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Voorwoord 

Van de Uitgever 

Toen in 1958 de bekende Amerikaanse evangelist T. L. Osborn op het Malieveld in Den Haag zijn massale 
evangelisatie-campagne hield, hebben weinigen kunnen vermoeden, dat deze campagne zo'n enorme 
uitwerking zou hebben. Avond aan avond kwamen duizenden mensen tot bekering en werden mensen 
genezen van allerlei ziekten en kwalen. Nimmer in de geschiedenis heeft Nederland een dergelijke 
evangelisatie-kruistocht beleefd, die het land zo in beroering bracht en zulke rijke vruchten afwierp. Wij zijn 
erg dankbaar, dat van deze campagne een prachtige geluidsfilm is opgenomen. Door het zien van deze film 
zijn reeds duizenden over de gehele wereld tot Jezus gekomen. 

Daar goddelijke genezing in Nederland eeuwen lang ver op de achtergrond gebleven is en thans in vele kerken 
zelfs in het geheel niet meer in praktijk wordt gebracht, heerst hierover grote onwetendheid. Dit belangrijke 
boek, "GENEEST DE ZIEKEN", met vijftig hoofdstukken zal iedere oprechte bijbelonderzoeker zeer zeker 
nieuw licht geven over de waarheid van het Evangelie van Jezus Christus betreffende genezing en een steun 
zijn voor zieken, die door het geloof genezing zoeken. 

Dat dit boek moge bijdragen tot het welzijn van de mens en de verheerlijking van Christus, is de ernstige bede 
van de uitgever, 

J. Maasbach 
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Inleiding 

De Schrijver 

Onder de duizenden, die tijdens onze bediening op wonderbaarlijke wijze door onze Heer zijn genezen, 
bevindt zich slechts een klein percentage, waarvoor individueel gebeden werd. De meesten werden genezen 
door hun eigen geloof, dat werd opgewekt door meditatie over de Bijbelse waarheden, die wij verkondigden 
vanaf het platform of door middel van lectuur. 

Toen wij de eerste oplage van dit boek lieten verschijnen, vermoedden wij niet, dat de daarin vermelde 
waarheden zo snel zulke grote aantallen mensen in zo vele delen van de wereld zouden zegenen. 

Wij ontvangen een voortdurende stroom van getuigenissen uit de gehele wereld, welke alle geschreven zijn 
door mensen, die op vreugdevolle wijze zijn bekeerd en wonderlijk zijn genezen, terwijl zij de toespraken lazen 
in dit boek. 

Wij hebben gemerkt dat zij, die zorgvuldig lezen en handelen op de boodschappen die in dit boek staan, een 
veel breder begrip verkrijgen en daardoor een vaster geloof dan degenen die alleen bij gelegenheid eens een 
toespraak hebben aangehoord in onze campagnes. Het gebeurt vaak, dat diegenen die onze samenkomsten 
bijwonen en falen om genezing te ontvangen, later wonderlijk genezen worden door het lezen en overdenken 
van dezelfde Bijbelse waarheden, die in dit boek staan. Omdat deze waarheden herlezen en bestudeerd kunnen 
worden, ontvangen veel mensen meer zegen van onze boodschappen in gedrukte vorm, dan anderen 
ontvangen, die van tijd tot tijd een campagne bijwonen. 

God "zond Zijn Woord en (het) genas hen" (Psalm 107:20). 

"Het Evangelie IS EEN KRACHT GODS.... voor een ieder die gelooft" (Romeinen 1:16). 

Elke BELOFTE van God, voorgehouden door de prediker of door het geschreven woord, wordt omgezet in 
de KRACHT van God, wanneer zij geloofd wordt en ernaar gehandeld wordt. 

Het Evangelie IS de kracht van God, wanneer het geloofd wordt. 

Elke belofte van God bevat de kracht van God voort te brengen precies wat ze belooft, mits ze wordt geloofd 
en ernaar wordt gehandeld. 

Gods beloften zijn "leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam" (Spreuken 4:22).Toen de 
voorgaande feiten levend voor mij werden, dwong de Geest mij om dit boek met krachtige boodschappen, uit 
te geven en het aan te bieden aan de miljoenen lijdenden, tot wie ik misschien nooit persoonlijk kan prediken. 

Deze herziene en vergrote editie wordt door de schrijver verspreid met een vast vertrouwen, dat degenen die 
lezen en nadenken over de hierin vervatte Bijbelse waarheden, een levend geloof zullen verkrijgen, zullen 
handelen op Gods Woord en wonderbaarlijk genezen zullen worden.  

Wij maken geen aanspraak op literaire stijl, omdat ons enige doel is om de feiten zo eenvoudig mogelijk te 
formuleren, feiten die moeten dienen als een basis voor echt, levend geloof in de harten van de nederigen en 
oprechten, van de "armen van geest", waaruit het merendeel der mensheid bestaat. 

Ik ben speciaal dank verschuldigd aan F.F. Bosworth, E.W. Kenyon, E.H. Ahrendt, S. Wigglesworth, C. Price, 
J. Scruby, en anderen, voor hun geschriften; aan mijn lieve vrouw, voor haar voortdurend woord van 
bemoediging en haar onvermoeide trouw; en, vooral aan onze lieve Heer Jezus Christus, de Heilige Geest, en 
de levens van de apostelen. 

De stof, ontleend aan de geschriften van F.F. Bosworth en E.W. Kenyon, is gebruikt met speciale 
toestemming. 

Dat dit boek zegen moge brengen aan allen, die deze waarheden nodig hebben, is het gebed van 

DE SCHRIJVER. 
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1    Hoe velen wil God genezen? 

"Ik zal de ziekte uit uw midden verwijderen... Het getal uwer dagen zal Ik vol maken" (EXODUS 23:25,26). 
"IK, DE HERE, BEN UW HEELMEESTER" (Exodus 15:26). 

Het doel van deze boodschap is om U bekend te maken met wat de Bijbel leert, dat, indien U ziek bent, 

God U wil genezen. 

Als U niet volledig overtuigd bent, dat God wenst dat U GEZOND BENT, zal er altijd twijfel in uw 
gedachten zijn of u wel of niet zult genezen. Zolang er twijfel in Uw gedachten is of U wel of niet zult 
genezen, kan volmaakt geloof niet bestaan, en als er geen geloof, zonder twijfel of onzekerheid, wordt 
uitgeoefend, zult U wellicht nooit genezen. "Zonder geloof is het onmogelijk Hem te behagen. Want wie tot 
God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken" (Hebreeën 11:6). 
"Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der 
zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt, want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van 
den Here zal ontvangen" (Jakobus 1:6,7). 

Als de mensen eenmaal overtuigd zijn, dat GOD HEN WIL GENEZEN, en dat HET NIET GODS WIL IS 
voor hen om ziek te zijn, dan blijkt dat zij vrijwel altijd genezing ontvangen wanneer er voor hen gebeden 
wordt, zo niet eerder. Dit wetende heeft men een basis, waarop VOLMAAKT GELOOF kan handelen. 

Is God waarachtig of  niet? 

Tot iemand, die in de knoop zat met het geloof, en die tegen me zei: "Ik schijn maar geen geloof te kunnen 
krijgen om genezen te worden", sprak ik: "Hebt u VERTROUWEN dat God Zijn belofte aan u zal houden?" 
"O ja!" bevestigde ze. "Dat is geloof ", verzekerde ik haar, en voegde er toen aan toe: "Is dat niet eenvoudig?" 
En zij werd genezen. "God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. 
Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?" (Numeri 23:19). "Er is niet één woord 
onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden" (1 Koningen 8:56). "Voor eeuwig, o Here, houdt Uw woord 
stand in de hemelen" (Psalm 119:89). "Ik WAAK over Mijn woord om dat te doen" (Jeremia 1:12). Dat woord 
"waken" betekent "acht geven op", "er op letten", "beschermen" of "er achter staan". Met al Zijn onbegrensde 
kracht staat God achter Zijn woord om het te doen. Geloof dit. 

Wij kunnen geen enkele reden vinden om aan God te twijfelen! Evangelist Bosworth zegt: "Twijfel niet aan 
God. Als u ergens aan moet twijfelen, TWIJFEL DAN AAN UW TWIJFEL, omdat deze onbetrouwbaar is, 
maar twijfel nooit aan God, noch aan Zijn Woord." 

D.L.Moody zei: "Is er enige reden waarom U geen geloof in God zou hebben? 

Heeft God ooit één van Zijn beloften verbroken? Ik daag elke ongelovige uit om ook maar één belofte, die 
God ooit heeft gedaan en die Hij niet heeft vervuld, aan te wijzen. Satan is een leugenaar. Jezus zei dat. Ik kan 
de Bijbel openen en u aantonen hoe Satan zesduizend jaar geleden tegen de mensen heeft gelogen, hen 
voorspiegelend, dat Gods Woord niet waar was. De duivel heeft Gods Woord ontkend en beloofde de 
mensen alles, maar hij verbrak elke belofte die hij ooit deed." 

Alle drie miljoen genezen 

Wat betreft de Schrifttekst Exodus 15:26, reeds hiervoor genoemd, laat mij u zeggen dat deze woorden van 
God: 

"IK, DE HERE, BEN UW HEELMEESTER", gesproken werden tot ongeveer drie miljoen mensen (Exodus 
12:37). EEN IEDER VAN HEN GELOOFDE, DAT GODS WOORDEN WAAR WAREN. Het resultaat 
was, dat een ieder van hen, die genezing nodig had, volkomen gezond werd gemaakt. 

Elke persoon verlost 

In Psalm 105:37 wordt ons gezegd dat "Hij (God) voerde hen uit.... en er was IN HUN STAMMEN 
NIEMAND DIE STRUIKELDE." Kunt u het zich voorstellen, drie miljoen mensen, allen gezond en sterk? 
Niet één zwakke, niet één zieke? 
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Vrienden, als dat waar was in Israël, onder de wet, dan is het zoveel te meer waar voor u, die verlost is door 
het bloed van Gods Lam en die leeft onder de genade, barmhartigheid en waarheid. Laat het voor u een vaste 
waarheid zijn, dat u WEET, zo goed als u weet dat twee en twee vier is, dat GENEZING VOOR U IS — 
ALLEN KUNNEN GENEZEN WORDEN. Het is Gods wil voor ieder van u, dat u GEZOND EN 
STERK bent — indien u aan Zijn voorwaarden wilt voldoen en Zijn Woord gelooft. Als er in uw geval een 
gerechtvaardigd "misschien" is, dan worden wij gedwongen toe te geven, dat er een "misschien" is in elk 
ziektegeval, omdat er "bij God geen aanneming des persoons is" (Handelingen 10:34). Als God iemand wil 
genezen, dan WIL HIJ U GENEZEN. 

In de wereld van vandaag eisen ziekten en kwalen een vreselijke tol aan mensenlevens. Ondanks het feit, dat 
de medische wetenschap zijn grootste prestaties aan. de dag legt, schrijdt de ziekte over de gehele wereld voort 
in een ongekende mate. 

De tragedie is, dat deze ziekten en kwalen de lichamen van ongeteld duizenden Christenen aantasten, terwijl de 
doorsnee prediker en leraar niets anders weet te doen dan er bij te staan met woorden van sympathie en 
medelijden, het slachtoffer verzekerend dat het Gods wil moet zijn, dat het mee zal werken ten goede, of 
wellicht dat God de patiënt een les in nederigheid wil leren, of dat hij misschien dichter getrokken wordt tot 
Hem, die Zijn wil door ziekte in zijn leven uitwerkt. 

Dit is de tendens van het tegenwoordige onderwijs en de prediking en deze wens ik af te keuren en 
VRIJMOEDIG tegen te gaan. Wij brengen u deze boodschap met het enige doel om u ervan te overtuigen, 
dat CHRISTENEN NOOIT ZIEK BEHOEVEN TE ZIJN, evenmin als dat zij zondig behoeven te zijn, en 
om u aan te tonen, dat HET ALTIJD GODS WIL IS om u volkomen te genezen, mits aan Zijn rechtmatige 
voorwaarden wordt voldaan. 

Laat mij u vragen: Waarom is ziekte zo’n hardnekkige en lastige vijand in de kerk van vandaag? Hoe komt het, 
dat ziekten en kwalen zoveel slachtoffers hebben kunnen eisen van ons Christenvolk, wanneer, in het Oud 
Testament, drie miljoen mensen Gods gesproken Woord durfden te geloven en EEN IEDER VOLMAAKT 
GENEZEN WERD? 

Laat mij nadrukkelijk vaststellen, dat de ENIGE REDEN dat deze drie miljoen Israëlieten gezond en sterk 
werden was, dat ZIJ GELOOFDEN WAT GOD ZEI: "Ik, de Here, ben uw heelmeester." Dat werd tegen 
hen gezegd en zij geloofden het. En vandaag, de ENIGE REDEN waarom de ziekte zoveel slachtoffers 
maakt onder ons volk is, dat de kerk GEFAALD (of geweigerd) HEEFT TE GELOVEN WAT GOD 
HEEFT GESPROKEN. Ze weet dat God zei: "Ik, de Here, ben uw heelmeester", maar toch heeft zij niet 
geloofd, dat Hij bedoelde wat Hij zei en ze heeft daarom Zijn "IK BEN" veranderd in "IK WAS". 

