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HOE DENKEN BIJBELGETROUWE  
CHRISTENEN OVER ZIEK ZIJN? 

 
Christenen weten niet altijd hoe ze daarover moeten denken met betrekking tot een 
liefdevolle God, de God van Israël! De ongelovige denkt er niet aan waarom hij ziek kan 
worden.  Mag een christen ziek zijn? Waarom kan een christen ziek zijn? Is ziekte altijd 
het gevolg van zonde? Mogen wij alle mogelijke  middelen aanwenden tot genezing? 
Hoeveel bijgeloof houdt de mens niet voor aap?  Een betere vraag is : Schiep God een 
mens die ziek kon zijn, of was dat anders in de beginne? 
    

Is ziek zijn en sterven normaal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12  Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de 
zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen 

gezondigd hebben; 
 
Ziek zijn en sterven is abnormaal in de ogen van een Bijbelgetrouw christen, het is 
normaal in de ogen van de ongelovige. Toch blijkt duidelijk dat er geen verschil is tussen 
gelovigen en ongelovigen, ze worden ziek en ze sterven. In de kliniek liggen zowel 
ongelovigen als gelovigen en op het kerkhof liggen ze allen naast elkaar.  
 
Toch zal de toekomst een verschil aantonen. 
Er is een groot verschil, want ziekte en dood kwamen er door de ongehoorzaamheid van 
de mens aan Gods woord, vandaag Bijbel genoemd. Al sterft ieder mens, toch zijn er die 
tijdens hun leven tot inzicht zijn gekomen, om opnieuw te luisteren naar wat God leert in 
de Bijbel, en hun leven daarnaar richten. Doch het bleven stervelingen. Maar zij die 
geloofden in het offer van Jezus Christus, kregen genade, en eeuwig leven. Geloven is 
weten en gehoorzamen. Ieder mens gehoorzaamt, maar aan wat?  
 Luister naar Paulus: 
 
Romeinen 6:16  Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter 
gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, 
hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 

 
Zo zijn er twee soorten zondaars  en het gedrag heeft invloed op gezondheid.(Deut.11). 
Dit eeuwig leven, gaat over de dood heen, net als Jezus die opstond uit de doden tot een 
normaal leven, met een verheerlijkt lichaam als in de beginne. 
 
27  En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, Hebr.9 
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Wie predikt leugen en bedrog? 
 
3  maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: 

Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. 
4  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,Gen.3 

 
Hier doet de satan zich voor als de misleidende prediker in schapenvacht, door de 
woorden van God te verdraaien. Vandaag doet hij dit door de Bijbel op zijn manier te 
vertalen en uit te leggen! Let op China vandaag, het land van de draak, herschrijft de 
Bijbel, tot staatsbijbel. Bijbelgetrouwe christenen worden vervolgd, bid voor hen! 
Hij vertelde wel : Eva zou kennis krijgen van goed en kwaad, een geweten!  
 
De zware gevolgen van de ongehoorzaamheid  aan Gods woord, trok hij in twijfel.  
 
De satan probeert op gelijk welke wijze sluw in het menselijk leven “schijnheilig” in te 
grijpen. Hij wil doordringen in de gemeente van Christus bij gelovigen die vlug twijfelen, 
indien zij geen voldoende Bijbelkennis hebben.  
 

 
 
Het is van enorm belang in het leven te weten wat God wil en wat je daarmede doet.  Eva 
maakte een verkeerde beslissing en besmette Adam.  Zo kwam ziekte en dood als 
gevolg een verkeerde stap voor de ganse mensheid. De satan laat verkondigen dat er 
geen hel is, en andere van zijn slaven laat hij verkondigen dat er iets is als een vagevuur! 
Zijn leugens werden een demonische traditie.  
 

Ziekte met demonische oorzaak. 
 
