


Overzicht

•Samenvatting Sjelach en Korach van vorig jaar

•Messias in de parasha

• Lijden & genezing  



Herhaling vorig jaar 
• 3 Stages in vertrouwen op God: 

1) Hij doet alles wij doen niets (rode zee). 
2) Wij doen mee en God doet zichtbaar Zijn deel (Amalekieten). 
3) Wij doen het werk en God heeft op de achtergrond alles in de hand.


• Fantaseren over het verleden is destructief, over de toekomst niet persee…

• Israël maakt zichzelf precies dat wijs wat het wil geloven…. 

• 2 Tim 4:3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen 

verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf 
leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.


• 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

• Verbanning (uit ons land) staat gelijk aan dood…. 

(o.a thematische connecties Deu 28 en Ps 88). 

• Terugkeer naar ons land is dan gelijk aan opstanding uit de doden. 



Messias in de Parasha (Middelaar)
• Num 16:3 Zij kwamen vanwege Mozes en vanwege Aäron bijeen, en zeiden 

tegen hen: U trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij 
heilig, en de HEERE is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de 
gemeente van de HEERE?


• Antimissionairen gebruiken bovenstaand argument ook: 
In Judaïsme geloven we dat een mens God kan benaderen en tot God kan 
naderen zonder een tussenpersoon, daarom hebben we geen Messias nodig 
om met God in verbinding te komen.


• Wat is het verschil tussen een tussenpersoon en een middelaar?

• Tussenpersoon is niet (noodzakelijkerwijs) betrokken bij de belangen.

• Mozes en Aaron handelden als middelaars (ze verbonden beiden partijen en 

behartigden de belangen van beide partijen), Korach bestreedt dit….



Messias in de Parasha (Middelaar)
• Mozes en Aaron handelden als middelaars (ze verbonden beiden partijen en 

behartigden de belangen van beide partijen).

• Deu 18:15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, 

uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren

• Gal 3:20 En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één.

• 1 Tim 2:5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, 

de mens Christus Jezus.

• Heb 9:15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament….


• Ps 110:4 …U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek.

• Heb 5:10 Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van 

Melchizedek.



Messias in de Parasha (1000 jarig Vrederijk) 

• Num 16:13 Is het niet genoeg dat u ons geleid hebt uit een land dat overvloeit 
van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn, dat u zich ook zo 
nodig tot heerser over ons moet verheffen? 
14 Bovendien hebt u ons niet gebracht naar een land dat overvloeit van melk en 
honing, evenmin hebt u ons akkers en wijngaarden gegeven als erfelijk bezit.


• Korach beklaagt zich dat Mozes hun niet (zoals beloofd) in het land heeft 
gebracht, maar dat ze nu zullen sterven in de woestijn.


• Maar wiens schuld was dat? 

• Het lag niet aan Mozes…die had hun met liefde en plezier het beloofde land 

binnen gebracht >> hun ongehoorzaamheid was er de oorzaak van.

• Antimissionairen uiten dezelfde beschuldiging naar Yeshua… 



Messias in de Parasha (1000 jarig Vrederijk) 
• Want zeggen ze het Messiaanse tijdperk / de terugkeer van alle stammen naar 

het land en herbouw van de Tempel is nog niet geschied…

• In Yeshua’s dagen stond het volk met één voet op de drempel van het 1000 jarig 

Vrederijk, ze verwierpen echter Zijn waarschuwingen en aanbod!!

• Dan 9:27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.  

Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. 

• Luk 13:34 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt die naar u 

toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de 
wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u 
hebt niet gewild!


• Net zoals het niet eerlijk was om Mozes verantwoordelijk te houden voor het niet 
ingaan in het land, is dit ook het geval met Yeshua…



De Plaag הַּנָֽגֶף 
• Num 16:49 Het waren er veertienduizend zevenhonderd, die aan die plaag 

gestorven zijn, naast hen die gestorven waren om de zaak van Korach. 
50 Aäron keerde terug naar Mozes bij de ingang van de tent van ontmoeting, en 
de plaag werd tot stilstand gebracht.


• Reden van de plaag?

• Num 16:41 Maar de volgende dag morde heel de gemeenschap van de 

Israëlieten tegen Mozes en tegen Aäron: Ú hebt het volk van de HEERE gedood!

