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BIDDEN OM GENEZING? 

 

 
 

 

Het bidden om genezing is wel een bijzonder onderwerp. Wie bidt om genezing, laat al 

blijken dat hij op de eerste plaats op Jezus Christus zijn vertrouwen gaat stellen. De klassieke 

geneeskunde kende een enorme vooruitgang, toch blijven de ongeneeslijke ziekten bestaan en 

komen er nieuwe ziekten bij als bv: Aids, plagen als Corona enz. 

Hoe je bidt is wel heel belangrijk, de discipelen vroegen Jezus om hen te leren bidden.  

 

Algemene Bijbelse gebedsprincipes: 

 

Mt 6:5  En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de 

synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. 

Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon 

 

Het gebed van deze farizeeërs, was meer gericht om op te vallen tegenover de mensen dan op 

God. Op de hoeken der pleinen was er steeds volk. In de synagoge. Naar een kerkgebouw of 

kapel lopen om te bidden is helemaal niet wat Jezus leerde! Jezus wijst dit aan als een slecht 

voorbeeld. Wij zien dus dat de ingesteldheid voor het bidden geestelijk gezond moet zijn, om 

verhoring te krijgen. Men moet persoonlijk bidden bij elke gelegenheid ( Efeze 6:18) met 

hart en ziel, geen show! (Jer.29:13).  

 

Mt 6:7  En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij 

menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. 

 

Met een omhaal van woorden betekent, het steeds herhalen van bepaalde gebeden. Vele 

“Onze Vaders” na elkaar heeft geen enkele zin. “Wees gegroet” bidden is afgoderij. Ook in 

andere godsdiensten vindt men het herhalen van bepaalde gebeden terug. Ook hier komt er 

geen verhoring zegt God. Bidden met gevouwen handen is on -bijbels!  

 

De gevouwen handen zijn ontstaan daar men naar de oude grote afgodsbeelden keek, en zo 

diende men te bidden in dezelfde houding van het afgodsbeeld. 1 Timoteüs 2:8 Ik wil dan, dat de 
mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist.  

De apostel Paulus schonk aandacht aan de gebedshouding, hij kende de wil van God! De 

profeet Daniel bad ook op deze wijze. 
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Mr 11:25  En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, 

opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeven. 

  

Wanneer men in ruzie leeft met iemand, hetzij een gelovige of niet, dan kan dat zorgen voor 

een gebedsverhindering. Wanneer men om vergeving vraagt, mag men nooit te weigeren, al 

kan dat moeilijk zijn. God wil luisteren en kracht aan uw gebed geven, indien men rekening 

houdt met Gods voorwaarden als deze. Het zijn eenvoudige gebedsregels. Wie zijn zonden 

niet wil belijden, kan geen gebedsverhoring verwachten. 

 

Ro 8:26  En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij 

bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke 

verzuchtingen. 

 

Ons bidden zal steeds in overeenstemming zijn met het Woord van God, de Bijbel. Bidden 

kan en moet men leren, en God helpt ons via de H. Geest, die meebidt! God leeft mee met u, 

kent uw problemen, uw verdriet, uw verlangens. God weet best wat wij nodig hebben, om 

gelukkig en blij te zijn. Een mens kan soms denken: had ik nu veel geld, dan zou ik gelukkig 

zijn, mijn problemen kunnen oplossen. Ook ons denken is onvolmaakt en kan zondig zijn. Het 

ontvangen van de H. Geest is dus noodzakelijk (bij bekering) om Zijn hulp te ervaren. 

Wie zich kan verblijden, verheugen en tevreden kan zijn in zijn omstandigheden? 

God zegt : Ps 37:4  verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.  

Zich verlustigen in de Here, betekent dat men met hart en ziel wil geloven en leren Gods wil 

te vinden. Verlustig u in de beloften van de Heer!  

Eerst moet men weten wat God u wil! Maar vandaag is dat niet zo. Israël is het grote 

voorbeeld, met de gevolgen vandien. 

 

Hos 4:6  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis 

verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet 

van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. 

 

Bidden om genezing 
 

Ik heb een stil vermoeden dat er door gelovigen veel gebeden wordt om genezing van een 

ziekte of kwaal. Schijngelovigen zoeken allerlei bedevaartsplaatsen of kwakzalvers op om 

genezing te vinden. Ze weten niet dat deze dingen onchristelijk zijn, en de mens wegtrekken 

van God, meer nog, onder een vloek en een binding kunnen brengen. Boete doen, heiligen 

dienen, of dergelijke om genezing te verkrijgen is ook uit den boze en gevaarlijk. De 

wetenschap kan ook niet alle ziekten genezen. 

Ook christenen kunnen verkeerd bidden, door bepaalde Bijbelteksten niet goed of verkeerd te 

begrijpen. Daarom neem een goede Bijbelvertaling als de Herziene Statenvertaling! 
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Men leest in de profeet Jesaja volgende profetie: 

 

3  Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, 

ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet 

geacht. 4   Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; 

wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 

 

 

 
 

5  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; 

de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing 

geworden. Jesaja 53 

 

“Onze ziekten” Heeft Jezus op zich genomen. Wat betekent dat? Onder ziekten dient men 

dit begrip te begrijpen zoals zij dat toen gebruikten, namelijk als “de straf op de zonden”. De 

straf welke er gekomen was na de zondeval, ziekte en dood.  Zij kenden Deut.28:61. Omdat 

Hij die straf droeg, heeft Jezus gezorgd voor een herstel van ons komende hemels lichaam!!! 

