blindgeborene gaat niet alleen om het letterlijk openen van de 

ogen. Jezus verwijst naar het geestelijk openen van de ogen. Jezus zei: „Ik ben in de 

wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die 

zien, zullen blind worden (Johannes 9:39) 

 

Genezing als vooruitgrijpen op de komende wereld. 

In bovennatuurlijke genezing zien we iets gebeuren van wat er eens volledig zal 

gebeuren. In het herstel van een zieke worden de krachten van de komende wereld 

openbaar waar geen ziekte en ellende meer zal zijn (Hebr.6:4,5). De hoop die wij 

koesteren wordt even heel concreet en tastbaar. Zoals de Heilige Geest een 

onderpand is van de volledige erfenis, zo is elke bovennatuurlijke genezing een 

onderpand van de erfenis van een wereld zonder leed en verdriet. 
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6. De spanning tussen het reeds en nog niet  

van het Koninkrijk van God 

 

Het Koninkrijk van God is gekomen 

Jezus begint zijn verkondiging met de woorden: Het koninkrijk van God is nabij 

gekomen, komt tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws (Marcus 1:15).  In 

de koning is het koninkrijk van God gekomen. Het koninkrijk wordt concreet ervaren 

waar geloof is. Dan is het koninkrijk in je door de Geest (Johannes 3:5-7). In de 

wonderen, genezingen en bevrijdingen van demonen wordt het koninkrijk van God 

openbaar (Mattheus 11:4-6,12). Eerst door Jezus en later autoriseert hij de apostelen 

(Mattheus 10:1). Het koninkrijk van God breekt na Christus dood en opstanding 

verder baan in deze wereld. Dit gaat gepaard met tekenen van demonen uitdrijven, 

vreemde talen spreken en zieken de handen opleggen en gezond maken. Deze 

tekenen versterken de verkondiging van het koninkrijk van God (Marcus 16:17-20, en 

dit wordt verder uitgebreid beschreven in het boek Handelingen). Na de apostelen 

zijn de tekenen en wonderen niet opgehouden. Die komen voor tot op de dag van 

vandaag om zo te onderstrepen dat het evangelie van het Koninkrijk van God niet 

door mensen bedacht is, maar door God zelf is geopenbaard. (1 Kor. 4:20) 

 

Het Koninkrijk van God is er nog niet in zijn volle glorie 

Wanneer Jezus Christus terugkomt zal Hij zijn Koninkrijk in volle glorie vestigen. Dan zal 

de werkelijkheid van de nieuwe hemel en aarde doorbreken. Dat is onze hoop, ons 

zekere perspectief. Maar zo ver is het nog niet. Nu hebben wij nog te maken met het 

lijden in onze tijd en de schepping die ten prooi is gevallen aan de zinloosheid. De 

hele schepping ziet uit naar de verlossing. Zij is in barensweeën, ze zucht en ze lijdt. 

En wij lijden met haar. En hoe meer wij van Gods Geest ervaren als voorschot op die 

komende wereld, hoe sterker ons verlangen ernaar wordt. En het besef dat het lijden 

van de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de luister die geopenbaard zal 

worden (Romeinen 8:18-26). 

Dit “nog niet” karakter van het Koninkrijk ervaren we ook zelf. Door geloof in Christus 

krijgen we deel aan het nieuwe leven. Maar de zondige natuur speelt regelmatig in 

ons op. Op de vraag of we gered zijn kunnen we zeggen: ja, en nog niet helemaal. 

We hebben er deel aan, maar het grootste komt nog. 

Met betrekking tot ziekte en genezing kunnen we stellen dat er mensen genezen 

worden als teken van het Koninkrijk van God dat gekomen is. Maar dat er ook velen 

zijn die niet genezen worden als teken dat het Koninkrijk nog niet ten volle is 

doorgebroken.  

Deze dubbele realiteit komen we ook in de bijbel tegen. Aan de ene kant worden 

vele mensen door handoplegging  van Paulus genezen (Handelingen 19:11,12). Aan 

de andere kant heeft hij zelf met ziekte te maken (Galaten 4:13-15).  Misschien leed 

hij aan een oogziekte, want volgens hem waren de Galaten bereid hun ogen uit te 

rukken en die aan hem te geven. Een soort van bereidheid om donor te zijn.  Het 

laatste stukje van deze brief schrijft hij eigenhandig en met grote letters (6:11). Paulus 

spreekt ook over een doorn in het vlees waarvan hij verlost wil worden. Maar God 

maakt hem duidelijk dat hij er mee zal moeten leren leven: Mijn genade is u genoeg, 

want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Paulus had zelf dus allerlei kwalen waarvan 

hij niet genas, maar werd wel door God gebruikt om anderen in Jezus naam te 

genezen. In zijn zwakheid, werd Gods kracht openbaar. Hij zelf ervoer het lichamelijk 

lijden van het “nog niet” van het koninkrijk van God. En tegelijkertijd gebruikte God 

hem om het “reeds” van het Koninkrijk te openbaren. Dat mensen ziek waren was 

voor hem blijkbaar ook weer heel normaal. Tussen neus en lippen door vertelt Paulus 
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dat zijn medewerker Trofimus ziek achter blijft in Milete (2 Tim 4:20). Epafroditus ziek 

was en bijna gestorven was (Fil 2:26,27).  Timotheus had last van z‟n maag en andere 

kwalen. Er wordt niet gesproken over genezing door gebed. Heel nuchter adviseert 

Paulus hem wat medicinale wijn te drinken (1 Timotheus 5:23). Als Paulus echter op 

Malta aanspoelt na een ellendige bootreis  bidt hij en geneest hij iedereen die bij 

hem gebracht wordt (Handelingen 28:8-10) en verkondigt hij het evangelie. 