• Wat had God voor?

• Num 16:45 Trek u terug uit het midden van deze gemeenschap, en Ik zal hen 

vernietigen, in een ogenblik! …

• Waarom luisteren Mozes en Aaron niet naar God en proberen ze Zijn oordeel te 

stoppen….?



De oplossing…. >> ָרמַם  
• Num 16:45 Trek u terug הֵֹרּמּו uit het midden van deze gemeenschap, en Ik zal 

hen vernietigen, in een ogenblik! …

• Ps 118:16 de rechterhand van de HEERE is hoogverheven ֹרומֵמָה ,

• Jes 33:10 Nu zal Ik opstaan, zegt de HEERE, nu zal Ik verhoogd אֵֹֽרומָם 

worden, nu zal Ik verheven worden.

• Verhoog u uit het midden van deze gemeenschap, en Ik zal hen vernietigen, in 

een ogenblik! …

• Verhoog u uit het midden van deze gemeenschap, en Ik zal hen vernietigen, in 

een ogenblik! Toen wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. 
• Wie leden hier allemaal onder?

• Familieleden van de omgekomenen 

• Rest van Israël

• God



Waar komt het lijden vandaan?

• Gen 1:31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. 
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

    Oh Adam  
wat een perfecte 
      wereld 

    Ja, Eva! Het is 
       ZEER GOED  
     precies zoals 
         God zei!!

Hof van  
  Eden



Waar komt het lijden vandaan?
• Gen 3:17-18 Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw….is de 

aardbodem omwille van u vervloekt; …. dorens en distels … opkomen

      Oh Adam  
wat een perfecte 
        wereld 

    Ja, Eva! Het is 
       ZEER GOED  
     precies zoals 
         God zei!!

Hof van  
  Eden

Fossiele  
bestand

Miljoenen 
   jaren

 PIJN 
DOOD

 DODEN 
 ZIEKTE
 STRIJD 
 LIJDEN

 UITSTERVEN 



Waar komt het lijden vandaan?
• Rom 8:22 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet 

vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
• Rom 8:23 En dat niet alleen, maar ook 

wijzelf, die de eerstelingen van de Geest 
hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, 
in de verwachting van de aanneming tot 
kinderen, namelijk de verlossing van 
ons lichaam.


• 24 Want in de hoop zijn wij zalig 
geworden. Hoop nu die gezien wordt, is 
geen hoop. Immers, wat iemand ziet, 
waarom zou hij dat nog hopen?


• 25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, 
dan verwachten wij het met volharding.



Rijkdom & voorspoed nu….?
• Luk 16:19-20 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en 

zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een 
zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort 
neergelegd was, en die onder de zweren zat.


• Luk 16:23  En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel 
zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en 
Lazarus in zijn schoot.


• Mat 19:24 Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het 
oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat. 
25 Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden:  
Wie kan dan zalig worden? 

• Rijkdom is GEEN teken dat je Gods genade hebt, armoede is geen teken dat 
je Zijn genade niet hebt, 



Waarom lijden we?
• We lijden omdat we zondigen.  

(Num 16) We zijn allemaal zondaars (Rom 3:10,23). Wij leven in 
afhankelijkheid van de Schepper. Een gelovige heeft geestelijke discipline 
gekregen om tegen de zonde te strijden, maar dat lukt niet altijd. (1 Kor 
11:27-30).  

• We lijden omdat anderen zondigen.  
Kinderen, die worden mishandeld door hun ouders, lijden. Burgers lijden 
onder het bewind van corrupte leiders. Zelden beperkt onze zonden zich 
tot onszelf. Koning David telde zijn troepen met 70.000 slachtoffers als 
gevolg. Yeshua leed buiten toedoen van Zichzelf, maar heeft Zijn leven 
gegeven voor onze zonden. (Jes 53)



Waarom lijden we?

• We lijden omdat we leven in een (zondige en) gevallen wereld. 
Natuurrampen nemen jaarlijks (tien)duizenden levens weg. De apostel 
Paulus schrijft dat de wereld zucht onder de zonden (Rom 8:22). 

• We lijden omdat God ons in staat stelt om eigen keuzes te maken. 
De soevereiniteit van God en het menselijk vermogen om eigen keuzes 
te maken zijn twee Bijbelse waarheden. We zijn geen robots. We maken 
eigen keuzes waarvoor God ons verantwoordelijk houdt. 
Bv eten & drinken  (Spr 23:29-30) of opletten op school….