Indien ONDER HET OUDE VERBOND drie miljoen mensen gezond konden zijn in één keer, hoeveel te 
meer dan behoren allen gezond te zijn ONDER HET NIEUWE VERBOND van genade, barmhartigheid en 
waarheid, hetwelk gebaseerd is op BETERE beloften, met een BETER priesterschap, door een ZOVEEL 
VERHEVENER DIENST (Hebreeën 8:6).
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2    Genezing voor allen 

Is het nog steeds de wil van God, zoals vroeger, om ALLEN te genezen, die genezing nodig hebben? 

De grootste hinderpaal voor het geloof van velen die genezing zoeken is de onzekerheid in hun gedachten 
betreffende het feit of het Gods wil is om ALLEN te genezen. Bijna iedereen weet, dat God sommigen 
geneest, maar er is veel in de moderne theologie dat de mensen ervan weerhoudt om te weten wat de Bijbel 
duidelijk leert —dat genezing bereid is voor ALLEN. Het is onmogelijk om vrijmoedig in geloof een zegening 
te vragen als we er niet zeker van zijn, dat God deze aanbiedt, omdat de zegeningen van God alleen kunnen 
worden ingeroepen, wanneer Zijn WIL daaromtrent bekend is, vertrouwd wordt en er naar gehandeld wordt. 

Als wij weten willen, wat een wil (testament) inhoudt, laten wij dan dat testament lezen. Als wij weten willen 
wat Gods wil omtrent een zaak is, laten wij dan Zijn wil lezen. Veronderstel dat een dame zou zeggen: "Mijn 
man, die erg rijk was, is gestorven; nu zou ik graag willen weten of hij mij iets naliet in zijn wilsbeschikking." 
Dan zou ik tegen haar zeggen: "Waarom leest u de laatste wilsbeschikking niet? Dan weet u het." Het woord 
"testament" betekent in feite iemands WIL. De Bijbel bevat Gods laatste WIL, waarin Hij ons al de 
zegeningen van de verlossing vermaakt; en omdat het Zijn "laatste wil" is, is alles wat daarna komt een 
vervalsing. Niemand schrijft een nieuwe "laatste wil" na zijn dood. Indien genezing vermeld is in Gods 
LAATSTE WIL voor ons, dan zou, door te zeggen dat God niet bereid is om ALLEN te genezen, zoals Zijn 
Testament zo duidelijk vermeldt, het Testament veranderd worden na de dood van de Erflater die stierf, maar 
Hij werd opgewekt en is ook de Middelaar van het Testament. Hij is onze advocaat, kan men zeggen, en Hij 
zal ons niet buiten het testament houden, zoals sommige aardse advocaten doen. Hij is onze 
Vertegenwoordiger aan de rechterhand van God. 

Er is geen betere manier om vast te stellen wat de WIL VAN GOD is dan door het lezen van de Evangeliën, 
die de leringen en de werken van Christus vermelden. Hij was de uitdrukking van de wil des Vaders. Zijn leven 
was een openbaring, een manifestatie van de onveranderlijke liefde en wil van God. Hij voerde letterlijk de wil 
van God uit voor Adams geslacht. 

"Indien het Uw wil is" 

Toen Jezus "Zijn handen op een IEDER VAN HEN legde en hen genas", openbaarde en deed Hij de WIL 
VAN GOD voor ALLE mensen. "Zie, hier ben Ik, om Uw WIL TE DOEN, o God" (Hebreeën 10:7). "Want 
Ik ben van den hemel nedergedaald, niet om Mijn wil te doen, maar den wil van Hem, die Mij gezonden heeft" 
(Johannes 6:38). 

Alles wat Jezus gedurende Zijn aardse bediening deed voor de hulpbehoevende mensheid, was een directe 
openbaring van de volmaakte WIL VAN GOD voor het mensenras. 

F.F. Bosworth zegt in zijn boek "Christus, de Genezer": 
"Misschien kon niemand conservatiever zijn dan de geleerden van de Episcopaalse Kerk, en toch rapporteerde 
de commissie, aangesteld om het onderwerp van geestelijke genezing voor het LICHAAM te bestuderen, na 
drie jaren van studie en onderzoek, zowel in de Bijbel als in de geschiedenis: "De genezing van Jezus werd 
verricht als een openbaring van Gods wil voor de mens." Omdat zij ontdekten, dat Zijn wil ten volle 
geopenbaard is, zeggen zij verder: "De kerk kan niet langer bidden voor de zieken met die 
GELOOFSAFBREKENDE TERM "Indien het Uw wil is". " 

Evangelist Bosworth zegt verder: "De boodschap, die overal in de Evangeliën geleerd wordt, is er een van 
COMPLETE GENEZING voor ziel en lichaam, voor ALLEN die tot Hem willen komen. Velen zeggen 
vandaag: "Ik geloof in genezing, maar ik geloof niet dat ze voor iedereen is, hoe kunnen wij dan ooit het 
GEBED DES GELOOFS bidden ?" 

Onder al diegenen, die genezing van Christus zochten gedurende Zijn aardse bediening, lezen wij van 
SLECHTS EEN die om genezing bad met de woorden "INDIEN HET UW WIL IS". En dat was nog een 
verstoten melaatse, die niet wist wat Gods wil was aangaande genezing. Het eerste, dat Christus deed, was de 
correctie van deze onzekerheid door hem te verzekeren "IK WIL". 

Het is niet langer: "Indien het Uw wil is" — HET IS GODS WIL. De melaatse uit Marcus 1:40 zei: "Indien 
Gij wilt, kunt Gij". Jezus antwoordde: "IK WIL". Laat dit "IK WIL" voor u altijd de verzekering zijn, dat God 
de ZIEKEN WIL GENEZEN. Indien Hij EEN "wil" genezen, dan "wil" Hij ALLEN genezen. "Hij wil niet 
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dat IEMAND verloren gaat." Jakobus zegt: "Is iemand onder u ziek ?" "Iemand", dat houdt ook u in, als u 
ziek bent. 

Van hen, die gebeten waren door de vurige slangen, staat geschreven: "ZOVELEN opzagen (naar de koperen 
slang) leefden." En ook nu, ZOVELEN (AL WIE) opzien naar Christus als VERLOSSER worden gered. 
Allen verkeren in dezelfde positie wanneer het gaat om de weldaden van de verzoening. De woorden "al wie" 
en "wie wil" worden altijd gebruikt om de uitnodiging aan zondaren te doen en de woorden "zovelen als", 
"een ieder", "allen" en "iemand" worden gebruikt om de uitnodiging aan de zieken te richten. Beide 
uitnodigingen zijn altijd algemeen en de resultaten worden altijd POSITIEF beloofd: "Zal gered worden"; "Zal 
het leven hebben"; "Zal herstellen"; "Zal hem oprichten"; "Genas hen allen"; en "Zovelen Hem aanraakten 
werden gezond". 

Ouders bevoorrechten hun kinderen soms ongelijk, de één boven de ander, maar God doet dit niet. Als wij 
aan dezelfde voorwaarden voldoen, zullen wij allen hetzelfde oogsten. Wanneer wij ons deel doen, is God 
altijd getrouw om Zijn deel te doen, iedere keer weer. De weldaden van Golgotha zijn VOOR U. Indien God 
destijds ALLEN genas, dan geneest Hij nog ALLEN; dat wil zeggen, allen die tot Hem komen voor genezing. 
"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid" (Hebreeën 13:8). "En velen volgden Hem 
en HIJ GENAS HEN ALLEN (Matteüs 12:15). "En ALLEN, die Hem aanraakten, werden behouden" 
(Matteüs 14:36). "En de GEHELE SCHARE trachtte Hem aan te raken, en Hij GENAS ALLEN" (Lucas 
6:19). "Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met Zijn 
Woord en die ernstig ongesteld waren GENAS Hij ALLEN, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken 
werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft ONZE zwakheden op Zich genomen en ONZE ziekten 
heeft Hij gedragen" (Matteüs 8:16, 17). 

Christus geneest nog altijd DE ZIEKEN, teneinde nog altijd te vervullen de woorden van de profeet: "Hij 
heeft ONZE zwakheden op Zich genomen en ONZE ziekten heeft Hij gedragen." Onthoudt altijd, U 
behoort bij het "ONZE" van Matteüs 8:17 en God is verplicht door Zijn verbond om door te gaan met 
ALLEN TE GENEZEN, die ziek en zwak zijn, teneinde Jesaja’s woorden te vervullen. "Mijn verbond zal Ik 
niet ontwijden, noch veranderen wat over Mijn lippen gekomen is" (Psalm 89:35). 

"Toen de zon onderging, brachten ALLEN, die ZIEKEN hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot 
Hem. Hij legde IEDER VAN HEN afzonderlijk de handen op en GENAS HEN" (Lucas 4:40). "God zalfde 
Jezus van Nazareth met den Heiligen Geest en met kracht en Hij is rondgegaan, weldoende en 
GENEZENDE ALLEN, die door den duivel overweldigd waren; want God was met Hem" (Handelingen 
10:38). In die dagen WAS GENEZING VOOR ALLEN en Christus, de GENEZER, is nooit veranderd 
(Hebreeën 13:8). 

Genezing is voor allen en moet gepredikt worden aan allen 

Filippus predikte Christus te Samaria. "En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen, die hij deed 
hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Want van velen, die onreine geesten hadden, 
gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen; en er kwam grote 
blijdschap in die stad" (Handelingen 8:6-8). Jezus bewees precies Dezelfde te zijn toen Filippus Hem predikte. 

Petrus predikte Christus en de kreupele uit Handelingen 3 werd genezen. Jezus bleek Dezelfde te zijn voor 
Petrus. Waar en wanneer ook Jezus Christus wordt gepredikt in Zijn volle offerande voor de zonde en de 
ziekte, zal genezing volgen voor zieke lichamen, evenals redding voor verloren zielen. 

Paulus predikte Christus: "En er woonde te Lystra een man, die geen macht had over zijn voeten, verlamd van 
den schoot zijner moeder aan, die nooit had kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus, wanneer hij sprak, 
en Paulus keek hem scherp aan en zag, dat hij geloof had om genezing te vinden, en hij zeide met luider stem: 
Ga recht op uw voeten staan! En hij sprong overeind en liep heen en weer" (Handelingen 14:8-10). Paulus 
moet wel de boodschap van genezing hebben gepredikt, want de lamme man ontving geloof om genezen te 
worden, terwijl hij luisterde naar de boodschap van Paulus. 

Waar de goddelijke genezing ook wordt gepredikt in haar volle nut voor ALLEN, en de mensen zich houden 
aan het gepredikte Woord, wordt altijd geloof opgewekt en de mensen worden altijd genezen. Deze methode 
FAALT NOOIT. GELOOF KAN NIET FALEN. 

Laat mij nog eens zeggen, geloof kan niet worden uitgeoefend, wanneer iemand weifelt of het Gods wil is of 
niet om ALLEN te genezen. Indien Hij niet ALLEN wil genezen, dan worden wij genoodzaakt om bij 
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IEDER GEVAL te overwegen: "Ik vraag me af, of GOD DEZE wil genezen, of is deze een van die 
ongelukkigen, die hier van God moeten liggen en lijden ?" Hoe zouden wij ooit het GEBED DES GELOOFS 
kunnen bidden met zulke gedachten in onze geest? Laat het voor eeuwig vast staan — HET IS GODS WIL 
OM MIJ TE GENEZEN. Ik heb recht op genezing zowel als op vergeving — indien ik GELOOF. God zei: 
"Ik, de Here, ben uw heelmeester", en als God dit heeft gezegd en Hij niet liegen kan, dan MEENDE Hij het. 
Wat God zegt, is waar. Dus genezing is voor MIJ. 

Genezing is een deel van het evangelie en moet gepredikt worden over "de gehele wereld" en aan "elk 
schepsel" en is bedoeld om haar volle effect te behouden "tot aan de voleinding der wereld" (Matteüs 28:20). 
Aangezien ze een deel van het evangelie is, is ook de goddelijke zegen van lichamelijke genezing voor ALLEN.



3    Basis voor geloof 

Geneest de Zieken, T.L.Osborn   13 

3    Basis voor geloof 

Velen erkennen het feit van goddelijke genezing, doch zij hebben geen persoonlijke kennis omtrent Jezus als 
de Redder van het lichaam. Zij zien, dat anderen genezen worden, maar betwijfelen of genezing ook Gods wil 
voor hen zelf is. Zij wachten op een bijzondere openbaring van de wil van God betreffende hun geval, en 
intussen doen zij alles wat binnen de grenzen van het menselijk kunnen ligt om gezond te worden met behulp 
van natuurlijke middelen, er niet aan denkend, dat zij, vanuit hun eigen standpunt gezien, zo de wil van God 
wel eens kunnen dwarsbomen. 

De Bijbel openbaart de wil van God met betrekking tot genezing. God behoeft niet een speciale openbaring 
van Zijn wil te geven, wanneer Hij duidelijk Zijn geopenbaarde wil heeft gegeven in Zijn Woord. Een 
nauwkeurige studie van de Schriften zal duidelijk aantonen, dat God als Zijn wil heeft verklaard: genezing voor 
Zijn kinderen — Hijzelf de Genezer van Zijn volk. Als bewijs hiervoor zullen wij enkele Schriftteksten 
bekijken. 