 

Streven naar een gezonde spanning tussen het reeds en nog niet in de pastorale 

praktijk 

Het besef van het reeds en nog niet van het Koninkrijk werkt op een gezonde manier 

door in de pastorale praktijk. Althans, zo zou het moeten zijn. Er zijn wat dat betreft 

twee uitersten te constateren: overspanning en onderkoeling. 

Wanneer het volle accent komt te liggen op het “reeds” van het Koninkrijk van God 

krijg je een overspannen verwachting in de pastorale praktijk. Elke ziekte en tekort 

moet bestreden worden. Want God wil dat iedereen geneest en dat wij zonder 

gebrek door het leven gaan. In deze situatie ontstaat al snel het verwijt van gebrek 

aan geloof, of het niet juist bidden of niet de juiste geloofsformule gebruiken. Naast 

het leed van de ziekte komt er een stuk spanning bij van: ik geloof zeker niet goed, 

of ik bid niet goed genoeg, enz. Deze overspannen verwachting geeft pastoraal 

nogal eens een afknapper, zowel bij de patiënt als bij degenen die zich met grote 

overgave voor de zieke inzetten om de ziekte in Jezus naam te bestrijden. 

Aan de andere kant kan ook het “nog niet” over geaccentueerd worden. Dan is er 

helemaal geen verwachting van Gods helende heil. Het lichamelijke heil komt van 

de medici of het alternatieve circuit. Bidden voor genezing heeft geen zin. Later zal 

het goed komen, nu hebben we het er mee te doen. 

 

Wanneer het reeds en het nog niet in het oog gehouden worden kan er een 

gezonde spanning in het pastoraat zijn. Aan de éne kant een verwachtingsvol 

uitstrekken naar Gods genezing in de naam van Jezus. Gehoorzaamheid aan het 

gebod om de handen op te leggen en de zieken te zalven. In het geloof dat God 

daardoor de kracht van Zijn Koninkrijk wil openbaren. Aan de andere kant het besef 

dat lijden en zinloosheid onderdeel zijn van heel de schepping en dat we daar tot 

de nieuwe hemel en aarde gekomen zijn mee te maken hebben. Ziekte heeft niet 

het laatste woord. Het lijden versterkt wel de hoop en het verlangen om bij Christus 

te zijn. Tot die tijd mogen we nuchter gebruik maken van de mogelijkheden die er 

zijn op medisch gebied zoals Paulus Timotheus aanraadde wat medicale wijn te 

gebruiken voor zijn maag. 
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7. Verhouding tussen de kracht van het Koninkrijk  

en de algemene medische mogelijkheden 

 

Bezig zijnde met genezing en het bidden om genezing komt de vraag naar voren: 

wat is de verhouding tussen het gelovig (dank)gebed en de reguliere medische 

mogelijkheden? Zijn dat werelden die helemaal los van elkaar staan? Is bij het 

gebed God betrokken en bij de handelingen van de arts niet?  Hoe kom je tot een 

bijbels denken op dit gebied? 

 

Verhouding algemene en bijzondere openbaring 

Bij de verhouding van de krachten van het Koninkrijk en de algemene medische 

mogelijkheden gaat het om de verhouding tussen de algemene en de bijzondere 

openbaring van God. De algemene openbaring van God vindt plaats door de 

schepping. Ieder mens kan met zijn verstand zijn eeuwige en goddelijke kracht erin 

herkennen (Romeinen 1:20). De schepping is een onophoudelijke verkondiging van 

Gods majesteit (Psalm 19:2). De schepping is het kunstwerk waardoor wij ontzag 

krijgen voor de kunstenaar. 

Naast de algemene openbaring van God is er de bijzondere openbaring. Dit is de 

bijbel, de zelfopenbaring van God. Door de bijbel leren wij de kunstenaar van de 

schepping kennen. Kunnen we een persoonlijke band met Hem opbouwen. 

 

Verhouding middelijk en onmiddellijk handelen van God 

Bij de verhouding middelijk en onmiddellijk denken we na over de vraag hoe God 

handelt. Veelal handelt God middellijk. Zo komt iemand meestal tot geloof door 

middel van iemand die hem het evangelie vertelt, of door een bijbel te lezen. Deze 

persoon en bijbel zijn middelen in Gods hand om het hart te bereiken. Maar God 

kan ook onmiddellijk werken. Denk aan Paulus die rechtstreeks door Jezus wordt 

aangesproken. Dit onmiddellijke handelen van God laat zijn soevereiniteit zien. Hij is 

niet afhankelijk van ons als mensen en kan er ver boven uitstijgen. 

Toegepast op bidden om genezing kun je zeggen. God gebruikt meestal de 

middelijke weg van de medische wetenschap, maar Hij kon ook Zijn soevereiniteit 

betonen door iemand onmiddellijk te genezen. 