Waarom lijden we?
• We lijden zodat erger wordt voorkomen.  

Koorts leidt ons naar de huisarts, waar onze ziekte wordt gediagnosticeerd en 
een maatregel wordt gevonden. Op grotere schaal maakt leed duidelijk dat er 
iets mis is met de wereld en vaak leidt dat ons naar een belangrijke zoektocht 
naar Yeshua. (Mar 2:17) 

• We lijden opdat we verlangen naar de eeuwigheid. 
Deze wereld is niet ons thuis. Ons burgerschap ligt in het Millennium .  
Heb 11:13 'Deze allen [geloofshelden] zijn in het geloof gestorven. Zij hebben 
de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte 
gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en 
bijwoners op de aarde waren.' Ons lijden maakt dat we verlangen naar het 
Millennium. Rom 8:18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de 
tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons 
geopenbaard zal worden.


 



Waarom lijden we?

• We lijden om te delen in het lijden van Christus, zodat we meer op Hem 
gaan lijken.  
Wij worden vervolgd omwille van het geloof. Paulus noemt dit: het kennen 
van de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden  
(Fil 3:10). Als we lijden, kunnen we anderen die lijden, troosten.  
Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een 
allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg (2 Kor 4:17). 

• We lijden om God te eren. Jezus zegt ons dat we worden vervolgd omwille 
van Hem (Mat 5:10-11) en waarschuwt ons dat de wereld ons zal haten 
omdat ze Hem hebben gehaat. Als wij een goed/perfect leven zouden 
hebben, zou dit het evangelie om verkeerde redenen aantrekkelijker maken.




Waarom lijden we?
• We lijden zodat we geestelijk kunnen groeien. Yeshua was volmaakt in Zijn 

menselijkheid en toch 'leerde' Hij gehoorzaam zijn door het lijden.  
Paulus schrijft dat hij heeft geleerd tevreden te zijn in alle omstandigheden  
(Fil 4:11), dat hij een doorn in het vlees had  opdat hij zich niet zou verheffen 
(2 Cor 12:7). 

• Wij lijden om omdat dit voorbestemd is (kan zijn).  
Gen 45:5 Maar nu, wees niet bedroefd … omdat jullie mij hiernaartoe hebben 
verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie… 
Jes 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op 
Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 
Joh 9:3 Yeshua zei: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit 
is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. 



Waarom lijden we?
1. We lijden omdat we zondigen.

2. We lijden omdat anderen zondigen.

3. We lijden omdat we leven in een (zondige en) gevallen wereld.

4. We lijden omdat God ons in staat stelt om eigen keuzes te maken.

5. We lijden zodat erger wordt voorkomen. 

6. We lijden opdat we verlangen naar de eeuwigheid.

7. We lijden om te delen in het lijden van Christus, zodat we meer op Hem 

gaan lijken.

8. We lijden om God te eren.

9. We lijden zodat we geestelijk kunnen groeien.

10. Wij lijden om omdat dit voorbestemd is (kan zijn). 



Beproefd geloof

• 
אַבְָרם & אַבְָרהָם
• 
ָדוִֽד
• 
ּדָנִּיֵאל
• 
גְִדעֹון
• ׁשְַדַרְ מֵיׁשְַ וַעֲבֵד נְגֹו

• 
יֹוסֵף
• 
אִּיֹוב
• 
יְִרמְיָהּו
• יְחֶזְֵקאל  

• 
יֵׁשּועַ





Bijbelse aankondigingen van lijden 
• Joh 15:20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer 

dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij  
Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.


• 16:33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. 
In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de 
wereld overwonnen.


• Hand 5:18 En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in  
de openbare gevangenis.


• 5:40 En zij lieten zich door hem overtuigen; en toen zij de apostelen bij zich 
geroepen hadden, geselden zij hen en geboden hun dat zij niet zouden spreken 
in de Naam van Jezus, en zij lieten hen gaan. (ze waren blij….)


• 8:1 Saulus stemde van harte in met zijn dood. En er ontstond op die dag een 
grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen 
verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. (4)



Bijbelse aankondigingen van lijden 
• Hand 9:15 …Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument … 

16 Want Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam

• Hand 15:20 en zij (Paulus en Barnabas) versterkten de zielen van de discipelen, 

spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel 
verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.