Toen God de Israëlieten uit Egypte riep, gaf Hij hen een inzetting en verordening voor genezing (Exodus 
15:26). Dit werd herhaald aan het einde van de veertig jaar lange omzwervingen. Door hun gehele geschiedenis 
heen vinden wij hen in ziekte en pestilentie, zich kerende tot God met berouw en belijdenis en genezing 
ontvangende in antwoord op hun gebeden. Indien genezing in antwoord op gebed Gods weg was onder de 
Oude Bedeling, hoeveel te meer geldt zij dan onder de Nieuwe. "En velen volgden Hem en Hij genas hen allen 
" (Matteüs 12:15). 

Christus’ werken van genezing waren niet alleen om Zijn goddelijkheid te bewijzen, zoals sommigen menen, 
maar om Zijn opdracht te vervullen — om de wil van God te volbrengen. "Zie, hier ben Ik om Uw wil, o 
God, te doen" (Hebreeën 10:7). 

Jezus Zelf is een Openbaring van de wil van God. Hij deed de wil van God; Hij genas allen die tot Hem 
kwamen. Hij heeft een onveranderlijk priesterschap: "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in 
eeuwigheid." Dezelfde in liefde als toen Hij met mededogen de scharen genas; dezelfde in kracht als toen Hij 
allerlei kwalen genas. 

"Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig (mededogend) 
en getrouw Hogepriester zou worden" (Hebreeën 2:17). Gedurende Zijn aardse bediening was Hij overal vol 
medelijden en genas allen "die genezing nodig hadden" en Hij is thans de getrouwe en barmhartige 
Hogepriester van ons. In de Schriften betekenen "mededogen" en "barmhartigheid" hetzelfde. Het 
Hebreeuwse zelfstandig naamwoord "Rachamin" wordt zowel vertaald in "barmhartigheid" als in 
"mededogen". Het Griekse werkwoord "eleeo" wordt vertaald in "wees barmhartig" en in "heb medelijden"; 
zo ook het Griekse bijvoeglijk naamwoord "eleemon" wordt omschreven met "vol barmhartigheid, vol 
mededogen". 

Christus droeg Zijn twaalf discipelen op te genezen (Matteüs 10); en later, gaf Hij de zeventig dezelfde taak 
(Lucas 10). De opdracht werd gegeven aan allen, die geloven (Marcus 16:17, 18); en opnieuw werd de 
opdracht gegeven aan de kerk (Jakobus 5:14-16). Deze opdrachten zijn nooit ingetrokken. 

Genezing in antwoord op het gebed des geloofs was de enige weg van genezing, die in de eerste gemeente 
bekend was. Door alle eeuwen heen tot op de dag van vandaag heeft een rode draad van genezing gelopen; en 
nu is deze kostbare waarheid, die bijna begraven was in de geestelijke duisternis van de Middeleeuwen, weer 
tot nieuw leven gebracht door de grote uitstorting van de Heilige Geest in deze laatste dagen. Duizenden in 
ieder land beproeven God nu als de Genezer van Zijn volk. 

Verder heeft God in genezing voorzien door een verzoening van Christus (Jesaja 53:4, 5; Matteüs 8:16, 17). 
Het Hebreeuwse woord, dat wordt vertaald met "smarten" in Jesaja 53, wordt naar men zegt, overal anders in 
de Bijbel vertaald met "ziekten". Ook nog, "door Zijn striemen (kantt. "kwetsuren") zijn wij genezen". 

Het woord "gedragen" in Matteüs 8:17 wijst op plaatsvervanging — lijden voor — en niet op sympathie — 
lijden met. Indien Christus onze ziekten heeft gedragen, waarom zouden wij ze dan dragen? In het Oude 
Testament vinden wij typen van de verzoening in verband met genezing. De reiniging van de melaatse 
(Leviticus 14); de genezing van de plaag (Numeri 16:46-48); de koperen slang (Numeri 21:7-9); de genezing 
van Job (Job 33:24). 
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In Deuteronomium, hoofdstuk 28, zien wij dat ziekte gegeven werd als een deel van de "vloek". Maar Galaten 
3:13 verklaart, dat "Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek der wet". 

Zonde en ziekte zijn door de gehele Schrift nauw met elkaar verbonden; Psalm 103:3; Johannes 5:14; Matteüs 
9:5, 6, alsmede vele andere passages die hetzelfde aantonen. Wij hebben zowel van zonde als ziekte verlossing 
door het kostbaar bloed, dat vergoten werd en door de striemen, die door Jezus werden gedragen. 

Alles wat God ons heeft gegeven, is gegeven door Christus Jezus, onze Heer, aan "een ieder, die wil"; aan een 
ieder, die aan de voorwaarden wil voldoen en het Woord gelooft. Wij kunnen onszelf buitensluiten door te 
zeggen: "Het is niet Zijn wil", maar God sluit niemand buiten. Hij is geen aannemer des persoons. Zijn 
beloften zijn voor allen. "Is er iemand (niet sommigen) bij u ziek?" (Jakobus 5:14). "Bidt en u zal gegeven 
worden" (Matteüs 7:7). "Indien gij Mij iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen" (Johannes 14:14). "Al wat gij 
bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal u geschieden" (Marcus 11:24). Genezing is 
beloofd door de inwoning van de Heilige Geest (Romeinen 8:11). 

Al deze teksten, tezamen met de directe en universele beloften, maken duidelijk bekend de wil van God om 
een ieder te genezen, die tot Hem komt in geloof. Dit is Zijn wil, Zijn weg. In de Bijbel wordt geen andere weg 
van genezing aanbevolen. God heeft geen andere weg voor Zijn volk. 

Hij heeft gewild, dat wij genezing, gezondheid en kracht zouden hebben in Christus. Dit is ons recht en 
voorrecht in Hem. Wij behagen en verheerlijken Hem wanneer wij Zijn weg aanvaarden. Hij wil, dat wij 
gezond zijn. Willen wij deze voorziening van Zijn liefde aannemen? Willen wij Hem gehoorzamen, door Zijn 
weg te volgen, opdat Zijn wil in ons kan worden verricht en opdat wij God kunnen verheerlijken in onze 
lichamen? 

Met een bepaalde kennis van de wil van God, behoeven wij niet te bidden: "Heer, genees mij, indien het Uw 
wil is." "Indien" wijst op twijfel en twijfel doet het geloof teniet. Niet lang geleden zei een invalide tot de 
schrijver: "Ik geloof in het bidden tot God om genezing, indien het Zijn wil is"; en om de gedachte te 
illustreren, zei hij: "Een kind kan zijn vader om iets vragen; en de vader zal het geven, wanneer hij denkt, dat 
het goed is voor het kind; en zo, op deze manier, bid ik om genezing." Het antwoord was, dat, wanneer de 
vader beloofd had iets aan het kind te geven, het kind er dan recht op had om het te verwachten: onze Vader 
heeft ons genezing beloofd en wij hebben het recht om van Hem te verwachten, dat Hij Zijn belofte houdt. 

Wanneer wij de wil van God omtrent een bepaalde zaak niet kennen, dan kunnen wij bidden in geloof, dat 
God het voor ons zal doen, indien het Zijn wil is; en Hij zal dat ding doen. Maar waar God Zijn wil heeft 
geopenbaard in enige zaak door te beloven dat ding te doen, daar behoeven wij niet in onwetendheid te 
verkeren of in twijfel daaromtrent. Zijn Woord openbaart, dat genezing Zijn wil is, evenzeer als dat redding 
Zijn wil is, wanneer wij aan de voorwaarden voldoen en Zijn belofte geloven. 

Het geloof, dat aanneemt van God, rekent op de kennis van Zijn wil; Zijn bekende wil is de basis van ons 
denken. Wij zouden de genezing door het geloof niet beslist kunnen aanvaarden, gelovende dat wij ontvangen 
hebben, indien er nog twijfel was of ze voor ons was. Wij moeten de wil van God kennen; dan kunnen wij 
zeker aannemen door het geloof, gelovende dat wanneer wij vragen, wij ontvangen. 

Ook onze wil speelt een rol met betrekking tot genezing. Willen wij datgene nemen, wat God voor ons heeft 
gewild? 

"Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden" 
(Johannes 15:7). Wanneer ons "Ik wil" Zijn "Ik wil" ontmoet, dan is het werk gedaan.
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4    Waarom worden er niet méér genezen? 

"Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus" (Romeinen 10:17). Geloof 
ontstaat nooit door onze "sympathie". Geloof ontstaat nooit door ons "medelijden". Geloof ontstaat nooit 
door al ons spreken met de slachtoffers over hun pijnen en klachten, zwakheden en ziekten. "Geloof is uit het 
horen.... van het Woord van Christus" (Romeinen 10:17). Geloof ontstaat, wanneer wij HET WOORD DER 
WAARHEID HOREN. 

De mens MOET men de waarheid vertellen. Jezus zei: "Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u 
vrijmaken" (Johannes 8:32). Hij is de Waarheid. Als wij menigten mensen verlost willen zien van de banden 
der ziekte, dan MOETEN wij hen dat deel van het Woord prediken, dat hen vrijmaakt van ziekte. De 
waarheid is, dat CHRISTUS WIL DAT EEN IEDER VAN U GENEZEN WORDT of anders zou Hij niet 
de "striemen" hebben gedragen, waardoor "gij genezen zijt" (Jesaja 53:5; 1 Petrus 2:24). 

Dan zult u vragen, 

Waarom worden er niet méér genezen? 

Wegens het gebrek aan onderwijs en prediking van deze grote waarheid. In plaats van staan bij het ziekbed van 
de massa, sympathiserend met haar pijnen en insinuerend. dat het Gods wil moet zijn om ze "te aanvaarden", 
of dat "het u geduld zal leren", of dat "u misschien dichter tot de Heer wordt getrokken" door uw ziekte, 
behoort de predikant ELKE VORM VAN ZIEKTE DE OORLOG TE VERKLAREN, en de autoriteit te 
nemen over elke vorm van duivelse kracht, door de machtige en overwinnende Naam van JEZUS 
CHRISTUS, en zo verlossing te brengen aan de lijdenden. 

Als redding voor allen is, is ook genezing voor allen 

Wij verkeren nimmer in twijfel betreffende Gods bereidheid om zelfs de laagste en meest waardeloze mens te 
redden. Waarom kunnen wij daar zo zeker van zijn? Alleen omdat ons van jongs af aan geleerd werd, dat 
redding is voor ALLEN, die geloven, omdat "alzo lief God de wereld heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 
Zoon gegeven heeft, opdat EEN IEDER, DIE IN HEM GELOOFT, niet verloren ga, maar eeuwig leven 
hebbe" (Johannes 3:16). 

Wanneer ons de waarheid aangaande genezing voor het lichaam even positief was geleerd als de waarheid 
aangaande redding voor de ziel, dan zouden de mensen even graag geloven voor genezing als dat zij doen voor 
redding. 

Als God in vroeger tijden wonderen verrichtte en genas, maar Hij wil hetzelfde vandaag niet doen, dan moet 
het zo zijn, dat Hij een God is, die "was" en niet een God, die "is". Maar ik wil vrijmoedig verklaren, dat Hij de 
grote "IK BEN" is — "IK, DE HERE, BEN UW HEELMEESTER". Op dit moment zegt God: "Ik, de 
Here, ben UW heelmeester". Morgen zal Hij precies hetzelfde bedoelen. Hij zal de zieken, die morgen naar 
Hem opzien, genezen, omdat Hij steeds blijft de grote "IK BEN". Er is geen misschien; Hij geneest nog 
steeds ALLEN die tot Hem komen en Zijn belofte geloven. "U geschiede naar uw geloof" (Matteüs 9:29). 
Daarom "bidt in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende" (Jakobus 1:6). 

Geestelijke en lichamelijke genezing 

Genezing in de Bijbel is zowel lichamelijk als geestelijk. De twee pijlen, waarmee Satan de mensheid treft, zijn 
ZONDE en ZIEKTE. Beide kwamen door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. De twee herauten van 
de overwinning, die Christus in de wereld bracht, zijn REDDING en GENEZING — verlossing van zonde 
en ziekte. Ik denk, dat het nog beter op deze wijze kan worden gezegd: REDDING van zonde en ziekte, of 
GENEZING van zonde en ziekte. Beide geneesmiddelen zijn in één verzoening, er is in voorzien door één 
offer en door één plaatsvervanger. Het maakt weinig verschil uit of wij zeggen GENEZEN of GERED. Als 
wij zeggen GENEZEN, dan is dat voor lichaam en ziel. Als wij zeggen GERED, dan is ook dat zowel voor de 
ziel als voor het lichaam. 

Het zou onvolkomen zijn, wanneer een ongered mens met ziekte in zijn lichaam GERED wordt van zijn 
zonden en niet genezen van zijn ziekte, nadat hij deze waarheid heeft horen prediken. Het zou onvolkomen 
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zijn, wanneer een zondaar GENEZEN wordt en zijn zonden behoudt. Deze geestelijke kwalen worden 
iemand vergeven wanneer zijn lichamelijk wezen "gered" of GENEZEN wordt. WAAROM? Eenvoudig 
omdat hij de verzoening heeft aanvaard. Hoe zou hij slechts de helft van de weldaden kunnen aanvaarden, 
nadat hij de waarheid heeft gehoord? Hij heeft nu geleerd om Jezus te zien, het bloedend offer, dat zowel zijn 
ZONDEN als zijn ZIEKTEN draagt. Dit is de "waarheid, die de mensen vrij maakt" in hun lichamen zowel 
als in hun zielen. 