 

De schepper en de medische wetenschap 

God zorgt als schepper voor heel zijn schepping. Hij laat de zon opgaan over 

goeden en slechten (Mattheus 5:45). Als Schepper zoekt Hij het goede voor ons 

allemaal. Daarom heeft hij in de schepping mogelijkheden gelegd voor herstel en 

genezing. De medische wetenschap doet niet anders dan onderzoeken wat er aan 

mogelijkheden zijn. Zij kan niet anders dan aansluiten bij wat er gegeven is in de 

schepping. Hoe meer de wetenschap zich verdiept in het menselijk lichaam, des te 

meer blijkt hoe vernuftig alles in elkaar zit. Verbazingwekkend is het hoe een lichaam 

kan herstellen van grote ingrepen. Verbazingwekkend is het hoe groot het inzicht 

van een arts kan zijn en de vaardigheden die er zijn om processen te sturen. Wordt 

daarin ook niet iets zichtbaar van de hoge positie die de mens heeft gekregen in de 

schepping? U heeft de mens bijna goddelijk gemaakt zegt de psalmdichter en hem 

toevertrouwd het werk van Uw handen (Psalm 8:6,7). De Here God vertrouwt het 

werk van Zijn Handen aan ons toe. Zo vertrouwt Hij ook de verantwoordelijkheid om 

genezing te zoeken en te bewerkstelligen aan ons toe. De medische wetenschap en 

zorg zijn niets anders dan een uiting van Gods zorg voor ons, toevertrouwd aan 

mensen. Mensen kunnen wel misbruik maken van wat hen is toevertrouwd (daar is 
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veel over te zeggen, maar wordt nu niet op in gegaan).Deze toevertrouwde zorg 

maakt ons mensen verantwoordelijk om het te gebruiken zoals bedoeld. 

 

De schepper en de krachten van het Koninkrijk 

Bij het openbaar worden van de krachten van het Koninkrijk door middel van 

wonderen en genezingen is er ook een relatie met de Schepper. Hierbij is sprake van 

een rechtstreekse zorg van onze Schepper die wij als onze Vader hebben leren 

kennen. Het is de bijzondere, directe zorg in de naam van Jezus. Het feit dat er altijd 

in de naam van Jezus om genezing wordt gebeden geeft aan dat het geen 

algemene zorg is, maar specifieke, met Hem verbonden.  In  Jezus toont de 

Schepper zich heel persoonlijk aan ons, gericht op een relatie voor de eeuwigheid. 

Bij deze specifieke zorg staat het vertrouwen in Jezus centraal, het open staan voor 

Zijn wonderbaarlijke macht. 

 

In de medische wetenschap komt Gods heerlijkheid naar voren, in de krachten van 

het Koninkrijk krijgt die heerlijkheid een gezicht in Jezus Christus. Het is uiting van een 

diepere zorg van de Vader, die de Schepper is van alle mensen. Door misbruik kan 

er een tegenstelling ontstaan, maar zo is het niet bedoeld. Beiden vullen elkaar aan. 

 

Het ontstaan van ziekenhuizen vanuit christelijke motivatie 

Als we tegenwoordig een ziekenhuis inwandelen staan we er misschien niet bij stil. 

Maar de oorsprong van onze ziekenhuizen gaat terug op de zorg van diaconessen 

in de vroeg- christelijke kerk. Er zijn nog ziekenhuizen die hieraan herinneren zoals in 

Meppel waar een diaconessenziekenhuis is. Vanaf het ontstaan van de kerk is er 

zorg geweest voor de zieken. Dit op grond van naastenliefde en de plicht om voor 

zieken te zorgen. Zorgen voor de zieke werd beschouwd als één van de zeven 

werken van barmhartigheid. Voor de uitvoering van deze zorg werden diaconessen 

aangesteld. De christengemeente zorgde daarvoor. Er kwamen gasthuizen waar 

behalve zieken ook bejaarden, pelgrims en zwervers gebruik van maakten. Diacones 

konden alleen vrouwen worden die ongehuwd of weduwe waren. In de vierde 

eeuw kwamen de diaconessen onder bisschoppelijk toezicht te staan. Met 

bisschoppelijke inzegening werd men aangesteld voor de zorg van de zieken. De 

diaconessen zijn de voorlopers van de nonnen die de ziekenzorg later vorm gaven. 

In Romeinen 16 vers 1 beveelt Paulus Febe aan, die dienares (diacones) is van de 

gemeente te Kenchreeën. Het is bekend dat de diacones Fabiola het eerste 

hospitaal bouwde rond 350 te Rome. Zij bracht zelf de zieken binnen en verzorgde 

hen. In 370 werd in Klein Azie door bisschop Basillius een complete stad gesticht voor 

de verzorging van zieken. In deze stad was een goed lopende organisatie van 

artsen, ziekenverzorgers, dragers en werklieden. De dragers zochten dagelijks de 

omgeving van de stad af, op zoek naar zieken, bedelaars enz. 

 

In de Middeleeuwen werden verschillende hospitalen gesticht als onderdeel van 

kloosters. In de loop der jaren nam de kennis toe en werd de verzorging steeds beter. 

Er kwamen steeds meer theorielessen en deskundigheidstrainingen waardoor de 

ziekenzorg steeds beter werd.  

Bij het terugtrekken van de religieuzen kwam er in de 17e en 18e eeuw een verval 

van de ziekenhuizen en de zorg. Pas na 1800 trad er weer verbetering op. Florence 

Nightingale was een zendelinge die met haar verplegende werk baanbrekend werk 

heeft gedaan. 
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Uit de geschiedenis van de ziekenhuizen blijkt dat men vanuit het evangelie 

gemotiveerd was om voor de zieken te zorgen. Dat maakt duidelijk hoezeer de 

ziekenhuizen en haar zorg en het gebed en aandacht voor de zieken in de 

gemeente elkaar aanvullen.1 

 

                                                 
1
 Voor meer informatie over de geschiedenis van de verpleging zie www.drenthecollege.nl onder readers naar 

geschiedenis. 

http://www.drenthecollege.nl/
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8. Genezing van lichaam ziel en geest 

 

Geest 

De bijbel leert ons dat de mens een geest, ziel en een lichaam heeft (1 

Thessalonicenzen 5:23).  

