
  
GODDELIJKE  GENEZING  EN  GEZONDHEID

In deze speciale brief is goddelijke genezing en gezondheid ons onderwerp. God openbaarde Zichzelf in het Oude Testament aan Zijn volk  
onder een van Zijn verbonds namen zoals Jehova–Rapha en het betekent, ''Ik ben de Heere die u geneest.'' In het Nieuwe Testament zegt het,  
''Jezus welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van de duivel overweldigd waren!'' (Han. 10:38) En Jezus 
kwam, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou, (1 Joh. 3:8) – De Heere is niet alleen de schepper van het lichaam, Hij is alzo onze 
Goddelijke genezer! – Hij is werelds grootste medicus! – Hij is de oog, oor, neus, hart en keel specialist! – ''Met het juiste geloof, zal Hij u nooit in  
de steek laten! Jezus werd nooit bekend door het in praktijk brengen van de psychiatrie, toch heeft Hij meer onderdrukking en geestelijke  
gevallen genezen dan alle experts tezamen! En geloof beweegt Hem tot actie!'' – ''Jezus zegt, want iegelijk, die bidt, die ontvangt. (Math.7:8)  
Vraag alles in Mijn Naam en Ik zal het doen!'' (Joh. 14:13-14) ''Vertrouw Jezus, en Hij zal de geneesheer van uw familie worden! Gebruik uw  
geloof en Hij zal u toestaan om een lang leven in een goede gezondheid te hebben! (Ps. 103:4) – 3 Joh. 2) En in de voorafgaande verzen wordt 
er gezegd, en vergeet geen van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest!'' 

''Voorzeker werkt Jezus vandaag aan de dag wonderen, want Hij gaf de belofte van genezing in de grote commissie (boodschap). En op zieken  
zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden! (Mark. 16:15-18) En nadat Jezus was vertrokken en weer opnieuw in de Heilige Geest  
teruggekeerd was, genezing en wonderen bleven doorgaan.  Han. 5:12, En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en 
wonderen onder het volk!'' – ''Zelfs zo, dat er mensen genezen werden doordat de schaduw van Petrus op hen kwam! En ook kwamen  
er menigten uit de omliggende steden gezamenlijk te Jeruzalem, brengende zieken, en hun geloof was zo groot, dat allen genezen 
werden!'' (Verzen 15-16)

''Goddelijke genezing is absoluut een vervulling van profetie, Jes. 53:4-5, En door Zijn striemen zijn wij genezen! En Hij droeg onze smarten,  
onze pijnen en onze ziektes. In het Nieuwe Testament zegt het alzo dat Hij onze ziekten heeft gedragen en dat Hij ons van ziektes vrij gemaakt  
heeft'' (Gal. 5:1) Math, 8:16-17, ''bevestigt ook datgene wat Jesaja door profetie gezegd had dat er in de toekomst zou gebeuren.  Dus we zien 
duidelijk dat Jezus geneest, omdat Hij de ziektes en kwalen van het menselijk ras op het kruis gedragen heeft! En Hij heeft gezegd,  
het is volbracht! Dit omvat ook redding. En het verklaart dat wij door Zijn striemen genezen zijn!'' (1 Petr. 2:24)  Een andere vervulling 
van profetie wordt gevonden in Luk. 4:18-19 – ''Strek u uit en accepteer het, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft!'' 

Christus geneest vandaag de dag omdat Hij altijd de zelfde is! Hebr. 13:8, ''Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid!''  
''Mensen veranderen, rivieren en stromen en locaties veranderen, en wetten veranderen, maar de Eeuwige God verandert niet! Zijn kracht is 
nooit afgenomen! Hij werkte in het verleden wonderen en zal hetzelfde vandaag doen en in de toekomst net zo lang als een enig zieke  
simpel gelooft, Hij zal altijd genezen en redden!'' 

Zoals we u alreeds vermelden geneest Jezus vandaag de dag omdat de natuur van God tegen zonden en ziekten is. En lang geleden is er  
gezegd, God is niet de grote Ik was: HIJ IS DE GROTE IK BEN! – Zijn Woord verandert nooit. Hij is dezelfde vandaag en voor altijd. Accepteer dus 
alles wat u ook maar nodig hebt en vertrouw altijd!'' – ''Jezus geneest vanwege Zijn wonderbare medelijden. In verband met een van Zijn eerste  
genezingen is er gezegd dat de Heere naar de ellendige neerzag en met barmhartigheid innerlijk bewogen was! Mark. 1:41, ''En Jezus, innerlijk  
bewogen, strekte Zijn hand uit, en raakte hem aan, en zeide tot hem: Ik wil; word gereinigd. En als Hij dit gezegd had, ging de melaatsheid  
terstond van hem, en hij werd gereinigd! – Toen de scharen met hun ellendigen tot Jezus kwamen, was Hij met innerlijke ontferming over hen  
bewogen. En Hij genas hun zieken! (Math.14:14) – En opnieuw riepen twee blinden mannen het uit en zeiden ontferm U onzer, O Heere. En 
Jezus had medelijden en raakte hun ogen aan, en terstond werden hun ogen ziende! (Math. 20:34) – Zo zien we dat het onmogelijke mogelijk is  
gemaakt! – En Hij zal u definitief aanraken als u vraagt, accepteert en Hem gelooft!'' (Math. 17:20) – ''We naderen een tijd van onbegrensde 
mogelijkheden waarin alle dingen mogelijk zijn. (Mark. 9:23) Onze generatie zal nu getuige zijn van de volle kracht van de Heere om  
te redden en te bevrijden als nooit eerder daarvoor!'' 