In onze Evangelische Campagnes prediken wij altijd een volle, tweevoudige voorziening en vertellen de 
"ongeredden" dat zij Jezus Christus moeten aannemen als hun "Genezer" en "Redder" tegelijkertijd; dat zij 
moeten geloven, dat Hij geneest van ziekte op hetzelfde ogenblik dat Hij redt van zonde. Dit brengt een 
volmaakte verlossing teweeg, beide in ziel en in lichaam. Het lichaam en de ziel worden altijd tezamen verlost, 
wanneer de mensen het willen geloven. Paulus zegt: "Gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God in uw 
lichaam en in uw geest, welke Godes zijn" (1 Korintiërs 6:20 Statenvert.). 

Ons wordt gezegd, dat wij zowel lichaam als geest moeten gebruiken om God te verheerlijken. Beide zijn 
"gekocht en betaald". 
Geen wonder, dat Jezus zei tot de 

verlamde: 

"Houd moed, mijn kind, uw zonden worden vergeven" (Marcus 2:5; Matteüs 9:2). Toen hij zijn bed opnam en 
liep, bleven zijn zonden samen met zijn ziekte achter. Daarom vroeg Jezus: "Wat is gemakkelijker, tot den 
verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel?" 
(Marcus 2:9). 

Als Jezus deze man had verteld, dat zijn zonden weg waren, dan zou zijn ziekte ook hebben moeten 
verdwijnen, omdat het geneesmiddel voor beide werd gegeven in dezelfde verzoening, en Jesaja had reeds 
verklaard: "Maar om onze overtredingen werd hij doorboord.... en door zijn striemen is ons genezing 
geworden" (Jesaja 53:5). Als Jezus de man had gezegd om op te staan en te wandelen, dan zouden zijn zonden 
ook hebben moeten verdwijnen. O, hoe nodig is het, dat de mensen een volle, tweevoudige verlossing zien! 

Het woord "behouden", gebruikt in Romeinen 10:9, "zult gij BEHOUDEN worden", is hetzelfde Griekse 
woord, dat Marcus gebruikte, toen hij zei: "En allen, die hem aanraakten, werden GEZOND" (Marcus 6:56). 
Beide woorden, BEHOUDEN en GEZOND, zijn vertaald van het Griekse woord "Sozo" 
Het zou goed zijn voor hen, die de goddelijke genezing bestrijden, om te leren wat deze woorden betekenen in 
de grondtekst. Let wel, dat elk van de woorden, gevonden in de volgende teksten, vertaald zijn van het zelfde 
Griekse woord "sozo".  

Behouden Marcus 5:23 
behouden Marcus 16:16 
genezen  Lucas 8:36 
behouden Handelingen 2:21 
genezing Handelingen 14:9 
behouden Efeziërs 2:8 
behouden Lucas 18:42 
gezond maken Jakobus 5:15 
behouden Marcus 5:34 
behouden Marcus 5:28 
behouden Lucas 17:19 
gezond Handelingen 4:9 
behouden Handelingen 4:12 
gezond Marcus 6:56 

Christenen behoeven niet ziek te zijn 

Wij tolereren geen zonde in ons leven, omdat Jezus onze zonden droeg. Wij behoeven evenmin ziekte in ons 
leven te dulden, want Jezus droeg onze ziekten. "Hij heeft onze zwakheden op Zich GENOMEN en onze 
ziekten heeft Hij GEDRAGEN" (Matteüs 8:17). "Nochtans, onze ziekten heeft Hij OP ZICH GENOMEN, 
en onze smarten (pijnen) GEDRAGEN" (Jesaja 53:4). Door deze Schrifttekst kunnen wij weten, dat Jezus 
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onze ziekten DROEG. Volgens 1 Petrus 2:24, "die Zelf ONZE ZONDEN in Zijn lichaam op het hout 
GEBRACHT HEEFT", kunnen wij WETEN, dat Jezus onze zonden HEEFT GEDRAGEN! Indien Hij ze 
heeft gedragen, behoeven wij ze niet te dragen. Indien wij ze moeten dragen, dan behoefde Jezus ze niet te 
dragen. Indien wij ze moeten dragen, dan was het onnodig, dat Jezus ze droeg. Het Evangelie toont duidelijk 
aan, dat Hij ze heeft GEDRAGEN, d.w.z. ZE HEEFT WEGGEDRAGEN, en dat WIJ er daarom van 
VERLOST ZIJN en ZE dus NOOIT MEER BEHOEVEN TE DRAGEN. 

Maar, de Christenen in het algemeen zijn gaan geloven, dat, hoewel zij verlost waren van hun zonden, zij 
moeten blijven lijden van hun ziekten, omdat het "misschien niet Gods wil is hen te genezen". Zij weten, dat 
Hij anderen genas, maar misschien waren die de meer begunstigden, die deze genade van Hem ontvingen. Was 
het slechts Zijn WIL om het te doen, dat WETEN zij, dat HIJ HEN KON GENEZEN, maar daar zij niet 
ZEKER zijn VAN ZIJN WIL, zullen zij "geduldig" zijn en verder wegkwijnen van kwalen, die aan hun 
lichamen vreten. Bedenk eens! Ziekten, die datzelfde lichaam, dat "gekocht en betaald" is, wegvreten; ja, 
gekocht en betaald met het lichaam van de Zoon van God! Lijkt u dit redelijk toe? Neen! Duizend maal: Neen! 

Mijn hart gaat uit naar de massa’s van ons Christenvolk, wie dit is geleerd. Hoe is dit in tegenstelling met Gods 
Woord! Bosworth zegt: "Wanneer ik mensen vraag of zij denken, dat het Gods wil IS om hen te genezen, en 
zij antwoorden, dat zij niet weten of het Zijn wil is of niet, dan vraag ik hen, of het GODS WIL IS OM ZIJN 
BELOFTE TE HOUDEN". Dit is zeker een redelijke vraag, die gesteld kan worden aan diegenen, die Gods 
bereidheid om ALLEN TE GENEZEN, die ziek zijn, betwijfelen. 

Laat mij herhalen, de reden, waarom niet méér mensen genezen worden, is door het gebrek aan onderwijs en 
prediking van deze waarheden. Aangezien "geloof uit het gehoor is, en het gehoor door het Woord van 
Christus", MOETEN wij — zo wij verwachten, dat de mensen geloof hebben om Gods goddelijke zegen van 
lichamelijke genezing te ontvangen — hen deze waarheden prediken, welke dienen om het geloof voor deze 
zegen op te bouwen. 

Hoeveel zondaren zouden gered worden, wanneer de prediker nooit een toespraak over de redding hield? Of 
wanneer, als hij zich voorstelt om een boodschap over het onderwerp redding samen te stellen, hij koos als 
zijn hoofdpunten 
(1) Misschien is het niet Gods wil u te redden; 
(2) Misschien is uw zonde tot eer van God; 
(3) Wees geduldig in uw zonde, totdat God u wil behouden; of 
(4) De dagen van WONDEREN (bekering) zijn voorbij? 
Hoeveel zielen zouden gered worden en hoeveel zondaren zouden geloof ontvangen voor hun bekering door 
zijn boodschappen? 

Toch zijn dit zo ongeveer de enige punten, die de zieken aangaande genezing te horen krijgen; daarom is het 
gemakkelijk te begrijpen, waarom er vandaag niet meer worden genezen.
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5    De Vader bidden in Jezus’ Naam 

"Wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde" (Johannes 
14:13). "Als gij den Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn Naam" (Johannes 16:23). 

Volgens deze teksten kunnen wij er volmaakt zeker van zijn, dat, als Jezus de waarheid sprak, wij het recht 
hebben de Vader te vragen om genezing, in de Naam van Jezus Christus, en dan genezing te ontvangen. Als 
wij Gods Woord geloven, dan mogen wij vragen in Jezus’ Naam, en wij zullen altijd ontvangen datgene, 
waarom wij vragen; dat betekent, zoals Johannes zei in 1 Johannes 5:14: "Indien wij iets bidden naar Zijn wil" 
— en genezing is beslist en absoluut ZIJN WIL VOOR ALLEN. 

U, die lijdt door ziekte, hebt een recht om de Vader te bidden om genezing. Dan "al wat gij bidt en begeert, 
gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal u geschieden" (Marcus 11:24). Het is echter uiterst belangrijk, 
dat ons bidden moet zijn in Jezus’ Naam. 

De kracht van Jezus’ Naam 

Er is kracht in de Naam van de Here Jezus Christus. Er staat geschreven in Filippenzen 2:9,10: "God heeft 
Hem den Naam boven allen Naam geschonken, opdat in den Naam van JEZUS zich alle knie zou buigen van 
hen, die in den hemel (engelen) en die op de aarde (mensen) en die onder de aarde (demonen) zijn". Wezens in 
alle drie werelden moeten buigen voor de Naam van Jezus . Die Naam regeert over Satan en zijn gehele 
koninkrijk. 

Wigglesworth vertelt dat hij een man bediende, die stervende was aan t.b.c. Hij zei, dat, terwijl zij naast het bed 
stonden, ze niets anders deden dan de Naam van JEZUS herhalen, steeds weer opnieuw. De heerlijkheid van 
God begon de kamer te vervullen, genezing stroomde in het lichaam van die stervende man, en hij stond op, 
volmaakt gezond. 

Petrus zei tot een kreupele: "In den Naam van Jezus Christus, den Nazoreeër; Wandel!", en de man liep heen 
en weer (Handelingen 3:6). 

Paulus zei tegen een demon: "Ik gelast u in den Naam van Jezus Christus van haar uit te gaan", en de vrouw 
werd volkomen hersteld (Handelingen 16:18). 

Jezus liet ons Zijn Naam achter. Deze blijft met ons. Wij hebben het recht om hem te gebruiken. Satan wordt 
bevolen die "Naam boven allen naam" te respecteren en zijn gehele koninkrijk is verplicht ons bevel te 
gehoorzamen, wanneer dit wordt gegeven in de Naam van Jezus Christus (zie Lucas 10:17). 

Denk eraan, deze Jezus overwon de zonde, Satan, ziekte, dood, hel, en graf, en wij gebruiken Zijn NAAM 
wettelijk. 

"Toen Jezus ons het recht gaf om die Naam te gebruiken, kende de Vader al datgene, wat die Naam zou 
inhouden, wanneer hij in het gebed werd uitgesproken door verdrukte zielen, en het is altijd Zijn vreugde die 
Naam te herkennen. De mogelijkheden, opgesloten in deze Naam, gaan ons verstand te boven, en wanneer 
Jezus tot de gemeente zegt: "Wat gij den Vader ook vraagt in Mijn Naam", geeft Hij ons daarmee een 
ondertekende cheque op alle rijkdommen van de hemel en vraagt ons deze in te vullen. Wat een voorrecht! 
Het zou voor iedere Christen, die genezing nodig heeft, de moeite waard zijn om een uitgebreide studie te 
beginnen betreffende de hulpbronnen van Jezus, teneinde een mate te verkrijgen van al de weelde, die deze 
Naam vandaag voor hem inhoudt. De Naam is van hem en hij kan deze vandaag gebruiken. Dat zei Jezus. 
Geloof dat Hij de waarheid sprak en begin HEDEN Zijn Naam te gebruiken in het gebed. 

"Jezus zegt: U vraagt de Vader in Mijn Naam. Ik zal dat verzoek onderschrijven, en de Vader zal u alles geven 
wat Ik heb onderschreven. Wanneer wij onze voorrechten en rechten in het nieuwe verbond nemen en bidden 
in Jezus’ Naam dan glijdt het verzoek en de smeekbede uit onze handen in de handen van Jezus. Dan draagt 
Hij de verantwoordelijkheid voor die nood, en wij weten, dat Hij zei: "Vader, Ik dank U, dat Gij Mij gehoord 
hebt. Zelf weet Ik dat Gij Mij altijd hoort". Met andere woorden, wij weten, dat de Vader Jezus altijd hoort, en 
als wij bidden in Jezus’ Naam is het, alsof Jezus Zelf bidt. Hij neemt onze plaats in. Het antwoord wordt ons 
door de Vader gezonden, en wij verheugen ons." — (E.W. Kenyon). 

Dit is absoluut waar. Als u genezing nodig hebt, dan kunt u de Vader erom BIDDEN in Jezus’ Naam. Geloof, 
dat Hij u hoort en zie! u zult uw ziekte zien verdwijnen. Waarom? Hier is het antwoord. "En dit is de 
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vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort. En 
indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de heden verkregen hebben, die 
wij van Hem hebben gebeden" (1 Johannes 5:14, 15). Nu, dat is niet moeilijk, wel? Het is van u. U hebt er 
recht op. Bid Hem erom en ontvang uw gezondheid in de kostbare, machtige Naam van Jezus. Doe het nu! 
Handel nu! De belofte geldt NU; op de plaats waar u bent! 

Jezus gaf ons toestemming om Zijn Naam te gebruiken in het gebed. "Wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal 
het doen, opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in Mijn Naam, Ik zal het 
doen" (Johannes 14:13,14). Ook lezen wij: "Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn Naam; bidt en 
gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij" (Johannes 16:24). Wat behoren wij Hem te prijzen voor 
het recht om Zijn Naam in het gebed te gebruiken. 

Als u genezing nodig hebt, dan kunt u er de Vader om bidden, in de Naam van Zijn geliefde Zoon, en u zult 
haar ontvangen, en uw blijdschap zal VERVULD zijn. 