Waaraan moet je denken bij deze verschillende begrippen? 

Bij onze geest kun je denken aan het vermogen van ons mensen om contact te 

hebben met de onzichtbare geestelijke wereld. Je zou het onze geestelijke antenne 

kunnen noemen die de signalen vanuit de geestelijke wereld opvangt. Door het 

geloof in Jezus Christus komt de Geest van God in onze geest. Deze Geest verzekert 

ons in onze geest dat wij kinderen van God zijn. Via onze geest kan de Heilige Geest 

ons leiden door ingevingen, bemoedigingen, liefde, inzicht in Gods Woord. Van 

nature is Gods Geest niet in onze geest. En daarom zegt de bijbel ook wel dat onze 

geest van nature dood is (Ef 2:1). Door ons toe te vertrouwen aan Jezus Christus 

wordt onze geest tot leven gewekt door Gods Geest en gaan wij Gods 

aanwezigheid en alle zegeningen van Zijn koninkrijk in ons leven ervaren. Jezus zegt 

dat een mens opnieuw geboren moet worden uit de Geest. Anders kun je het 

Koninkrijk niet binnengaan en het niet zien (Johannes 3:3-8).  

Ons vermogen tot contact met de geestelijke wereld kan ook tot resultaat hebben 

dat wij ons vervullen laten met de duistere kant daarvan. De bijbel spreekt in dat 

kader over bezetenheid van boze geesten (Markus 5:6-13). Voor onze geestelijke 

gezondheid is het van groot belang ons niet voor deze wereld open te stellen (Deut 

18:9-14; Openbaring 21:8) 

De bijbel maakt duidelijk dat Christus ieder mens wil bevrijden van deze demonische 

belasting. Want als de geest vrij is komt er plaats voor Gods Geest en kan er vrede 

komen  

Er zijn ook vele mensen hun geest niet openstellen voor de geestelijke wereld. Hun 

huis is leeg om met de woorden van Jezus te zeggen (Mattheus 12:43-45).. Toch is er 

in hen een onrustig verlangen naar vervulling. Dit verlangen probeert men veelal 

door materiële zaken, sport, carriere, prestige, sex, religie  enz te vervullen. Maar de 

mens is onrustig totdat zijn geest vervuld is met Gods Geest zei een oude kerkvader 

al. 

 

Ziel 

Bij ziel wordt gedacht aan wie je bent als persoonlijkheid. Het unieke karakter dat je 

hebt, de unieke combinatie van verstand, emotie en wil. De gaven die je gekregen 

hebt om je te ontplooien en dienstbaar te zijn. Door de levensadem van de Here 

God is de mens een levende ziel (NBV: wezen) geworden (Gen 2:7). Jezus maakt 

een duidelijk onderscheid tussen ziel en lichaam. Hij zegt dat je niet bang hoeft te zijn 

voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden (Matth 10:28). 

Volgens Jezus kun je de hele wereld winnen en toch schade lijden aan je ziel Matth. 

16:26 (NBG ‟51). Een menselijke ziel kan dus schade lijden. Dit kan door verbittering 

(Handelingen 14:2, Hebr 12:15), verwarring (Hand 15:24), matheid (Hebr 12:3), 

kwellingen (2 Petrus 2:8), verlokkingen (2 Petr 2:14). Wij spreken wel van 

verwondingen of trauma‟s die mensen met zich mee kunnen dragen in hun ziel. Op 

de achtergrond van iemands leven (soms op de voorgrond) kunnen er allerlei 

angsten, pijnlijke opmerkingen enz. leven.  

Heling van de ziel is belangrijk om als een gezond mens in het leven te kunnen staan. 
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Lichaam. 

Ieder mens heeft een lichaam. Ons lichaam biedt de mogelijkheid om ons als 

persoon uit te drukken in deze wereld. Het is de zichtbare werkelijkheid van wie wij 

zijn als persoon. De bijbel gebruikt het beeld van een tent waarin wij wonen en die 

versleten raakt in de loop der jaren. Ziekte is zo‟n slijtageslag. Zoals een kapotte tent 

veel ongemak geeft voor hen die er in wonen, zo is het ook met ziekte. Het heeft 

impact op degene die in de tent woont. Daaruit blijkt wel dat lichaam en ziel nauw 

met elkaar verbonden zijn. 

 

Wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. 

Lichaam, ziel en geest zijn wel te onderscheiden van elkaar, maar niet te scheiden. 

Want als je een verwond zielenleven hebt, dan heeft dat impact op je geestelijk 

leven en je lichaam. En andersom geldt dat ook.  Als het lichaam niet goed 

functioneert heeft dat zijn weerslag op de psyche en het geloofsleven. Dit maakt 

dat ziekte een gecompliceerd geheel wordt 

Wij beseffen ook dat als iemand een gezond lichaam heeft, maar bijv. heel 

depressief is, dat hij of zij eigenlijk ziek is. Genezing en herstel heeft vanuit de bijbel 

gezien niet alleen met het lichamelijke te maken. Het is veel breder dan dat. 

 

Een totaalvisie op genezing:shaloom 

In de bijbel gaat het niet om de losse delen, maar het totaalplaatje. Het gaat erom 

dat het goed zit in je leven, in al zijn facetten. Daar heeft de bijbel een mooi woord 

voor: Shaloom. Dat is te vertalen als vrede. Maar dan niet in die zin dat er geen 

oorlog is. Veel meer positief: alle relaties waarin je staat zijn goed. Je relatie naar 

God (geest), naar jezelf (ziel), naar je lichaam (aanvaarding) en naar de omgeving. 