''Hij geneest vandaag, omdat Hij wil dat Zijn volk Zijn Naam verheerlijkt, De Heere Jezus. Nadat Hij vele wonderen verricht had zeggen de  
Schriften, En zij verheerlijkten den Gods Israëls!'' (Math. 15:30-31) – En ook zien we dat Jezus Zijn volk geneest zodat ze vreugde, kracht en een 
goede gezondheid hebben om een getuige van Hem te kunnen zijn! Omdat sommige mensen zo ziek zijn zodat zij niet eens in een conditie 
verkeren om te kunnen getuigen wil Hij dat ze gezond worden zodat ze wel kunnen getuigen! Alzo wil Hij degenen die onder verschillende  
mentale problemen gebukt gaan genezen. 

''Zoals we zien werd Legio door demonen gedreven en gekweld (in feite was dit geval krankzinnig) en Jezus genas hem! En zei, ga  
heen naar uw huis tot de uwen, en boodschap hen, wat grote dingen u de Heere gedaan heeft, en hoe Hij Zich uwer ontfermd heeft!''  
(Mark. 5:19) ''De man gehoorzaamde en alle mensen verwonderden zich!'' – ''Jezus geneest vandaag de dag alzo want het is een krachtig  
middel om zielen voor Hem te winnen. Toen Petrus de lamme man genas (Hand. 3:1-2) die nooit gelopen had, en hem bevel gaf om op te staan,  
en hij deed het, onmiddellijk was hij genezen en sprong op van vreugde! In die dagen resulteerde dit wonder er in dat 5.000 mannen Jezus als  
hun Redder accepteerden!'' – (Hand. 4:4) ''We zijn in een grote uitstorting en zelfs meer is er komende om redding te brengen aan degenen die 
willen luisteren!''  

''Jezus heeft gezegd, geef acht op alle dingen die Ik u geboden heb, en zie, Ik ben altijd met u, zelfs tot het einde van de wereld  
(tijdperk)! Zo zien we dat de Heere heel duidelijk stelt dat de belofte van genezing tot aan onze late uur van kracht zou zijn!'' ''Vergeet 
geen van Zijn weldaden zegt het. Hij wil u alzo goddelijke gezondheid geven! Dus zegt de Psalmist het zo in Ps. 105:37. En zelfs nog meer  
uitgesproken in Ps. 103:5, ''Zodat uw jeugd vernieuwt als een arends! Geloof, en u zult in uw hele lichaam een verandering ontvangen!'' ''We 
zien dat Mozes goddelijke gezondheid genoot. (Deut. 34:7) Want op een leeftijd van honderd en twintig jaren oud was zijn 'natuurlijke kracht'  
nog steeds sterk functionerend! Alzo had Kaleb een verbazend getuigenis aangaande goddelijke gezondheid!'' (Joz. 14:10-11) ''Zo zien we dat 
de Heere Zijn volk onder het verbond van het Oude Testament gezegend heeft door hen genezing en goddelijke gezondheid te geven; hoe veel  
te meer zal Hij dat onder het nieuwe en betere verbond van genade doen! . . . De Schriften gebieden de gelovige om de Heere te prijzen en 
al Zijn weldaden niet te vergeten! . . . Hij vermeldt het op zo'n manier, dat de menselijke natuur, zijnde zoals het is, deze prachtige  
beloftes definitief niet zou afslaan! – En vergeet alzo niet dat Hij beloofde om heel Zijn volk te voorspoedigen en in hun noden te voorzien. En 
Hij zegt, ''En beproef Mij nu daarin, zegt de Heere! (Mal. 3:10) Dat gij welvaart!'' (3 Joh. 2) – ''En gezegend is de man die hoort en handelt op  
deze beloftes! In zijn huis zal have en rijkdom wezen!'' (Ps. 112:1-3) Ja, het zegt, Mijn God zal in al uw noden voorzien!'' (Filp. 4:19).
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