Petrus nam Jezus op Zijn Woord en tot de lamme, die genezing nodig had, zei hij: "In den Naam van Jezus 
Christus, den Nazoreeër: Wandel!". Deze Naam heeft ZIJN KRACHT NOOIT VERLOREN. Deze 
Schrifttekst bewijst ons het feit, dat iemand GENEZING kan ontvangen DOOR DIE NAAM. De mensen 
worden gered door die NAAM, want "de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder den hemel 
geen andere naam den mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden" (Handelingen 4:12). De 
mensen bidden en richten hun verzoeken aan de Vader in die NAAM (Johannes 14:13,14; 16:24). Die NAAM 
doet de lammen, zwakken en hulpelozen weer lopen. En Jezus zei: "In Mijn Naam zullen zij boze geesten 
uitdrijven" (Marcus 16:17). Paulus bewees, dat deze profetie van Jezus waar was, verschillende jaren nadat 
Jezus haar had uitgesproken. Paulus zei tot de geest: "Ik gelast u in den NAAM VAN JEZUS CHRISTUS van 
haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur" (Handelingen 16:18). Geen wonder, dat de dichter van het 
lied schreef: 

 

Allen roemen de kracht van Jezus’ Naam, 
Laten de engelen op hun aangezicht vallen; 
Breng te voorschijn de koninklijke diadeem 
En kroon Hem Heer van allen. 
 
All hail the power of Jesus' Name, 
Let angels prostrate fall; 
Bring forth the royal diadem 
And crown Him Lord of all. 

 

Welk een kracht heeft die NAAM vandaag voor de kerk! En hij was verbonden met elke fase van de eerste 
gemeente. Volgens Kolossenzen 3:17 werd hen geleerd: "En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles 
in den NAAM des Heren Jezus, God den Vader, dankende door Hem!". In Efeziërs 5:20 werd hen geleerd, 
dat zij moesten altijd "God den Vader danken, in den NAAM van onzen Here Jezus Christus". In 1 Korintiërs 
6:11 werd hen gezegd, dat zij zich hadden "laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd 
door den NAAM van den Here Jezus Christus en door den Geest van onzen God". In Hebreeën 13:15 werd 
hen gezegd "een lofoffer te brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die Zijn NAAM belijden". In Jakobus 
5:14 werden ze geïnstrueerd om "de zieken te zalven met olie in den NAAM des Heren en in 1 Johannes 3:23 
werd hen gezegd: "Dit is Zijn gebod, dat wij GELOVEN in den NAAM van Zijn Zoon Jezus Christus". Wij 
zien door deze teksten, dat de Naam van Jezus elke fase van het leven van de eerste gemeente beheerste en dat 
hij in hun gedachten, in hun gebedsleven en in hun en onderwijs en prediking een plaats innam, die vandaag 
voor velen vreemd is, omdat zij niet werden onderwezen.
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6    Indien twee van u zullen samenstemmen 

"Als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, zal het hun ten deel vallen van Mijn Vader, die in de 
hemelen is" (Matteüs 18:19). "Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden" (vs. 
20). Het spreekwoord zegt al: "Eendracht maakt macht". 

"Twee zijn beter dan één.... Want, indien zij vallen, dan richt de één de ander weer op; maar wee den éne, die 
valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe 
zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen stand 
houden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken" (Prediker 4:9-12). Uit Deuteronomium 32:30 
en Jozua 23:10 kunnen wij opmaken, dat "één er duizend kan verjagen, en twee kunnen er tienduizend op de 
vlucht drijven". 

Jezus had er Zijn reden voor, toen Hij "nog zeventig aanwees en hen TWEE AAN TWEE voor Zich uitzond 
naar alle steden en plaatsen" (Lucas 10:1). God, de Vader moet dezelfde reden gehad hebben toen Hij, door de 
Heilige Geest, sprak: "Zondert Mij nu BARNABAS EN SAULUS af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen 
heb" (Handelingen 13:2). Wij merken op, dat de lamme man in Handelingen 3 PETRUS EN JOHANNES 
zag, en door de kracht van hun verenigd geloof werd het wonder in zijn lichaam gewerkt. Wij vermelden deze 
dingen om u aan te tonen, dat "waar TWEE van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel 
zal vallen van (de) Vader, die in de hemelen is . In verscheidene gevallen, waar de slachtoffers van ziekten niet 
in staat waren om geloof voor zichzelf te grijpen, hebben wij beproefd, dat deze tekst volkomen waar is. Wij 
ontdekken in zulke gevallen, dat wanneer TWEE EENPARIG zullen begeren, niet alleen met woorden, maar 
met de geest, datgene wat nodig is, de zieken dan zullen herstellen. Dit is echter helemaal niet nodig, wanneer 
iemand verstandelijk bekwaam is om het Woord van God zelf te horen. Hij kan dan zelf het geloof, dat 
verlost, uitoefenen. Hij kan dan zijn eigen geloof hebben, hetgeen ALTIJD HET BESTE is. "Zo is dan het 
geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus". Houdt u aan het Woord en hebt uw eigen 
geloof. 

Duizenden hebben getuigenis afgelegd van genezing, die zij ontvingen alleen door acht te slaan op het Woord 
van God, als wij deze waarheden predikten. Enkele voorbeelden: Een man luisterde intens naar de boodschap, 
die wij predikten, stond op en bemerkte, dat zijn breuk weg was. Een dame ontdekte, dat haar artritis en 
spataderen verdwenen waren. Een blinde vrouw ontving het gezicht, terwijl zij in haar stoel zat, en duizenden 
anderen zijn genezen van elke soort ziekte, terwijl zij het Woord van God hoorden en geloofden. Elke keer als 
u het Woord hoort en er acht op slaat, zult u bemerken, dat u uw eigen geloof hebt; het geloof, dat u VRIJ zal 
maken. Dat is altijd beter dan afhankelijk te zijn van het geloof van de evangelist. Echter, er zijn gevallen bij, 
dat de persoon niet in staat is om zelf te denken, of te ernstig er aan toe is door ziekte om deze waarheden te 
vatten, of zelfs om naar het Woord te luisteren; in zulke gevallen kunnen TWEE van u machtig 
samenstemmen in gebed en dan is de belofte heel POSITIEF: "Het zal hun ten deel vallen van Mijn Vader, die 
in de hemelen is". 

Zouden wij God niet prijzen voor Zijn grote belofte en voor Zijn belangstelling voor onze 
lichamelijke gezondheid zowel als voor onze geestelijke gezondheid? De geliefde Johannes 
koppelde deze dingen aan elkaar in zijn brief aan Gajus als hij zegt: "Ik bid, dat het u in alles wèl 
ga en gij GEZOND ZIJT, gelijk het uw ziel W E L GAAT" (3 Johannes 2), en Johannes, die 
leunde tegen Jezus’ borst, wist wat de wil van God was. 

Niet een van ons heeft er ooit aan getwijfeld, dat God elke zondaar die leeft WIL redden en 
herscheppen, ongeacht hoe diep hij in de goot van schande en ongenade is gevallen. Zo is het ook 
absoluut GODS WIL om IEDER GEVAL van ziekte en kwalen te genezen, ongeacht hoe ernstig 
het ook moge zijn, indien de lijdende wil opzien naar Hem en Zijn Woord van waarheid wil 
geloven. GODS WIL IS OM ALLEN TE GENEZEN. Hoe iemand Gods liefde en bewogenheid 
voor ZIJN KINDEREN kan betwijfelen, is mij een raadsel, wanneer Hij ons keer op keer 
aantoont, dat wij genezen kunnen worden. Ik vertrouw erop, dat u uw genezing zult ontvangen. U 
hebt een Bijbels recht om gezond en sterk te zijn. "Maar", kunt u vragen, "hoe zal dan OOIT 
iemand kunnen sterven?" Volgens de Bijbel is dit heel eenvoudig. Eigenlijk is dat de goede kant 
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van de zaak. Luister naar Gods voorschrift voor de dood van Zijn kind. "Neemt Gij hun adem 
weg, zij sterven en keren weder tot hun stof" (Psalm 104:29). Dat betekent toch niet dat u moet 
sterven aan kanker of aan enige andere vorm van ziekte of kwaal? Het KIND VAN GOD IS 
VERLOST van de vloek der wet (Galaten 3:13) en een deel daarvan is ziekte (Deuteronomium 
28:58-61). De Bijbelse maatstaf voor de dood van een kind van God is: "In hogen ouderdom zult 
gij ten grave dalen, zoals een garf op haar tijd wordt binnengehaald" (Job 5:26). Op deze wijze 
gingen ook Abraham, Isaäk, Jacob, Mozes, en vele anderen heen.



7    Het zalven met olie 

22   Geneest de Zieken, T.LOsborn 

7    Het zalven met olie 

Jakobus vertelt ons hierover in het vijfde hoofdstuk en veertiende vers van zijn brief. "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 den Naam des Heren". Dit is een niet mis te verstane, duidelijke belofte van genezing voor de 
zieken. Uit Marcus 6:13 leren wij, dat de discipelen dit deden, want er staat: "En zij dreven vele boze geesten 
uit en ZALFDEN vele zieken MET OLIE en genazen hen". 

Laat mij uw aandacht mogen vestigen op het feit dat, juist voordat Jakobus de belofte aan de zieken doet, hij 
de LIJDENDEN noemt. Dit heeft veel getheoretiseer veroorzaakt over de vraag welke vorm van ziekte "leed" 
kan worden genoemd. Sommigen hebben gezegd, dat een kropgezwel of tumor door Jakobus als een lijden 
zou worden bestempeld. Anderen denken, dat een breuk of een andere zwakte een leed zou zijn. Maar volgens 
"Strong’s Concordance" heeft het woord dat hier vertaald is met "leed" niets te maken met lichamelijke 
onbekwaamheid. Webster zegt ons, dat het woord "leed"?"lijden") gewoonlijk de betekenis heeft van 
lichamelijke ongesteldheid, maar dat dit niet zo is met het Griekse woord, waarvan het woord "leed" is 
vertaald. Het betekent "moeiten", "vervolging", "ontbering", "tegenspoed". Zij, die vervolging moeten 
verduren, of een andere vorm van moeite of tegenspoed, behoren nooit "de oudsten tot zich te roepen" en te 
verwachten, dat de oudsten hun moeilijkheden en tegenspoeden zullen weg bidden. In plaats daarvan zegt 
Jakobus: "Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat HIJ bidden". 

Let Op wat Jakobus zegt met betrekking tot de zieken. "Is er IEMAND bij u ziek?" Dat schijnt er niet op te 
duiden, dat genezing slechts voor een "paar" bevoorrechten is. Hij durft de belofte van genezing te doen aan 
ELKE zieke. Een ieder, die ziek is heeft een Bijbels recht om de oudsten der gemeente te roepen, genezen te 
worden en, zo nodig, tegelijkertijd gered te worden. Dat behoort U blij te maken, vooral als u een van die 
ongelukkige kerkleden bent geweest, wie geleerd is, dat genezing alleen voor de "geluksvogels" is, of alleen 
voor hen, die God toevallig wil genezen. Genezing is voor U. U HEBT RECHT op gezondheid in het lichaam 
zowel als op gezondheid in de ziel (3 Johannes 2), want Jakobus zegt in vers 15: "En het GELOVIGE 
GEBED zal den lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem 
vergiffenis geschonken worden". En in vers 16: "Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, 
opdat gij genezing ontvangt". Jakobus voegt er dan aan toe: "Het gebed van een rechtvaardige vermag VEEL". 

Dit is een zeer duidelijke belofte en gemakkelijk te begrijpen. Door te handelen op deze woorden zijn 
miljoenen door de eeuwen heen genezen geworden; en miljoenen meer worden thans genezen en zullen in de 
toekomst genezen worden. 

Merk op, dat Jakobus in vers 15 zegt: "Het GEBED DES GELOOFS zal den lijder gezond maken", daarmee 
verklarend, dat het "GEBED DES GELOOFS" het ENIGE gebed is dat DOELTREFFEND zal zijn om 
genezing voor de zieke te verkrijgen. 

"Het gebed des geloofs" 

Laat mij u vragen: Hoe zou iemand ooit het gebed des geloofs kunnen bidden, terwijl hij met de gedachte rond 
loopt, dat het "misschien Gods wil is om deze zuster thuis te halen door middel van deze ziekte", of dat "God 
misschien iets kostbaars in het leven van deze broeder bewerkt door middel van zijn ziekte, en dat ik hem 
misschien moet bemoedigen om het geduldig te dragen en zo de les te leren, die God hem tracht te 
onderwijzen"? Men zou dit nooit kunnen doen! Toch is dit de houding, waarin de meeste gebeden voor de 
zieken worden opgezonden. Is het dan vreemd, dat zo velen falen in het ontvangen van genezing, als er voor 
hen gebeden wordt. 

Paulus zegt: "Christus is de BEHOUDER DES LICHAAMS" (Efeziërs 5:23, St. vert.). Hij zegt ook: "Het 
LICHAAM is voor den Here, en de Here voor het LICHAAM" (1 Korintiërs 6:13). Dan vraagt hij: "Weet gij 
niet, dat uw LICHAMEN leden van Christus zijn?" (vs. 15). En opnieuw: "Weet gij niet, dat uw LICHAAM 
een tempel is van den Heiligen Geest?" (vs. 19), en hij voegt er aan toe: "Zoo verheerlijkt dan God in uw 
LICHAAM en in uwen geest, welke van God zijn" (vs. 20, St. vert.). 