Wanneer je, voor zover dat van jou afhangt, vrede hebt in al die verschillende 

aspecten van je leven, dan sta je gezond in het leven. 

Bij genezing gaat het ten diepste om de vraag: kun je shaloom krijgen? Anders 

gezegd kun je de vrede in al de facetten van het leven je eigen maken. Zo kun je 

heel gezond zijn en voor je gevoel alles goed voor elkaar hebben en toch vol 

onvrede zijn omdat je geen rust vindt in God. Je kan ernstig ziek zijn en 

menselijkerwijs is er geen uitkomst meer, maar je hebt er vrede mee en vrede met 

God. Dan ben je een mens van vrede. 

Juist omdat wij gecompliceerd zijn als mens is genezing een boeiend en 

gecompliceerd iets. Het lichamelijke, geestelijke en onze unieke persoonlijkheid 

lopen door elkaar heen. Daarom is het goed om niet alleen na te denken over de 

medische kant, maar ook de psychologie en de psychiatrie erbij te betrekken. En 

vanuit de kerk gebed voor lichamelijke genezing combineren met gebed voor 

genezing van innerlijke wonden en gebed voor een geest die vrij is voor God. Het 

vraagt veel wijsheid en liefde om op een helende manier iemand bij te staan in de 

nood van zijn of haar leven. 
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9. Handoplegging van de zieken 

 

Handoplegging als opdracht van Jezus 

In Marcus 16 vers 18 staat: „en zij zullen zieken gezond maken door hun de 

handen op te leggen‟. Jezus zelf genas mensen ook door handoplegging 

(Marcus 6:35, Lucas 13:13). Men smeekt Jezus of hij een dove de handen wil 

opleggen (Marcus 7:32). En in Handelingen 5:12 lezen we dat door de handen 

van de apostelen vele tekenen en wonderen geschiedden. Door de handen van 

Paulus en Barnabas geschiedde ook vele wonderen (Handelingen14:3, 19:11). Na 

gebed legt Paulus de handen op en geneest mensen zo in de naam van Jezus 

(Handelingen 28:8). 

Uit deze Bijbelgedeelten blijkt dat Jezus mensen de handen oplegde ter 

genezing en dat Hij zijn volgelingen beveelt dit te doen. Na Zijn hemelvaart werkt 

Zijn kracht ter genezing door middel van handoplegging. 

 

Wat is de betekenis van handoplegging? 

Handoplegging is al een heel oud gebruikt. Het gebeurde bij het zegenen van 

mensen. Het was de symbolische manier om de zegen van de Heer over te 

dragen (denk aan Isaak die Jakob zegent door middel van handoplegging). Dit 

zegenen van de ouders  naar de kinderen wordt in de gebruiken en gewoontes 

van het godsdienstige leven van Israël opgenomen. Zo wordt in Numeri 6 iets 

uitgelegd over de zegen die Aäron en zijn zonen mogen uitspreken: zo zullen zij 

mijn naam op de Israëlieten leggen. Door mensen te zegenen in de naam van 

de Heer, worden zij verbonden met die Heer. Je zou kunnen zeggen dat 

handoplegging de verbinding legt tussen hemel en aarde, van Gods naam met 

onze naam. Van Zijn leven, met ons leven. 

Naast verbinding is handoplegging ook een symbool voor overdracht. Iedereen 

moest bij de offercultus de handen op de kop van het dier leggen dat geslacht 

zou worden. Tijdens die handoplegging moesten alle zonden beleden worden. 

Op die manier werd symbolisch de schuld op het dier gelegd (Leviticus 16:21). 

Dat dier stierf dan voor de zonden van de mensen. 

Het idee van overdracht door middel van handoplegging komen we ook in het 

Nieuwe Testament tegen. Maar dan in positieve zin. Door handoplegging wordt 

de zegen van de Heer overgedragen (Lucas 24:50). De apostelen dragen door 

middel van handoplegging de gave van de Heilige Geest over. Hier grijpt alles 

ineen. De hemel wordt met de aarde verbonden en in die verbinding vindt er 

overdracht plaats van de Heilige Geest met onze geest (Handelingen 8:17, ; 9:17; 

19:6, 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6) 

 

Handoplegging als uiting van Gods verbondenheid met ons 

Heel wat mensen zeggen: waarom is dat nu nodig die handoplegging? Je kunt 

toch ook gewoon zo wel bidden? Het eerste eenvoudige antwoord hierop is: als 

de Here Jezus dit vraagt en de apostelen het ons voordoen, waarom zouden wij 

dat dan niet doen. Maar er is meer over te zeggen. Met handoplegging wordt 

heel erg duidelijk dat wat er gebeurt niet zomaar toevallig is. Als in de naam van 

Jezus iemand de handen worden opgelegd, dan is heel duidelijk dat van wie de 

zegen komt die deze persoon krijgt op dat moment. Door handoplegging wil 

God duidelijk maken dat de zegen van Hem is en niet zomaar toevallig. De 

Heilige Geest, genezing of wat dan ook: het komt van Jezus. 
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Handoplegging vraagt van degene die de handen oplegt ook om concrete 

gehoorzaamheid en vertrouwen. Gehoorzaamheid aan het gebod van Christus 

en vertrouwen dat Hij Zijn werk er door heen wil doen. 

