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Inleiding 

 

Dit document is geschreven met betrekking tot Jakobus 5, maar de principes kunnen ook worden 

toegepast wanneer gemeenteleden voor elkaar bidden.  
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1 De plaats van geloof  

 

Bij het gebed om genezing zien we het geloof op verschillende manieren werkzaam.  

 Soms is het geloof van degene die genezing nodig heeft het middel waardoor genezing geschonken 

wordt (Mattheüs 9:22) 

 Andere keren is dat het geloof van een familielid of naaste (Mattheüs 15:28; Markus 2:5, 11)  

 Soms treedt het geloof van degene die voor de ander bidt op de voorgrond (Markus 9:17-24)  

 Bij andere gelegenheden lijkt geloof bij de genezing geen enkele rol te spelen (Johannes 5:1-9)  

 

Waar het om gaat, is dat God in bepaalde gevallen simpelweg geneest, omdat Hij dat kennelijk wil, los van 

hoe je daar als mens in staat. In de overgrote meerderheid van de gevallen genas Jezus omdat er iemand 

was die geloofde.  

 

Verschillende soorten geloof 

 Wij geloven dat God alle beloften vervult die in de Bijbel staan. Er zijn beloftes vervuld en er zullen 

nog beloften vervuld gaan worden.  

 Wij geloven in Gods almacht en geloven dat God alle zieken kan genezen. We zien ook dat God 

niet alle zieken geneest, maar wij geloven dat Hij het wel kan. We zien dat iedereen die naar de 

Heere Jezus ging en geloofde dat Jezus hen kon genezen, ook werd genezen.  

 We zien personen naar de Heere Jezus gaan in geloof dat Hij kon genezen, maar twijfelden of Hij 

het ook wilde doen, in Gods barmhartigheid door de Heere Jezus toch genezing ontvingen.  

 Wij geloven in Gods barmhartigheid, ontferming, genade en liefde om goed te doen en te willen 

zegenen.  
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2 Belijdenis van zonden 

 

Bij gebed om genezing zien we een belangrijke relatie met zonde, wat serieuze aandacht verdient.  

Het belijden van zonden en gebed om genezing horen bij elkaar.  

 Wij geloven dat Jacobus met bepaalde ‘overtredingen’ (zonden) bedoelt: zondige gevoelens van 

bitterheid, afkeer, jaloezie, boosheid of gebrek aan vergevingsgezindheid die in onze onderlinge 

relaties een rol kunnen spelen. Een relatie met deze zonden zien we in de praktijk namelijk vaak 

terugkomen. Het is echter niet uit te sluiten dat ook andere zonden die je tegen over God begaan 

hebt, een rol ziet spelen.  

 Ook David zegt: Toen ik zweeg [geen zonden en overtredingen meer beleed], teerden mijn 

beenderen weg (Psalm 32:1-5). 

 Onze koppigheid en geestelijke ongevoeligheid kunnen de genezing in de weg staan die de Heere 

God ons wil geven.  
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Afsluiting 

 

Praktisch:  

 Samen spreken over de pijn/moeilijkheid van de ziekte  

 Biddend en nadenkend de oorzaak proberen te achterhalen  

 Samen bidden en zonden belijden  

 Eén van de oudsten kan bidden, terwijl hij de persoon zalft met olie en de handen oplegt 

(afhankelijk van situatie past de oudste dit wel/niet toe)  

 Kijken en bespreken wat er wel of niet is gebeurd  

 

Adviezen:  

De Heere God geneest niet iedereen, je mag er wel om blijven bidden en het samen ook herhaaldelijk 

doen. Dit kunnen we blijven doen, tenzij de Heere God een overtuiging geeft dat deze ziekte voor nu Zijn 

wil is. Dan mag je beseffen, zoals in 2 Korinthe 12:9-10, dat Zijn genade voor jou genoeg is. Leef daarbij 

een leven van vrede en blijdschap in de gemeenschap met de Heere Jezus. 
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