"Het LICHAAM IS.... VOOR DEN HERE". Het is niet voor onszelf of voor iemand anders — in het 
bijzonder niet voor de Satan. Het werd niet geschapen als een woonplaats voor ziekten en kwalen. Als 
Christus de BEHOUDER DES LICHAAMS is geworden, en als het LICHAAM VOOR DEN HERE IS, dan 
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behoeven wij ziekten en kwalen in dat lichaam niet te dulden. Ziekte in ons lichaam behoren wij evenmin te 
hebben als zonde in het hart. Ziekte is zonde voor het lichaam. Zonde is ziekte voor de ziel. Realiseer uw 
VOLLE VERLOSSING. Neem uw vrijheid. "Staat dan in de VRIJHEID met welke ons Christus vrijgemaakt 
heeft" (Galaten 5:1, St. vert.). 

Ah, vrienden! neem voor altijd vast aan, dat het GODS WIL IS, DAT U GEZOND BENT! Maak aanspraak 
op de belofte, HANDEL vervolgens OP DAT WOORD en richt u op uit uw twijfel en vrees om te 
ontdekken, dat uw genezing snel zal uitspruiten (Jesaja 58:8). Denk eraan, Jakobus zei: "Is er IEMAND bij u 
ziek?" Het is NU waar, dat IEDERE zieke persoon de oudsten bij zich kan roepen, om voor hem het 
"GEBED DES GELOOFS" te bidden. Het gebed des geloofs kan niet en ZAL NOOIT WORDEN 
GEBEDEN, wanneer de oudsten zich afvragen OF het Gods wil zou zijn deze of die te genezen, want 
opnieuw zegt Jakobus: "Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, 
gelijkt op een golf der zee, die door den wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet 
menen, dat hij iets van den Here zal ontvangen" (Jakobus 1:6, 7).
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8    Het opleggen der handen 

In het zestiende hoofdstuk van het Evangelie van Marcus, vers achttien, vinden wij de opdracht, die Jezus 
geeft aan Zijn volgelingen om te "gaan in de gehele wereld" en te doen zoals Hij beveelt. Deze opdracht is 
NOG STEEDS VAN KRACHT. Hij is niet verouderd. Hier is hij: "OP ZIEKEN ZULLEN ZIJ DE 
HANDEN LEGGEN en zij (de zieken) zullen genezen worden" (Marcus 16:18). Vlak voordat Hij dit zei, had 
Jezus gezegd: "Als tekenen zullen deze dingen DE GELOVIGEN volgen", en Hij voegde er aan toe, "In Mijn 
Naam zullen zij boze geesten uitdrijven.... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden" 
(of, zij zullen "gezond worden"), nadat de GELOVIGE de handen op hen heeft gelegd. 

Iedere gelovige kan de handen op de zieke leggen, en de belofte is: "Zij ZULLEN GENEZEN WORDEN". 
Echter, een GELOVIGE is meer dan iemand, die alleen maar toestemt dat het Woord WAAR is. EEN 
GELOVIGE HANDELT ALTIJD OP HET WOORD. 

God zegt de mens nooit dat hij iets moet doen, wat de mens niet kan doen. Het verkrijgen van onze belofte is 
eerder een zaak van gehoorzaamheid dan van geloof . Door te doen wat God ons zegt te doen en dan te 
verwachten, dat God doet wat Hij gezegd heeft te zullen doen — DAT IS GELOOF. 

Noach bouwde de ark — God bracht de zondvloed over de aarde. Mozes strekte de staf uit — God scheidde 
de wateren. Jozua marcheerde rondom de muren van Jericho —God trok ze omlaag. Elia sloeg op het water 
— God scheidde het. Eliza wierp het stuk hout in de rivier —God liet het ijzer drijven. Naäman dompelde 
zich zeven keer onder — God genas zijn melaatsheid. En zo droeg ook Jezus de gelovige op: "Leg de handen 
op de zieken" en God zal ze doen herstellen. En Jakobus zegt: "Oudsten, zalft IEDERE ZIEKE met olie en 
bidt over hen het GEBED DES GELOOFS", en hij verklaart: "de Here zal hem (de zieke) oprichten". God 
zegt: "U doet een klein ding — Ik zal een groot ding doen. U doet een dwaas ding — Ik zal een verstandig 
ding doen. U doet iets, dat alleen een mens kan doen — Ik zal iets doen, dat alleen Ik (God) kan doen". Doe 
wat God u zegt te doen, verwacht dan dat God zijn deel doet. DAT IS GELOOF. 

Mijn visioen van Jezus 

Enige tijd geleden was God zo genadig om mij een wonderbaar visioen te schenken van de HERE JEZUS 
CHRISTUS, van Gabriël die op zijn trompet blies en van de opname van de gemeente. Op wonderbaarlijke 
wijze werd mij getoond, dat mijn vertrek van deze aarde, tezamen met de kerk, zoals dat gebeurde in het 
visioen, plaats vond, omdat ik het bloed van Christus had aanvaard voor mijn zonden en mijn geloof had 
getoond in de VOLLE VERZOENING van Christus. Ik kan u nooit zeggen, wat dat visioen voor mij heeft 
gedaan. Ik zou graag met Hattie Hammond willen zeggen: "Als u ooit JEZUS ZIET in Zijn goddelijke pracht, 
dan ZAL UW LEVEN NIMMER MEER HET ZELFDE ZIJN". 

Juist een paar weken nadat dit gebeurde in McMinnville, Oregon, was ik in gebed en ik beloofde God, dat als 
Hij mij zou helpen, dan zou ik opnieuw beginnen en het Nieuwe Testament lezen alsof ik het nooit eerder had 
gelezen; dat ik over Jezus zou lezen alsof ik nooit eerder van Hem had gehoord; en dat ik Zijn Woorden zou 
nemen, Zijn bevelen en principes, alsof ik ze nooit eerder had gekend; en dat ik, door Zijn genade, 
OVEREENKOMSTIG ZOU HANDELEN. 

Als Hij zei, dat ik boze geesten kon uitdrijven, dan zou ik beginnen boze geesten uit te drijven. Als Hij zei, dat 
ik de zieken kon genezen, dan zou ik gaan verwachten, dat ik de zieken zag genezen. Ik kan u niet vertellen, 
wat deze stap voor mij heeft betekend. Sindsdien is de Bijbel een LEVEND, AANGRIJPEND BOEK VAN 
WAARHEID geworden. Ik heb alle onderwijs, dat ik ooit had gehad terzijde gesteld en heb het Woord 
genomen en ernaar gehandeld, precies zoals er staat, dat WIJ MOGEN HANDELEN. Dank zij dit besluit 
ontdekte ik de AUTORITEIT, die wij hebben in de Naam van Jezus en de macht, die wij hebben over het 
koninkrijk van Satan, alsook de kracht, die door iedere ware GELOVIGE stroomt. 

Gods Woord wordt heel eenvoudig als wij elk woord als waar beschouwen en overeenkomstig handelen. Het 
verliest al zijn veronderstelde verwikkelingen en al zijn verbazingwekkende waarheden van KRACHT EN 
AUTORITEIT, die aan de kerk werden gegeven, worden een levende WERKELIJKHEID. Sinds die tijd heb 
ik dikwijls gezegd: "Wat is het heerlijk om een Evangelie, dat WERKT, te prediken!" Terwijl wij voortdurend 
getuigen mogen zijn van de verlossing van doven en doofstommen, van het herstel van het gezicht aan de 
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blinden, van de genezing van de lammen, kreupelen, zieken en zwakken, verblijden wij ons in de waarheid van 
Jezus’ woorden: "ALLE DINGEN ZIJN MOGELIJK DEGENE, DIE GELOOFT". 

Zij zullen de handen op de zieken leggen 

Overal waar GELOVIGEN in geloof de handen op de zieken leggen, zullen de zieken herstellen. Wij behoren 
niets minder dan dat te verwachten. 

Marcus 5:23-41 bevat een voorval van geloof in het opleggen van handen. "Mijn dochtertje ligt op haar 
uiterste; kom toch en leg haar de handen op,.... dan zal zij leven", zei Jaïrus, een overste der synagoge, tegen 
Jezus. En Jezus ging, "vatte de hand van het kind en zeide tot haar: .... STA OP. En het meisje stond 
onmiddellijk op". In Lucas 13:11-13 zag Jezus een vrouw, die krom liep door een GEEST VAN 
ZWAKHEID en "Hij legde haar de handen op, en terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God". In 
Handelingen 28:8 "lag de vader van Publius met ingewandskoortsen te bed; en Paulus ging tot hem en deed 
een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem". 

De gelovige heeft de natuur van God in zich. Bovendien woont de Geest van God in hem als Zijn tempel. De 
kracht van God is dus in hem en het is de kracht van God, die de zieken geneest, wanneer de handen op hen 
worden gelegd in Jezus’ Naam. 

Soms wordt dit begeleid door gevoelens. De persoon "voelt" het leven van God door zijn zieke lichaam 
stromen, en het gezond maken. Maar bij andere gelegenheden "voelt" hij misschien absoluut NIETS. Het 
maakt echter geen verschil uit, of hij iets "voelt" of niet. Het Woord van God staat altijd boven onze 
"gevoelens" en er staat geschreven: "OP ZIEKEN ZULLEN ZIJ DE HANDEN LEGGEN EN ZIJ 
ZULLEN GENEZEN WORDEN". Dat Woord is altijd WAAR. Of het "gevoel" nu komt of niet, 
GENEZING KOMT ALTIJD! 

Een dame stond in de rij voor het gebed en toen haar gevraagd werd, hoe ze zich voelde, antwoordde zij: 
"Wel, gezegend werd ik niet, MAAR IK WERD WEL GENEZEN". Enkele ogenblikken later werd zij 
gelukkig en "werd gezegend". Velen verwachten, net als deze dame, een "gevoel" wanneer er voor hen 
gebeden is, INPLAATS DAT ZIJ GENEZING VERWACHTEN. Men kan genezen worden door de kracht 
van God en er nooit iets van "voelen". Anderen "voelen" misschien grote golven van Gods genezende kracht 
— een warmte, een koude rilling, of een schok als van elektriciteit. Maar ik wil u aanraden — zie niet uit naar 
een gevoel. ZIE UIT NAAR EN VERWACHT GENEZING. 

Een tijd geleden zei een predikant tegen me: "Ik bad altijd tot God of Hij de mensen door Zijn kracht wilde 
neerslaan en hen op de grond wilde laten vallen als ik voor hen bad, en Hij deed precies wat ik Hem had 
gevraagd. Bijna iedereen, waarop ik de handen legde, viel neer. Maar ik bemerkte, dat velen van hen opstonden 
en ontdekten, dat zij niet genezen waren. Toen begon ik God te vragen HEN TE GENEZEN in plaats van 
HEN NEER TE SLAAN". Hij zei, dat hij God getrouw had bevonden en dat Hij deed wat hij Hem had 
gevraagd om te doen. "Nu vallen ze niet allemaal meer," zei hij, "MAAR ZE ONTVANGEN WEL 
GENEZING". Dit was nu iemand, die "gevoel" had gewild in plaats van GENEZING. Dit begon hij zich te 
realiseren en nu is zijn bediening veel groter. GENEZING is altijd beter dan GEVOEL. 

Wanneer de zieken leren om hun geloof uitsluitend te baseren op het Woord van God, dan hebben zij 
absoluut de overwinning behaald. Dan wordt het waar, dat niets op het gebied van "gevoel" hen ooit los kan 
maken van "ZO ZEGT HET WOORD VAN GOD". Zo lang iemand spreekt in termen van wat hij voelt, is 
hij volkomen het spoor bijster van geloof in het Woord. 

Geloof  heeft absoluut niets te maken met iets anders dan het Woord van God 

Laat mij dit illustreren: Iemand staat in de rij voor het gebed. Er wordt voor hem gebeden en hij loopt verder. 
Dan hoort men hem zeggen: "Ik geloof, dat ik genezen ben — ik "VOEL" me zo veel beter", of "Ik " VOEL" 
geen pijn meer". Ziet u wel, hij spreekt nog steeds in termen van wat hij voelt. Nu zal vast en zeker dit met die 
man gebeuren: eerder of later zal hij zich niet zo goed voelen en hij zal nog altijd spreken in termen van wat hij 
VOELT, en zal dan zeggen: "Hé, ik dacht dat ik mijn genezing kreeg, maar oh! ik VOEL me zo beroerd. Ik 
denk, dat er opnieuw voor mij moet worden gebeden". 

U zult bemerken, dat de mensen, die hun genezing beoordelen naar hun GEVOEL, nooit geloof zullen 
hechten aan het WOORD VAN GOD. Als zij genezing ontvangen, dan is dat omdat zij zich goed voelen. 
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Wanneer zij zich slecht voelen, dan ontvingen ze geen genezing. Zij hechten nooit geloof aan het Woord van 
God en aan wat GOD ZEGT. 

Ik werd eens gebracht naar de kamer van een zieke man en toen ik hem bemoedigde om tot God op te zien 
voor verlossing van zijn levenslange ziekte, antwoordde hij: "Ik voel, dat ik op de een of andere dag genezen 
zal worden". Ik vroeg hem waarom hij dat zo voelde. "Wel," antwoordde hij, "verscheidenen hebben het 
getuigenis ontvangen, dat ik op een dag genezen zou worden. Zelfs de dominee denkt, dat ik gezond zal 
worden en ik herinner me, hoe lang geleden de Heer MIJ zegende en mij een verzekering gaf, dat ik genezen 
zou worden." Arme man — worstelend om te geloven voor genezing, alleen op basis van iemands 
"getuigenis" of "gevoel". Ziet u, hij noemde niet een keer het Woord van God, dat beloften voor hem had, 
noch betekende GODS GETUIGENIS EN BELOFTE iets voor hem. 