Handoplegging toont ook een belangrijk principe van het Koninkrijk van God. De 

zegen van dit Koninkrijk kunnen we niet zelf uitdelen. Dat kan Jezus alleen. En Hij 

wil ons daarbij gebruiken. In handoplegging zeg ik tegen iemand: De zegen van 

Hem deel ik met jou, in Zijn naam. Dat wil zeggen: vanuit Zijn gezag. Want zelf 

heb ik niet zoveel in te brengen. Handoplegging is de zegen van het Hemelse 

Koninkrijk heel concreet verbinden met die persoon die je de handen oplegt. 

 

Wat wij mogen verwachten van handoplegging 

Wordt iedereen genezen die de handen opgelegd wordt? Nee. Maar wordt 

iedereen gezegend? Ja. Door handoplegging wordt het Koninkrijk van God 

verbonden met ons leven. En vanuit dat Koninkrijk geeft God zijn zegeningen. En 

die zegeningen zijn er voor lichaam ziel en geest. Wij mogen concreet bidden 

om genezing voor deze drie aspecten van ons menszijn. Maar dan wel in het 

besef en in het vertrouwen dat de Here God uiteindelijk het beste weet wat 

goed voor ons is. In het vertrouwen dat Hij ons geen stenen voor brood zal geven, 

of een slang voor een vis. Wat Hij altijd geeft is het goede voor ons (Mattheus 7:7-

11). En dit goede wordt door Lucas uitgelegd als de Heilige Geest (Lucas 11:13).  

 

In gehoorzaamheid en in vertrouwen de handen opleggen 

Genezing is niet in onze macht. Maar het is wel onze opdracht om er voor te 

bidden. Het vraagt om gehoorzaamheid en vertrouwen om mensen de handen 

op te leggen in Jezus naam. Na handoplegging kunnen we het overlaten aan 

Hem in wiens naam wij de handen hebben opgelegd. 

Wat wij wel kunnen doen is mensen uitleggen wat er gebeurt bij handoplegging 

en waarom we dat doen. Vanuit pastoraal oogpunt is dit best belangrijk. 
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10. Ziekenzalving 

 

Ziekenzalving  in de Jakobusbrief 

In Jakobus 5 (14-16) wordt de aanbeveling om bij ziekte de oudsten van de 

gemeente te roepen en te vragen of zij voor je willen bidden en met olie zalven in 

de naam van de Heer. Het gelovig gebed zal de zieke redden. Dit redden heeft niet 

alleen betrekking op de lichamelijke genezing. Dat blijkt uit het vervolg: wanneer hij 

gezondigd heeft zal het hem vergeven worden.  Met ziekenzalving is verbonden het 

bekennen van de zonden. Het gaat hierbij om een totale genezing van lichaam, ziel 

en geest. 

 

Zalving met olie in de bijbel 

Zalving met olie komt niet zomaar uit de lucht vallen. In het Oude Testament komen 

we het al tegen. Bij de wijding tot priester, koning en profeet werd er olie gebruikt om 

hen te zalven. De zalving met olie was een helder markeringspunt. Vanaf dat 

moment was de desbetreffende persoon door de Here gezalfd. Dat betekende dat 

God zich expliciet aan hem had verbonden en die persoon uit naam van de Heer 

mocht spreken of handelen. 

De zalving met olie is een symbolische handeling. De olie staat voor de gave van de 

Heilige Geest. Als David gezalfd is wordt de Geest van de Heer vaardig over Hem (1 

Samuel 16:13). 

De komende verlosser wordt ook aangeduid als de Gezalfde van de Heer, de 

Messias, de Christus (Jesaja 61:1).  Deze Gezalfde blijkt Jezus te zijn. En allen die bij 

Hem horen zijn gezalfden met Zijn Geest (1 Johannes 2:27). 

De zalving met olie wil uitdrukken dat je van Christus bent en dat Hij voor je zal 

zorgen naar geest, ziel en lichaam. Het verschil met handoplegging is dat dit door 

de oudsten moet gebeuren. Net als de zalving van priesters, koningen en profeten 

krijgt het zo meer een liturgisch karakter. Iets wat je in de gemeenschap met andere 

gelovigen beleeft. Je zou kunnen zeggen dat in de zalving naar voren komt dat de 

gemeente als geheel zich bekommert om de zieken en dit tot uitdrukking brengt via 

de oudsten die met olie zalven. 

 

Ziekenzalving in de kerk vroeger en nu 

Van oudsher heeft men aan ziekenzalving gedaan in de kerk. In de Rooms 

Katholieke en orthodoxe kerken is het nooit weggeweest. Er was wel een 

accentverlegging naar een bemoediging vlak voor het sterven i.p.v. het bidden 

voor en verwachten van genezing. Dit is door het 2e Vaticaanse concilie 

gecorrigeerd. 

In de kerken van de reformatie is men jarenlang huiverig geweest t.o.v. 

ziekenzalving. Onder invloed van de charismatische beweging is er weer openheid 

voor gekomen. Steeds meer kerken gaan weer over tot het gebruik maken van 

ziekenzalving in het pastoraat2. 