• Rom 8:18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige 
tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.


• 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 
Omwille van U worden wij de hele dag gedood en beschouwd als slachtschapen.


• 1 Cor 4:11 Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, 
én worden wij met vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats,


• 2 Tim 2:3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.

• 1 Pet 4:19 Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God 



Bijbelse voorbeelden van lijden (kerktraditie) 
• Petrus zou met het hoofd naar beneden zijn gekruisigd, omdat hij niet op 

dezelfde manier als Jezus Christus om het leven wilde komen. 

• Andreas: zou zijn gestorven aan een x-vormig kruis. (zie Petrus)

• Paulus: stierf na marteling door het zwaard in Rome. (2 Cor 6:1-13 & 11:23-28)

• Bartholomeüs zou om het leven zijn gekomen nadat hij werd mishandeld, 

gevild, ondersteboven gekruisigd en onthoofd.

• Filippus: zou op gruwelijke wijze zijn gedood in Hiërapolis, het huidige Turkije.

• Jakobus: werd onthoofd door Herodes. (Hand 12:2) 

• Mattias: volgens de overlevering werd hij gestenigd.  

• Thomas:. Hij zou op gloeiende platen zijn gepijnigd waarna hij in een oven werd 

gegooid, waarna hij ook nog eens werd doorstoken. 

• Mattheus: was actief in Ethiopië. Werd onthoofd door een koning

• Judas & Simon Zelotes: stierven in Perzië een marteldood.

• Joh 15:20 Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen



PAUZE



Tegenstellingen
• Spr 11:24 Om te krijgen, moeten we geven."

• Gal 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus 

leeft in mij (ik ben dood en ik leef).

• Luk 17:33 Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie 

het zal verliezen, zal het behouden. (Wil je leven dan moet je sterven)

• Mat 25:21 …trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal 

ik u aanstellen; (Om te regeren zul je eerst moeten dienen)

• 1 Kor 3:18 Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij 

dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. (dwaas is God volgen >> wijsheid)

• Mat 23:12 En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf 

zal vernederen, zal verhoogd worden. (eer krijg je door nederigheid)

• Mat 20:16 6Zo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten;

• Rom 7:26 Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met 

het vlees de wet van de zonde. (gered door genade alleen >> Wet uit liefde)



Allen genezen….
• Mat 4:24 en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door 

allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten 
waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen.


• Mat 8:16 Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door 
demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een 
enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren,


• Mat 12:15 Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar, en veel menigten volgden 
Hem en Hij genas hen allen.


• Luk 4:40 Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door 
allerlei kwalen gekweld, deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de 
handen op en genas hen.


• Luk 6:19 En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging 
kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.




Apostelen genezen allen….?
• Hand 5:12 En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen 

en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de 
zuilengang van Salomo. 
13 En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar 
het volk had grote achting voor hen. 
14 En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, 
menigten van zowel mannen als vrouwen,


• 15 zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op 
bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook 
maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen.


• 16 En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar 
Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld 
werden, en zij werden allen genezen.




Name it and claim it….?



Name it and claim it….?



Name it and claim it….?
• Als ik maar genoeg geloof (in Yeshua/God) heb dan zal God mij genezen….


• 1) Waar is de genade dan? 
• Genade is iets wat God ons geeft omdat Hij van ons houdt niet omdat we het 

verdiend hebben.

• Maar hierbij hangt mijn genezing af van de mate van mijn geloof, niet 

(genoeg) geloof dan geen genezing…

• Mat 17:20 …Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze 

berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou 
voor u onmogelijk zijn.  


• Geen groot geloof in God maar: geloof in een Grote God;

• Ik weet niet wat God met mijn ziekte zal doen, maar ik vertrouw Hem met 

mijn leven! 



Name it and claim it….?
• 2) Het is gemeen om dit te verkondigen! 
• Als we ziek zijn dan is ons geestelijke leven niet altijd op zijn best, we zijn al 

bang en verward. Het zal dan niet meevallen om geloof op te brengen dat God 
je op dat moment meteen zal genezen…


• Een schreeuw om hulp naar Hem, en hopen dat Hij reageert is waarschijnlijker.