Oefent u zelf om Gods Woord te geloven. Wij leven in een tijd, waarin de mensen beter kunnen gaan leren 
om vast te houden aan wat GOD ZEGT. GELOOF IN HET WOORD overwint. 

Geloof  is nooit gevoel, noch is gevoel ooit geloof 

Geloof heeft niets te maken met gevoel. Gevoel heeft niets te maken met geloof. Geloof schrijft voortdurend 
alles toe aan "Zo spreekt het Woord van God", zonder te letten op pijnen, symptomen of gevoelens. Let nu 
op het verschil. 

Iemand met GELOOF IN HET WOORD (in plaats van in gevoelens) staat in de rij voor gebed. Hij wordt 
volgens de Schriften bediend, door "het opleggen van handen" en misschien wordt hij "gezalfd met olie". Hij 
loopt verder en direct komt een vleselijk ingestelde en door het gevoel geregeerde Christen op hem af en 
vraagt nieuwsgierig: "Hoe voelt u zich?" De geloofschristen antwoordt direct: "Ik ben genezen. Het Woord 
zegt: Op zieken zullen zij de handen leggen en zij ZULLEN genezen worden." Maar de twijfelaar houdt aan: 
"VOELT u zich dan beter?" De Christen met geloof antwoordt heel kalm en positief, wetend dat de Troon en 
het Woord van God achter zijn woorden staan: "Ik weet, dat ik genezen ben, want er staat geschreven: Door 
Zijn striemen ZIJN WIJ genezen". Hij kan er nog aan toevoegen: "God zei: Ik, de Here, ben UW heelmeester 
en dat slaat ook op MIJ". Het WERK IS GEDAAN, omdat hij zijn genezing uitsluitend toeschreef aan de 
kracht van HET WOORD VAN GOD. 

Misschien vraagt u: "Maar wat dan met het gevoel? Moeten wij onze pijnen blijven dragen?" NEEN! Wij 
bedoelen niet, dat u uw pijnen en smarten met u mee blijft dragen en "ze alleen moet ontkennen", zoals de 
beoefenaar van de Christian Science u zou adviseren. Evenmin mag u LIEGEN wat aangaat uw pijnen. Velen, 
nadat ze ons dit hebben horen prediken, zijn besloten om te doen zoals wij hen instrueerden betreffende hun 
getuigenis, en wanneer hen dan over hun genezing wordt gevraagd, antwoorden ze vaak: "Nee, het doet geen 
pijn", of "Jazeker, de pijn is verdwenen", of "Ik voel me goed", terwijl de pijn op dat moment juist hevig is. 
DIT IS VERKEERD. Als de pijn er IS, LIEGT er dan niet om — maar belijdt de pijn evenmin. Spreekt altijd 
de WAARHEID. Maar hier heeft u het geheim van dit alles. Beantwoordt de vragers met HET WOORD 
VAN GOD. Zegt precies WAT HET WOORD ZEGT: "Door Zijn striemen zijn wij genezen. Zij legden mij 
de handen op en ik ZAL GEZOND WORDEN. Jezus zei dit en Hij kan niet liegen". Laat mij opnieuw 
zeggen: GELOOF SCHUIFT ALLES OPZIJ, BEHALVE HET WOORD VAN GOD. 

Wanneer u de handen van GELOVIGEN worden opgelegd, dan ZULT U HERSTELLEN, indien u het 
alleen wilt geloven. Sta bij het Woord van God en God zal bij u staan. "Er is niet één woord onvervuld 
gebleven van al Zijn goede woorden" (1 Kon. 8:56). "Ik, de Here, zal het woord spreken, dat Ik spreken zal, en 
het zal in vervulling gaan" (Ezechiël 12:25). "Het woord dat Ik spreken zal, zal in vervulling gaan, luidt het 
woord van den Here Here" (Ezechiël 12:28). "Want hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het: JA; 
daarom is ook door Hem (Jezus Christus) het: AMEN, tot eer van God door ons" (2 Korintiërs 1:20). 
Vrienden, wanneer u de handen worden opgelegd, GELOOFT DAN HET WOORD, en gelooft dat Jezus de 
waarheid sprak, toen Hij zei: "ZIJ ZULLEN GENEZEN WORDEN", of u het voelt of niet. Er staat 
geschreven: "Zij zullen genezen worden" en in 2 Korintiërs 1:24 staat geschreven: "Door het geloof staat gij 
vast". Geloof in Gods Woord brengt altijd het antwoord. Dankt Hem voor de genezing VANAF HET 
MOMENT dat de handen van gelovigen u worden opgelegd.
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9    Het gebruik van gezegende doeken 

D e mensen in Azië geloofden, dat de zieken genezen zouden worden en dat boze geesten zouden uitvaren 
van hen, die bezeten waren, wanneer zij kledingstukken van het lichaam van Paulus zouden nemen. 

En zo staat er geschreven: "God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook 
zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken 
en de boze geesten uitvoeren" (Handelingen 19:11, 12). 

Ik wens opnieuw te zeggen, dat God geen aannemer des persoons is. Deze bediening van het zenden van 
stukjes kleding van de lichamen van Gods dienstknechten is nog altijd werkzaam. Duizenden wonderen 
vinden VANDAAG plaats door deze eenvoudige bediening. 

Wanneer de zieken deze doekjes ontvangen en ze op hun lichamen leggen in het geloof, alsof de dienstknecht 
van God zijn eigen handen op hun lichamen had gelegd en had gebeden, dan zullen vandaag dezelfde 
resultaten volgen. 

Denk daaraan, toen Paulus deze zweetdoeken en gordeldoeken aan de zieken zond, deed hij dat, omdat hij er 
persoonlijk niet kon heen gaan, noch konden de zieken tot hem worden gebracht. Toen de mensen de 
kledingstukken van Paulus’ lichaam naar de zieken brachten, legden zij ze op hun zieke lichamen met hetzelfde 
geloof, dat zij zouden hebben wanneer Paulus persoonlijk was gekomen en zijn handen op hen had gelegd en 
hen had bediend. Naar zulke gevallen zenden wij ook vandaag doekjes, waarover wij hebben gebeden, en door 
het doekje op de zieke persoon te leggen, zal hij genezen worden, indien hij Gods belofte gelooft en wanneer, 
zodra hem het doekje wordt opgelegd, hij dit beschouwt alsof wij persoonlijk waren gekomen en voor hem 
hadden gebeden, en indien hij dan zal geloven, dat God zijn gebed heeft verhoord en zijn genezing heeft 
verleend. Wij ontvangen bijna dagelijks getuigenissen van hen, die door dit middel van geloof genezen werden.
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10   Genezing in de verzoening 

Wij lezen in Jesaja, hoofdstuk 53: "Nochtans onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, en onze smarten 
(pijnen) gedragen". En in vers 5: "Om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op hem, en DOOR ZIJN STRIEMEN IS ONS 
GENEZING GEWORDEN". Ik wil dit paren aan 1 Petrus 2:24: "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op 
het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en DOOR 
ZIJN STRIEMEN ZIJT GIJ GENEZEN". 

Deze Schriftplaatsen laten ons zien, dat de genezing voor het LICHAAM in dezelfde verzoening is als de 
redding voor de ZIEL. GENEZING IS IN DE VERZOENING. WIJ HEBBEN DE GENEZING IN DE 
VERLOSSING. Als wij gered zijn, dan behoren wij genezen te zijn. Als wij genezen zijn, dan behoren wij 
gered te zijn. Onze Heer kon niet met een halve behoudenis tevreden zijn. 

Wanneer iemand zich bewust is, dat genezing evenals redding voor hem is, dan behoeft hij niet "de oudsten 
tot zich te roepen"; hij behoeft zich niet "de handen te laten opleggen"; hij behoeft niet langer te "bidden in 
Jezus’ Naam" om wat hij reeds bezit; evenmin heeft hij twee mensen nodig, die "samenstemmen in het gebed" 
voor hem; want hij heeft geleerd ZICHZELF GEZOND TE ZIEN. Hij is te weten gekomen, dat hij 
BEVRIJD IS VAN DE BANDEN VAN ZIEKTE EN KWAAL. Hij ziet zijn plaatsvervanger Jezus Christus, 
Die VOOR HEM ZIEK EN ZONDIG GEMAAKT WERD, en hij weet nu, dat hij nimmer zal behoeven te 
dragen de last van zonde en ziekte, die Jezus voor hem droeg aan het Kruis. Hij is zich de waarheid van 
Matteüs 8:17 bewust: "Hij HEEFT onze zwakheden op Zich GENOMEN en onze ziekten HEEFT Hij 
GEDRAGEN". Hij heeft nu geleerd, dat Jezus, zijn plaatsvervanger, zijn LICHAAM verlost heeft van ziekten 
en zijn ZIEL van zonden. 

Hij ziet zijn ziekten, evenals zijn zonden, gelegd op Jezus op Golgotha en hij heeft geleerd, dat als Jezus 
ONZE zwakheden en ONZE ziekten droeg, WIJ ZE NIET LANGER BEHOEVEN TE DRAGEN. Indien 
wij ze nog moeten dragen, dan was het zinloos voor Jezus om ze te dragen, maar aangezien Hij ze HEEFT 
GEDRAGEN en het Woord zegt, dat ze van ONS waren, dan BEHOEVEN WIJ ZE ZEKER NIET TE 
DRAGEN. Laat mij het nog eens zeggen: 

CHRISTENEN BEHOEVEN NIET ZIEK TE ZIJN. God wil, dat ze gezond en sterk zijn. Zij zien hun 
zonden vergeven en hun ziekten genezen. Zij zien verlossing voor hun LICHAAM evenals voor hun ZIEL. 
Zij gaan met David zingen: "Loof den Here, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden". (De meeste 
mensen hebben precies de helft van de weldaden van de verzoening vergeten; David niet.) "Die AL uw 
ongerechtigheid vergeeft, die AL uw krankheden geneest" (Psalm 103:2, 3). Hij roept uit: "VERGEEFT AL!" 
en "GENEEST AL!" tegelijkertijd. 

Eindelijk weet de gelovige nu waarom Jezus zei: "Wat is gemakkelijker...... te zeggen: Uw zonden worden 
vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw matras op en wandel?" (Marcus 2:9). Eindelijk is de 
"onuitsprekelijk heerlijke vreugde" van een VOLLE REDDING werkelijkheid. geworden. Hij ziet een 
VOLLEDIGE VERLOSSING en zegt tezamen met Petrus: "Die Zelf ONZE ZONDEN in Zijn lichaam op 
het hout GEBRACHT HEEFT......; en door Zijn striemen ZIJT GIJ GENEZEN ". Hij ziet in, dat dit alles 
gedaan is op Golgotha. Hij is een vrij man. Geen zonde meer en geen ziekte meer. Beide zijn GEDRAGEN 
DOOR DE PLAATSVERVANGER. Eerst wanneer iemand deze belangrijke waarheden gaat beseffen, zal 
zijn ziekte beginnen te verdwijnen, zijn misvormde ledematen zullen zich uitstrekken en hij zal zichzelf bevrijd 
zien zowel in het LICHAAM als in de ZIEL. Hij neemt niet langer de plaats in van Job uit het Oude 
Testament door te denken dat hij aan ziekte moet tijden, omdat Job ook leed. Nooit! Hij heeft geleerd, dat hij 
aan deze zijde van Golgotha leeft, onder de Genade en de Waarheid, die hem vrij maakt van de vloek van de 
wet (Deuteronomium28:58-61). 

Een voorganger vertelde mij enige tijd terug: "Iedere keer als ik voor de zieken bid, dan wordt of ikzelf, of 
mijn vrouw, of mijn kind erg ziek". Toen vertelde hij me, dat hij geloofde, dat hij dit MOEST hebben om zijn 
geloof te beproeven; dat het zijn plicht was om in de ZIEKTE getrouw te zijn, voordat God hem zou 
gebruiken in de genezing van anderen, die ziek waren. Ik antwoordde, dat het een schande zou zijn te menen, 
dat ik eerst de ZONDE zou moeten proeven, voordat God me geschikt zou achten om redding aan zondaren 
te prediken. Bovendien zei ik deze man: "Het verschil tussen uw en mijn prediking is dit: u predikt en gelooft 
dat U MOET LIJDEN en getrouw zijn, voordat u anderen kunt vertellen, dat zij genezen kunnen worden, en 
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ik zeg de mensen, dat JEZUS REEDS VOOR HEN EN VOOR MIJ HEEFT GELEDEN, en dat wij 
daarom allen ons kunnen verheugen in de verlossing die Hij voor ons heeft bereid, — dat JEZUS DE 
PLAATSVERVANGER IS, NIET IK". 