 

Bij ziekenzalving gaat het om de heelheid van de mens 

Een éénzijdige nadruk op alleen de ziel of alleen het lichaam moet vermeden 

worden. In de ziekenzalving strekken wij ons uit naar de hele mens. Ziekenzalving wil 

uitdrukken dat de gemeente als een helende gemeenschap om een zieke heen wil 

staan. Juist als de zieke merkt dat hij of zij in een isolement raakt door de ziekte is het 

                                                 
2
  In de gereformeerde kerk (PKN) van Diever is in de vergadering van januari 2007 besloten om ziekenzalving 

in praktijk te brengen indien hier vraag naar zou zijn. Dit is inmiddels 4x gebeurd. 
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van groot belang dat de gemeenschap ervaren wordt. Ziekenzalving verbindt de 

gemeente met de zieke. En de gemeente bidt dat de zieke met de Heer verbonden 

is en blijft. Samen willen zij zo in de nabijheid leven van Hem die de bron is van alle 

leven, de geneesheer van lichaam, ziel en geest. 
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11. De gave van genezing in de gemeente 

 

Naast de algemene opdracht om voor zieken te bidden wordt er in de bijbel ook 

nog gesproken over de gave van genezing. Wat moeten we ons daarbij voorstellen 

en hoe zou deze gave in de gemeente kunnen functioneren? Een probleem bij het 

nadenken hierover is dat er niet veel over geschreven is. Maar misschien is het 

daarom juist goed om er wel eens over te schrijven, zodat er meer aandacht voor 

gaat komen. 

 

Verhouding algemene opdracht en specifieke gaven 

Alvorens naar de specifieke gave van genezing te kijken is het goed om eerst het 

grotere kader te zien van gaven in de gemeente van Christus. Aan de éne kant 

heeft iedereen de opdracht om voor de zieke te bidden, maar niet iedereen heeft 

de gave van genezing. Zo is het ook de opdracht van iedere christen om te 

getuigen, maar niet iedereen is een evangelist. Het is de taak van iedere gelovige 

om verantwoording af te leggen van de hoop die in hem is, maar niet iedereen is 

leraar van de schrift enz.  

Een gave is te omschrijven als een bijzondere bekwaamheid, die de Heilige Geest 

aan iedere christen – naar de genade van God- geeft en die tot opbouw van het 

Lichaam van Christus gebruikt moet worden. 

 

De gave van genezing en de opbouw van het Lichaam van Christus 

Uit de definitie van de gaven blijkt dat gaven niet bedoeld zijn tot eigen eer en 

glorie, en ook niet los van de gemeente moeten functioneren.  Elke gave is er om de 

gemeente op te bouwen. En zoals de leraar de gemeente inzicht geeft in de schrift, 

de evangelist mensen bij de gemeente betrekt en de herder pastorale zorg verleent, 

zo is er dus ook de gave van genezing om mensen genezing te schenken naar 

lichaam, ziel en geest. Deze gave is er om de opbouw van de gemeente te 

bevorderen. Een punt is dat ik veelal deze gave niet zie functioneren. Zelf zou ik er 

direct ook nog niet een vorm voor weten. Hier ligt denk ik nog huiswerk voor de kerk. 

Het lijkt mij een uitdaging om deze gave in de gemeente weer meer ruimte te geven 

zodat alle gaven functioneren. 

 

Voorbeelden van mensen met de gave van genezing 

Christiaan Schwarz noemt in zijn boek “de gaventest” bij de gave van genezing als 

voorbeeld de hoogleraar gemeenteopbouw Peter Wagner. Deze man is zeer 

geleerd en is technisch aangelegd. Tijdens de pauze biedt hij studenten de 

gelegenheid om voor hen te bidden. Tijdens zo‟n pauze worden studenten die ziek 

zijn genezen en gebeurt er het éne wonder na het andere. 

Van Johan Christoph Blumhardt (Duitsland) is bekend dat tijdens zijn dagsluitingen en 

preken mensen acuut genezen werden. Blinden konden weer zien, verlamden 

konden weer lopen. Na de kerkdienst bad hij voor mensen en werden velen 

genezen. 

In onze tijd is Jan Zijlstra een voorbeeld van iemand met de gave van genezing. Hij 

heeft de bediening van evangelist. Het bidden voor zieken gebeurt bij hem in het 

kader van evangelisatie. Zijn doel is mensen tot Jezus te brengen. Het is 

verbazingwekkend hoeveel mensen door zijn voorbede genezing hebben mogen 

ontvangen. 

In mijn vorige gemeente was een jonge man die deze gave ook heeft. Nadat ik hem 

en zijn vrouw getrouwd had kreeg hij de ziekte van lyme. Hierdoor kon hij niet meer 
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werken. Na 1,5 jaar is hij tijdens handoplegging volkomen genezen. Inmiddels heeft 

hij zelf ook een bediening op dit gebied. In mijn vorige gemeente zijn er al meerdere 

mensen genezen nadat hij voor hen heeft gebeden. Daar zie ik hoe de gave van 

genezing functioneert en hoe het mensen stimuleert in hun geloofsleven. Zo‟n 

voorbeeld inspireert om na te denken over de vraag hoe in de eigen gemeente hier 

meer vorm aan gegeven kan worden. 
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12. Ziekte als kans 

 

Als gelovigen en als gemeente mogen wij ons uitstrekken naar genezing van 

lichaam, ziel en geest. Tegelijkertijd leven we nog in een gebroken wereld en 

worden we blijvend geconfronteerd met de gebrokenheid van ons bestaan. Dat 

kan ook onze eigen beperking en zwakheid zijn. Zonder iets af te doen aan het lijden 

dat dit met zich meebrengt mogen we ons de vraag stellen: is er niets positiefs over 

ziekte te zeggen? 

 

De doorn in het vlees van Paulus en zijn les daaruit. 

Zoals al eerder genoemd spreekt Paulus over een doorn in het vlees. Hij wordt daar 

niet van verlost, maar leert er wel van. We weten niet precies wat het geweest is. 