Dat komt bij de opstanding en de opname.  

“Onze smarten” Het Hebreeuws woord hier gebruikt betekent: “een last dragen”, een deel 

van de pijn, gevolg door ongehoorzaamheid aan God zoals Eva, pijn bij het baren. 

   

Gods volk heeft deze tekst nooit goed begrepen, want voor hen, was die beschreven man 

waarover hier door Jesaja werd geprofeteerd een zondaar. Die man zou een veracht man 

worden in de ogen van de joden. 

Hij zou een zondaar zijn, want ze dachten aan de Profeet Ezechiël, deze schreef het volgende: 

 

20  De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de 

vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De 

gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de 

goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. Ezech.18  

 

Hun besluit was, je kunt niet sterven voor de zonden van een ander. 

Helemaal had Gods volk niet begrepen dat het over Jezus Christus ging hun eigen beloofde 

Messias! Jezus had het hun vele malen laten zien, dat Hij macht had te genezen, de mensen te 

verlossen van het gevolg van de zondeval! Matth.8:17 

 

Welke is de vervulling van deze profetie? 
 

Jezus droeg de zondestraf aan het kruis, de straf die wij hadden verdiend. Hij droeg de 

gevolgen van alle zonden, ziekte en alle verdriet. Jezus was gezond toen Hij werd gekruisigd. 
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Jezus gaf zijn leven als schuldoffer voor onze zonden. Zijn striemen of Zijn geselingwonden 

zouden uiteindelijk genezing voor de gelovige mensheid worden. 

Bij het bidden wordt deze tekst gebruikt alsof iedereen die gelooft gezond moet worden en 

geen verdriet mag hebben! Dit staat er niet!  

 

 

 

Deze genezing “door Zijn striemen” spreekt van een geestelijk vernieuwd worden. Indien 

het lichamelijk zou zijn, dan zouden alle mensen die tot geloof in Jezus kwamen allemaal 

compleet zijn genezen! Wij moeten teleurstellingen kunnen voorkomen. Velen van hen die 

niet genezen werden, hebben groot verdriet, omdat er wordt gezegd dat ze ongelovig zijn.  

 

Helaas, is niet iedereen genezen bij zijn wedergeboorte. Jezus, toonde veelvuldig aan Zijn 

volk, voor Hij stierf, dat Hij macht had over leven, ziekte en dood! Zo blijven wij ook als 

Bijbelgelovigen nog steeds blootgesteld aan ziekte en dood! Doch komt er een dag, dat wij bij 

Hem zullen zijn met een verheerlijkt lichaam en eeuwig leven! Dit zal de complete vervulling 

zijn van deze profetie. Jezus deed wonderen opdat men Hem als Messias zou aannemen. 

 

GENEZEN DOOR GEBED EN ZALVING. 

 

14  Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over 

hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15  En het gelovige 

gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, 

zal hem vergiffenis geschonken worden. 16  Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor 

elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er 

kracht aan verleend wordt.Jac.5 

 

 
 

1Co 12:28  En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten 

tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, 
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Deze twee Bijbelteksten spreken klaar en duidelijk over gebedsgenezing met of zonder 

zalving. Het zalven beperkt zich tot de oudsten van een gemeente. 

Het roepen van de oudste(n) wijst erop dat de ziekte heel ernstig of ongeneeslijk is. Het 

zalven in de naam des Heren heeft niets te maken met het zalven van de doden door de 

Rooms Katholieke kerk, welke opnieuw een Babelse achtergrond heeft. 

Het belijden van zonden lijkt wel een noodzaak. Indien iemand in ruzie leeft met een ander, 

kan dit ook soms een oorzaak zijn dat er geen genezing optreedt. Een ziekte kan ook 

psychosomatisch veroorzaakt zijn. Opgekropte woede en haat kunnen ziekten veroorzaken. 

Het zielenleven van een mens kan door demonen worden aangevallen met het gevolg dat een 

mens depressief of erg agressief kan worden. 

 

Het gebed van een “rechtvaardige”. Dit gaat over een wedergeboren en Bijbelgetrouwe 

christen. Een genezing die tot stand komt door verhoring is altijd een complete genezing. 

God doet geen half werk. 

 

De apostel Jacobus schrijft deze tekst tussen vele andere richtlijnen. Bijzonder moeten wij 

letten op de context. Daar verwijst Jacobus naar de profeet Elia! Het volk bekeerde zich niet 

van hun afgoden, God tuchtigde het volk lichamelijk, Elia bad en het regende niet meer. Dus 

geen zegen! Later bekeerde het volk zich, en Elia bad om regen en het regende, dan kwam 

wel Gods zegen over het volk.  Genezing kwam slechts na bekering! 

 

https://biblespace.org    https://www.facebook.com/ronny.gaytant 
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