Matth 17 
18  En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen 
van dat ogenblik af.19  Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem 
alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 
20  Hij zeide tot hen: Vanwege uw kleingeloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof 
hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij 
zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. 
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Het lag dus duidelijk aan de discipelen die toen nog geen voldoende inzicht en kennis 
hadden in de geestelijke wereld!  Er was een duidelijk verband tussen de boze geest en 
de ziekte van de jongen. Maanziekte of Lunalisme. Hier kunnen wedergeboren christenen 
helpen, want ze hebben volmacht, niet van een staatskerk, maar van God. 
  

HET VERBAND MET GEHOORZAAMHEID. 

 
In Deut.7:12-15  God belooft alle ziekten af te wenden als het volk gehoorzaam zou 
zijn. 
Exodus 15:26 De Here wilde hun heelmeester zijn, maar ze kwamen er niet door hun 

afvallig leven. 
Denk maar aan het gouden kalf. De belofte ging in de 
ijskast, ziekten kwamen! 
Bepaalde keren heeft de Here hen wel genezen, als 
ze van de slangenbeten werden genezen, en Hizkia, 
dus weinige keren. Vandaag luistert de ganse wereld 
niet naar de God van Israël, integendeel men spot 
met de Joden als in Aalst, nu loopt de ganse wereld 
met een masker, en God lacht nu!!!! 
 

 
Toch heeft Jesaja gesproken over een bepaalde tijd dat niemand zou zeggen “ Ik ben 
ziek” !  
 
24  En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont, zal vergeving 
van ongerechtigheid hebben. 1  Nadert, gij volken, om te horen; en gij natiën, merkt 
op! De aarde hore en haar volheid, de wereld en al wat daaruit ontspruit.Jes.33 
 
DAN zal al het volk in Jeruzalem vergeving hebben ontvangen. 
DAN zal blijken dat de Here alle ziekten op Zich heeft genomen : (Jes.53:4) 
Wij lezen Jesaja 35:4-10  
Let bijzonder op Dan zulllen….   
 
Dit is het duizendjarig vrederijk waar Jezus op aarde zal regeren als vredevorst over 
zijn volk en de ganse aarde, de gevolgen van de zonde zullen DAN opgeheven zijn. 

 
JEZUS GENAS. 

 
Het ging erom dat Jezus zou tonen aan zijn volk dat Hij de Messias was. Hij genas niet 
iedereen, wel iedereen die kwam tot Hem of waar Hij zelf naar toeging!.Dit was het 
beginsel, ook de discipelen moesten dit door genezingen aantonen, dit was om naar het 
komende duizendjarig rijk te verwijzen. Het gevaar zit er in dat men de bewijsvoering 
omdraait, namelijk door te stellen “ uw geloof was te klein ,de reden dat u ziek blijft”. 
 

Er waren ook zieke dienstknechten zonder genezing! 
Wij komen ze ook tegen  Paulus schrijft er meermaals van. 
Galaten 4:12-15  : oogziekte van Paulus 
Filipenzen 2:27    : Epafroditis : zwaar ziek 
1 Tim.5:23           : maagpatiënt 
2 Tim.4:20           : Trofimus, ziek achtergelaten door Paulus. 
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Paulus stelde dat zijn oogziekte hem beschermde tegen hoogmoed. Dat alles medewerkte 
ten goede. De zonde van hoogmoed zal vele mensen en predikers misleiden.  
Zelfs deze gelovige mensen waren op weg om het evangelie te brengen. Ze zouden 
kerngezond moeten zijn volgens sommige gelovigen ! Je zou je de vraag kunnen stellen:  
 

Waarom genas dan God zijn dienstknechten niet? 
 

Neen, ziekte en dood zijn er voor iedereen, maar het bijzonderste is wat gebeurt na de 
dood! Behouden zijn of verloren! Hemel of hel. Leven of de tweede dood. 
Toch zijn de mirakels de wereld niet uit, maar deze gebeuren wanneer God dat wil, en niet 
wanneer mensen dit willen! Satan kan ook genezen, enkel om te misleiden. Daarom is niet 
alle genezing uit God. Daarom zijn niet alle genezingswijzen tot zegen.! 
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