Wat we wel weten is dat de Here God hem duidelijk maakt dat hij er mee moet 

leren leven. Mijn genade is jou genoeg. Hij beseft nog meer dan daarvoor dat hij 

van genade leeft. En ook dat God hem prima kan gebruiken als hij niet meer zo 

gezond is. Juist als hij zwak is kan de genade en kracht van God door hem 

openbaar worden. Het leert Paulus ook dat hij ondanks zijn ziekte nog steeds 

waardevol is in het Koninkrijk van God en bruikbaar . 

 

Joni Eareckson 

Deze vrouw is op jonge leeftijd verlamd geraakt. Ze heeft het daar heel moeilijk mee 

gehad. Ze heeft voor zich laten bidden voor genezing. Niets hielp, ook medisch 

gezien niet. Uiteindelijk is zij zeer bruikbaar geworden voor Gods koninkrijk. Ze 

bemoedigt wereldwijd mensen met een handicap, brengt via haar organisatie 

rolstoelen in landen waar geen aandacht of mogelijkheden zijn voor 

gehandicapten. Haar lijfspreuk is dat God alle dingen doet medewerken ten goede 

voor hen die God liefhebben. Het goede heeft betrekking op het gevormd worden 

naar het beeld van Christus. Ziekte doet ons groeien in bewogenheid voor anderen. 

 

Verdieping 

In gesprekken geven mensen aan dat ziekte en tegenslag verdieping geeft in hun 

leven. Ze worden meer bepaald bij waar het echt om gaat. Relaties worden 

belangrijker. Geloof wordt veel dieper ervaren. Men beleeft het hele leven veel 

intensiever. Men groeit in bewogenheid voor anderen die in een zelfde situatie zitten 

Men komt hier niet zomaar toe. Het kost veel strijd en ook een houding van 

openheid. Waar de ziekte gekoesterd wordt of er geen openheid is om de 

zegeningen te zien kan men in een blijvend zelfbeklag blijven hangen. Dat kan, 

maar hoeft niet. Vele voorbeelden geven aan dat ziekte ook een kans op 

verdieping in je leven kan geven. 
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13. De zieke en de gemeente als gemeenschap van geloof    hoop en liefde 

 

Gemeenschap van geloof 

Als je ziek bent dan doet dat vaak een aanslag op je geloof. Waarom overkomt mij 

dit nu? Of hoe moet ik dit alles kunnen dragen? Je wordt enorm op jezelf terug 

geworpen. Zeker als dit lang duurt. Wat is het dan fijn om mensen om je heen te 

hebben die voor je bidden. Die jouw zorgen en nood bij de Hemelse Vader brengen. 

De gemeente om je heen mag biddend pleiten voor jouw genezing. Dat de zorg 

van de Vader zich heel concreet door genezing zal openbaren. Het is sowieso goed 

om biddend en meelevend als gemeente om iemand heen te staan die met ziekte 

en tegenslag te maken heeft. De aandacht en liefde die daarvan uitgaan werken al 

als een medicijn. Een oprecht en liefdevol gebed bij een zieke geeft vaak rust en 

kracht om door te gaan. De voorbede in de zondagse eredienst geeft een gevoel 

van verbondenheid. Je hoeft niet alleen je ziekte te dragen. De 

geloofsgemeenschap draagt het met je mee. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee.  

 

Gemeenschap van de hoop 

Als gelovigen kunnen we vaak niet de situatie veranderen. Maar wel elkaar het 

perspectief voor houden dat de Bijbel ons geeft. De vaste hoop op een betere 

wereld. We zijn niet wanhopig, er is perspectief. En samen zijn we als pelgrims 

onderweg naar die nieuwe wereld. En als de één valt dan richt de ander hem op. Zo 

is gedeelde smart, halve smart en gedeelde hoop dubbele hoop 

 

Gemeenschap van liefde 

Het belangrijkste is de liefde zegt 1 Kor. 13. En zo is het voor de zieke ook. Gebed niet 

goed overkomen en hoop kan verdampen. Maar liefdevolle aandacht en 

meeleven doet een mens altijd goed. Aandacht is als een medicijn dat een mens 

nieuwe kracht geeft. De situatie kan niet altijd veranderd worden, maar aandacht 

en meeleven, maakt het wel dragelijker. Kaartjes, telefoontjes en bezoekjes: ze 

geven de zieke kracht en er gaat veel bemoediging vanuit. 

 

Zoeken naar vormen van pastorale vormgeving 

De gemeente van Christus is continu geroepen om na te denken over vormen van 

pastoraat waarin wij biddend om onze zieken heen staan. Het kan persoonlijk thuis 

zijn, maar ook in de kerkdiensten kan er gelegenheid voor zijn zoals bijv de 

ziekenzondag in de Katholieke kerk of de mogelijkheid van voorbede en hen 

handoplegging zoals in andere kringen. 

Centraal staat het verlangen om er te zijn voor de ander als gemeenschap van 

Christus. Niet opdringend, maar uitnodigend en dienstbaar. 

 

Gemeente als teken van geloof, hoop en liefde tot de jongste dag 

Moge de Here God geven dat elke kerk voor elke zieke een gemeenschap van 

geloof hoop en liefde mag zijn. Dat de kerk zo uitdrukt dat Gods barmhartigheid 

uitgaat naar elk mens in nood. In een gebroken wereld mag de kerk zo een teken 

zijn van geloof hoop en liefde tot die dag dat alles nieuw zal zijn. 
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