• Als ik niet genees (omdat ik niet genoeg geloof heb) dan zit ik daarna met twee  

problemen:

• A) Ik ben nog steeds ziek.

• B) Ik ben dus (schijnbaar) een minderwaardige gelovige. 

• Je schopt tegen iemand aan als deze toch al zwak is.

• Mar 6:5-6 En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele 

zieken de handen op en genas hen. Hij verwonderde Zich over hun ongeloof.

• Kern van waarheid, maar dan nog bemoedigen we liefdevol! 



Name it and claim it….?
• 3) Gods Woord bevat meer uitleg mbt genezing. 
• Er zijn 3 categorieën waarin de genezingen in de vier evangeliën vallen  

• I) Genezing op basis van het geloof van de zieke. 

• II) Genezing op basis van het geloof van anderen dan de zieke. 

• III) Genezing op basis van Yeshua’s soevereiniteit. 



I) Genezing op basis van het geloof van de zieke
• Mat 8:1-4 Heere, als U wilt, kunt U mij reinigen.

• 9:20-22 Als ik alleen maar Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden.

• 9:27-30 Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof.

• 20:29-34 Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. 

• Luk 17:12 En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien 
melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan.


• 13-14 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over 
ons. En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de 
priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden.


• 17 Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan 
de negen anderen? 



II) Genezing op basis van het geloof van anderen
• Mat 8:5-13 Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar 

spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn.

• 9:2-8 En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. En 

Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, 
uw zonden zijn u vergeven.


• 9:18-25 Mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg Uw hand op haar en 
zij zal leven.


• 15:22-28 O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar 
dochter was vanaf dat moment gezond.


• 17:14-18 Heere, ontferm U over mijn zoon, want hij is maanziek en heeft veel 
te lijden…en het kind was vanaf dat moment genezen. 



III) Genezing op basis van Yeshua’s soevereiniteit.
• Mat 8:14-15 En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij 

stond op en diende hen.

• 12:9-13 Steek uw hand uit. En hij stak hem uit, en hij werd hersteld, gezond 

als de andere.

• 14:13-14 zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming 

bewogen over hen en genas hun zieken.

• 4:23; en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.  

9:35; genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.  
12:15 veel menigten volgden Hem en Hij genas hen allen. 



Name it and claim it….?
• 4) Waar is de soevereiniteit van God hierin? 
• Zo’n 18% van de evangeliën gaat over genezing, dus God is duidelijk VOOR 

genezing.  
Maar soms is het niet Gods wil dat er (nu of ooit) genezing plaatsvindt door 
medicijnen of wonderen…>> God is GEEN snoepautomaat!!


• 1 Tim 5:23 Timotheüs moet wijn gaan drinken tegen zijn maagklachten en 
veelvuldige kwalen.


• 2 Cor 12:7 >> Gal 4:15 Paulus heeft een doorn in het vlees (die blijft). 

• 1 Tim 4:20 Paulus liet Trofimus ziek achter (geen uitspraak over zwak geloof).

• Fil 2:27 Epafroditus was zo ziek dat hij bijna stierf.


• Mat 26:39 Yeshua bad: …Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.




Name it and claim it t.o.v. Bethesda….?
• Joh 5:3 Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en 

verlamden, die wachtten op de beroering van het water.

• 5:5 En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was. 

6 Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij 
tegen hem: Wilt u gezond worden?


• 5:8 Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen. 9 En meteen 
werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op 
die dag.


• 5:13 En hij die genezen was, wist niet Wie het was, want Jezus had Zich 
ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats.

A. vers 13 En hij die genezen was, wist niet Wie het was… geen geloof in genezer!

B. vers 3 van de grote menigte maar 1… niet iedereen geneest!

C. vers 9 METEEN werd de man gezond… geen lange herstel periode! 

D. vers 5 hij was 38 jaar ziek….genezing is op Zijn tijdslijn/moment niet ons!



We hebben allemaal talenten die we inzetten…
• 1 Cor 12:4 4Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest.

• 5 Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere.

• 6 Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in 

allen werkt.

• 7 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is 

voor de ander. 
• 8 Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan 

de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;

• 9 en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven 

van genezingen, door dezelfde Geest;

• 10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan 

een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en 
aan een ander uitleg van talen.


