
  

“Het Wonder van Genezing”



  

Vergeving – Verlossing –
Reiniging – Genezing – Bevrijding

Verzoening – Wedergeboorte



  

“Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de
kracht en het gezag om alle demonen uit te drijven en om
ziekten te genezen. Toen stuurde hij hen eropuit om het
koninkrijk van God te verkondigen en mensen te
genezen.” (Lukas 9:1-2, GNB)

“Daarna wees de Heer zeventig anderen aan, die hij twee
aan twee voor zich uitstuurde naar elke stad en plaats
waar hij van plan was zelf heen te gaan. 'De oogst is wel
groot maar er zijn weinig arbeiders,' zei hij tegen hen.
'Vraag de heer van het land dus of hij arbeiders wil sturen
om zijn oogst binnen te halen... genees er de zieken en
zeg tegen de mensen: Het koninkrijk van God is dicht bij
u.”  (Lukas 10:1-2, 9, GNB)



  

Waarom hebben veel Christenen moeite met genezing door
gebed als deel van de gebedsbediening?

● God doet dat nu niet meer zo.
● Het past niet meer in ons moderne wereldbeeld.
● God bedoelt ziekte juist ten goede.
● God beslist – ik heb daarop geen invloed.
● Stel dat het niet werkt!
● Pijn over onverhoorde gebeden.
● Ik weet niet hoe ik dat mag / moet doen.



  



  

“Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle
dingen onderworpen zijn...”



  

“maar wij zien
Jezus met
heerlijkheid
en eer
gekroond!”



  

“Als Christus in je woont, zal je lichaam nog wel sterven doordat
het in de macht van het kwaad is. Maar je geest zal leven,
doordat God je heeft vrijgesproken van alle schuld... We
weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van
pijn, totdat het zover is. En niet alleen de aarde, maar ook
wijzelf. Het is wel zo dat we Gods Geest alvast gekregen
hebben, als voorproef van de hemelse dingen die we nog
gaan krijgen. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn,
terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal
bevrijden. Dan zal Hij ons voorgoed tot zijn kinderen maken.
Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van
ons sterfelijke lichaam.”  (Romeinen 8:10 en 22-23, Basis Bijbel)



  

“Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die
het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die
zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en
geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons
lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij
doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn
werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.”
(Jesaja 53:3-5, NBV)



  

“Weten dat Jezus heeft geleden is
een troost voor hen die ziek zijn.”



  

God vraagt niet om Hem te begrijpen,
maar wel om Hem te vertrouwen.



  

“Jezus heeft voor mij geleden en is met mijn ziekte vertrouwd.
Hij heeft mijn ziekte gedragen – Hij heeft mijn lijden op zich
genomen. Om mijn zonden werd hij doorboord en voor mijn
welzijn werd hij gestraft, zijn striemen brengen mij genezing.”

“Ik ben gekocht met het kostbare bloed van Jezus Christus.
Hem behoor ik toe – met hart en ziel – met heel mijn leven. Ik
ontvang nu de heelheid van Gods Koninkrijk in mijn denken,
in mijn voelen en zo ook in mijn lichaam.”

“Jezus is Koning en Heer over heel de schepping. Hij brengt
heelheid, herstel en genezing. En ik spreek nu heelheid uit
over deze ziekte – deze aandoening in mijn lichaam.”
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