• Hun moesten verder bouwen op Yeshua’s stevige fundament en verkondigden 
de zuivere boodschap vandaar dat er veel wonderen gebeurden. 



Grotere werken zult u doen
• Joh 14:12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die 

Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn 
Vader.


• Kunnen wij dodere doden opwekken dan Yeshua?

• Kunnen wij betere doden opwekken dan Yeshua? 

• Yeshua was in Judea en Samaria de apostelen gingen de wereld in.

• Yeshua heeft velen bereikt de apostelen velen meer.

• Yeshua heeft ca 3 jaar verkondigd, de apostelen tientallen jaren.

• Om maar niet te spreken over Zijn volgelingen door de eeuwen heen….



Ter herinnering: Valse profeten 
• Profeten van de "laatste tijd" (1 Joh 2:18) zullen grote wonderen verrichten 

(Mat 24:24) en kunnen "verleiden". . . zelfs de uitverkorenen "(Mar 13:22).


• Petrus waarschuwt ons in 2 Pet 2:1-3 op vijf manieren:


• • Ze komen vanuit de gemeente achtergrond.

• • Ze ontkennen de bijbelse Yeshua op de een of andere manier.

• • Ze worden erg populair, vooral bij mensen met emotionele motieven.

• • Ze wateren doctrines van de Bijbel bewust maar ‘onzichtbaar’ af.

• • Ze zijn hebzuchtig en stimuleren dat.


• We worden gewaarschuwd om ieder van hen te testen aan Gods Woord en 
hun onderricht afwijzen en geen enkele gemeenschap met hen hebben  
(2 Joh 1:9-11). Ze zijn gevaarlijk (Mat 7:15)! 



Valse profeten 
• “. . . zijn brieven, sprekende in hen van deze dingen; waarin sommige dingen 

moeilijk te begrijpen zijn, die zij die ongeletterd en onstandvastig zijn, 
worstelen, zoals zij ook de andere geschriften doen, tot hun eigen 
vernietiging. "(2 Pet 3:16)


• De Schrift is onze enige echte autoriteit (Mat 5:18; Joh 10:35; 14:26; 2 Tim 3: 
15-17; 2 Pet 1:19). Net zo belangrijk dat we de Schriften niet misbruiken, 
want dit kan bijna net zo gevaarlijk zijn als ze helemaal negeren.


• Verstoring van de Schrift heeft een overvloed aan culten en ketterijen 
voortgebracht - heden en verleden.


• Van de Geest iets ontvangen wat tegen Gods Woord ingaat, is alarmerend: 
"Gij zult niet toevoegen tot het woord dat ik u gebied, noch zult gij daarvan 
afdoen" (Deu 4:2). "Voeg u niet toe aan zijn woorden, opdat hij u niet bestraft, 
en gij een leugenaar bevonden wordt" (Spr 30:6).



Waarom ik huiverig ben voor genezingsdiensten
•Genezing bevestigde VERGEVING VAN ZONDEN, dat staat voorop!

•God wordt geëerd door zieken die waardig wandelen met Hem. 

•Niet Mijn wil maar die van U, wordt genegeerd.

•Bij geen genezing is de zieke (meestal) de schuldige….

•Men is (heimelijk) tegen artsen die zijn niet nodig….

• Er wordt vaak de suggestie gewekt dat allen (net als toen) zullen genezen….

• Er is algemeen geen aandacht aan de zieken in het NT die ziek blijven….

• In evangelische kringen wordt wekelijks voor zieken gebeden waarom dan 

naar een genezingsdienst gaan?

• Ze doorstaan NOOIT de Deu 13:1-5 test of Yeshua’s opdracht in Mat 5:19



Conclusie: Gods HELE Woord leert ons:
• Lijden is (nu nog) onderdeel van ons leven.

• Vaak maar niet altijd geneest bij Yeshua iedereen.

• Dat kan door geloof van zieke of anderen maar ook gewoon door Yeshua.

• Gaven van genezingen zijn van de Ruach Hakodesh (1 Cor 12:9), die aan 

ieder uitdeelt zoals Hij wil. (1 Cor 12:11)

• Apostelen en hun volgelingen legden het fundament, genezingen namen af…

• Waarschuwingen tegen valse profeten 2 Tim 3:13 Maar slechte mensen en 

bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden 
misleid.


• 1 Joh 3:22 en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij 
Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.