"Jezus droeg onze zwakheden, onze krankheden en onze ziekten en wat Hij droeg, behoeven wij niet te 
dragen. Wat Hij Zelf op Zich nam, behoeven wij niet te lijden. SATAN KAN WETTELIJK NIETS OP ONS 
LEGGEN WAT GOD LEGDE OP JEZUS. Hij werd ziek met ONZE ziekten, opdat wij genezen zouden 
zijn. Hij kende geen ziekte totdat Hij ziek werd voor ons. Het doel van Zijn "zonde dragen" was om al 
diegenen rechtvaardig te maken, die zouden geloven in Hem als hun Zondedrager. Het doel van Zijn "ziekte 
dragen" was om al diegenen gezond te maken, die zouden geloven in Hem als hun Ziektedrager. Zijn "zonde 
dragen" verzekerde de rechtvaardigheid voor de nieuwe schepping. Hij naam onze zonden en maakte ons zo 
rechtvaardig. Zijn "ziekte dragen" verzekerde de genezing voor de nieuwe schepping. Hij nam onze ziekten en 
maakte ons zo gezond; Hij nam onze zwakheden en maakte ons zo sterk; en Hij geeft ons nu succes voor 
onze mislukkingen. 

"Ziekte maakt slaven van de mensen, die voor de zieken zorgen. De geliefden die dag en nacht voor de zieken 
in touw zijn, worden beroofd van vreugde en rust. Ziekte is niet van de liefde en God IS liefde. Ziekte steelt 
gezondheid; steelt geluk; steelt geld, dat wij voor andere dingen nodig hebben. Ziekte is onze vijand; het is een 
rover. Ziet eens wat ze gestolen heeft van die tuberculose patiënt. Ze kwam over hem toen hij nog jong was en 
heeft hem tot een last gemaakt voor zijn gezin; ze heeft hem vervuld van zorg en twijfel, vrees en pijn, en hem 
beroofd van zijn geloof. Vertel niemand dat een ziekte zoals deze de WIL VAN GOD is. Het is de WIL VAN 
DE HAAT; het is de WIL VAN SATAN. Als ziekte de wil van de liefde is geworden, dan is de liefde 
veranderd in haat. Als ziekte de wil van God is, dan zal de hemel vol zijn met ziekten. Jezus was de afdruk van 
het wezen van de Vader (Hebreeën 1:3) en HIJ IS RONDGEGAAN, GENEZENDE ALLEN (Handelingen 
10:38). Ziekten en kwalen zijn nimmer de wil van de Vader. Wanneer men gelooft dat ze dat wel zijn, dan is 
men misleid door de tegenstander. Indien de genezing niet in het plan der verlossing zou zijn geweest, dan zou 
het ook nooit geplaatst zijn in het grote hoofdstuk over de plaatsvervanging: Jesaja 53" (E.W. Kenyon). 

DEZE VERLOSSING WILLEN WIJ U DOEN VINDEN, terwijl u deze boodschap leest. HANDEL 
ERNAAR en u zult de gezondheid spoedig tot uw lichaam zien terugkeren. 

 

GELOOF IN GODS WOORD WORDT DOOR DE VADER NOOIT GENEGEERD. In plaats daarvan 
BRENGT HET ALTIJD ZIJN VOLKOMEN ANTWOORD. Dit is het geloof, dat Hij u wil zien beoefenen. 
Het zal een deel van u worden. Het zal voor uw "geestelijke mens" even natuurlijk worden als zien en horen 
voor uw "natuurlijke mens". 

God zei: "Ik, de Here, ben uw heelmeester". Als drie miljoen mensen dit konden geloven en VOLKOMEN 
GEZONDHEID EN KRACHT vonden onder de wet, kunnen wij, die leven onder de genade, 
barmhartigheid en waarheid, dan ook niet een gezond lichaam van Christus zijn?
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11   Basis voor standvastig geloof 

Een man ging in de rij staan en vroeg om gebed. Eén van zijn oren was al meer dan twintig jaar stokdoof. Hij 
scheen erg onzeker te zijn wat betreft zijn genezing, omdat, zoals hij dat zei: "Er is voor mij sinds de afgelopen 
twintig jaar gebeden door de grootste mannen van geloof in ons land en ik heb nooit enige hulp gehad". Toen 
vroeg hij: "Waarom kan mijn oor niet genezen worden?" 
"Dat kan wel", antwoordde ik, "als u wilt geloven". 
"Maar dat hebben ze mij allemaal gezegd", zei hij, "en ik heb nooit enige hulp van iemand van hen gehad". 
"Mijn broeder", onderbrak ik hem, terwijl ik deed alsof hij een zeer onwaardig karakter had, "denkt u dat God 
bereid is om een kerel als JIJ te genezen?" 
"Ik weet het niet", antwoordde hij, en voegde er aan toe: "Ik weet dat als het Zijn wil is om het te doen, Hij 
ertoe in staat is, maar — nou ja, ik vermoed, dat dit weer een van de dingen is, die wij niet kunnen weten". 
Toen wees ik plotseling met mijn vinger naar hem en zei: "En DAAROM bent u nooit genezen geworden. U 
hebt het Woord van God nooit voor uzelf gelezen; evenmin hebt u datgene, wat in uw tegenwoordigheid 
gepredikt is, in geloof ontvangen. U weet niet of God GEZEGD heeft dat Hij u genezen zou of niet en 
daarom is het geen wonder, dat u niet weet of het wel of niet Zijn wil is om u te genezen". Dit was wat meer 
openhartig als dat ik normaal doe tegenover iemand, die voor het publiek staat, maar ik wist, dat als deze man 
ooit genezen zou worden, dan moest hem de waarheid worden bijgebracht. Vervolgens vroeg ik: "Gelooft u, 
dat het Gods wil is Zijn belofte te houden?" 
"Wel, natuurlijk", antwoordde hij. 
"Welnu", zei ik, "Hij heeft beloofd u. te genezen en als ik u Zijn belofte kan voorlezen, dan behoort u Hem te 
geloven en hier en nu genezen te worden". 
Toen vervolgde ik met een paar teksten aan te halen, die betrekking hebben op de genezing van onze 
lichamen, teksten die alle universeel waren gesteld, zoals: "Ik, de Rere, ben UW heelmeester" (Exodus 15:26), 
gesproken tot meer dan drie miljoen mensen; "Door Wiens striemen GIJ genezen zijt" (1 Petrus 2 :24); en "Is 
er IEMAND bij u ziek, laat hem roepen", enz. (Jakobus 5:14), waarna ik vroeg: "Nu, in het licht van al deze 
teksten, die geschreven zijn voor ALLEN, DIE ZE WILLEN GELOVEN, denkt u niet, dat God, behalve 
alle andere mensen, ook U moet hebben bedoeld?" 
"Ja", zei hij, "Ik denk van wel". 
"Goed dan", vroeg ik, "is God bereid zelfs U te genezen, ziende dat Hij voorzien heeft in de genezing van elke 
ziekte en elke kwaal onder alle mensen?" 
"Ja", zei hij, verzekerd, "ik geloof nu, dat de genezing voor mij is vanavond. Ik heb het zo nooit eerder 
gezien". 
Het leek alsof zijn ogen gingen schitteren van geloof, toen hij de belofte zag in Gods Woord. 

Nadat hij deze woorden had gesproken, wist ik, dat de omstandigheden gunstig waren om voor hem te bidden 
en nauwelijks had ik zijn dove oor aangeraakt of het geluid kwam daarin terug en hij kon mij met dat oor even 
goed horen als met het andere. 

Toen hij eindelijk wist wat God had gezegd met betrekking tot ALLE ziekten en onbekwaamheden, en hij 
durfde uit te stappen op dat Woord en zichzelf rekende bij het "IEMAND" van Jakobus 5:14, het "U" van 
Exodus 15:26 en het "ONZE" van Matteüs 8:17, toen was het werk gedaan. 

DIT illustreert goed het doel, waarvoor dit boek is geschreven — dat u UW belofte moge zien in het Woord 
van God en dat, ziende UW belofte, u zult geloven, dat God die belofte waarmaakt — aan u. 

Wat geloof  is 

Naar mijn mening is, behalve de schriftuurlijke verklaring dat "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die 
men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet", soms aangehaald als "Geloof is het eigendomsbewijs 
van dingen, die men hoopt, het op de proef stellen van de ongeziene dingen", of als "Geloof is het 
eigendomsbewijs van het bezit, waarvan u weet dat u het bezit, zelfs al hebt u het nog niet gezien", de MEEST 
WAARDEVOLLE EN VERHELDERENDE DEFINITIE VAN GELOOF deze: "Geloof is geloven dat 
God zal doen datgene, wat u weet dat Hij gezegd heeft in Zijn Woord, dat Hij zou doen". Geloof is geloven 
dat God geen leugen heeft verteld. 
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Een machtig en frappant feit is dit: God heeft nooit gevraagd of wij geloof zouden openbaren voor iets, dat 
Hij niet eerst beloofd heeft voor ons te doen. 

Een schrijver zegt: "God gaat als volgt met Zijn kinderen te werk: Eerst geeft Hij ons een belofte en wanneer 
die belofte geloof produceert, vervult Hij haar". 

Herinner u altijd, dat God nooit vraagt van ons, dat wij geloven dat Hij iets voor ons zal doen, als Hij dat niet 
eerst beloofd heeft te zullen doen. Dank zij dit geweldige feit, kon Paulus terecht zeggen, dat "Het geloof uit 
het gehoor is.... van Gods Woord (van belofte)" (Romeinen 10:17). Hoe zou geloof ooit op een andere manier 
kunnen komen? Hoe zal ik weten, dat een miljonair mij een geschenk van duizend dollar wil geven, indien hij 
mij niet absoluut had gezegd, dat hij dat wilde doen? Zijn BEKWAAMHEID om dit te doen zou niet Zijn 
BEREIDHEID om het te doen bewijzen. Ik moet zijn BELOFTE hebben, voordat ik zo’n gift zou 
verwachten. 

De enig mogelijke manier voor mijn dochter om te weten of zij morgen een nieuwe jurk zal krijgen, is dat ik 
haar die beloof. Zij gelooft, dat ik niet in gebreke zal blijven om mijn woord te houden, toch bestaat de 
mogelijkheid, dat ik voor morgen gedood zal worden, of dat ik tegen haar heb gelogen. Maar met de Heer is 
dat anders. 

Bileam, een ware profeet des Heren, zei: "God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij 
berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?" (Numeri 23:19). 

Christus, de Genezer (door F.F. Bosworth) 

Evangelist F.F. Bosworth, die een van de beste boeken over Goddelijke Genezing heeft geschreven, die ooit 
zijn gepubliceerd, opent zijn schatkamer van schriftuurlijke, geloofsopwekkende waarheid, getiteld "Christus, 
de Genezer", met deze woorden: 

"Alvorens iemand een standvastig geloof voor de genezing van zijn lichaam kan hebben, moet hij verlost zijn 
van alle onzekerheid betreffende Gods wil in deze zaak. Zich toe-eigenend geloof kan niet uitgaan boven 
iemands kennis van de geopenbaarde wil van God. Voordat iemand tracht geloof uit te oefenen voor 
genezing, behoort hij te weten wat de Schriften duidelijk leren, namelijk dat het evenzeer Gods wil is om het 
lichaam te genezen als dat het Zijn wil is om de ziel te genezen... Het is alleen door de wetenschap dat God 
belooft wat u zoekt, dat alle onzekerheid kan worden verdreven en een standvastig geloof mogelijk wordt 
gemaakt. Gods beloften zijn elk een openbaring van wat God VERLANGT om voor ons te doen. Totdat wij 
weten, wat Gods wil is, is er niets waarop wij ons geloof kunnen baseren. 
 

De heer Bosworth vervolgt dan: 

Het zaad is het Woord van God. Het Woord van God is het zaad van het Goddelijke leven. Indien de 
persoon, die genezing zoekt, niet verzekerd is uit Gods Woord, dat het Gods wil is hem te genezen, dan tracht 
hij een oogst binnen te halen van een akker, waarin geen zaad is geplant. Het zou voor een boer onmogelijk 
zijn om geloof te hebben voor een oogst, als hij er niet zeker van was dat het zaad geplant is. 

De heer Bosworth zegt verder: 

Het is niet Gods wil, dat er een oogst zou zijn zonder dat het zaad geplant is — dat betekent, zonder dat Zijn 
wil bekend is en daarnaar gehandeld wordt. Jezus zei: "Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u 
vrijmaken". BEVRIJDING VAN ZIEKTE KOMT DOOR HET VERSTAAN VAN DE WAARHEID. 
God doet niets zonder Zijn Woord. "Hij zond Zijn Woord en (het) genas hen" (Psalm 107:20) zijn de 
woorden van de Heilige Geest. "Al Zijn (Gods) werk wordt gedaan in getrouwheid" aan Zijn beloften. 

De kennis, dat het Gods wil is om elke zieke te genezen, is voor de zieke persoon het "zaad", dat in zijn hart 
moet worden geplant. 

En het wordt daar niet geplant, voordat het verstaan en ontvangen en vertrouwd wordt. Geen zondaar kan 
een Christen worden als hij niet weet, dat het Gods wil is om hem te redden. Het is het Woord van God, 
geplant en besproeid en standvastig vertrouwd, dat zowel ziel als lichaam geneest. Het "zaad" moet geplant 
blijven, en besproeid blijven, voordat het de oogst kan voortbrengen. 

Iemand, die zegt: "Ik geloof, dat de Heer in staat is mij te genezen" voordat hij weet uit Gods Woord, dat Hij 
bereid is hem te genezen, is net als een boer, die zegt: "Ik geloof, dat God in staat is mij een oogst te geven, 
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zonder dat er zaad is geplant en bevochtigd". God kan de ziel van een mens niet redden voordat de man zelf 
Gods wil daaromtrent weet, omdat de behoudenis door het geloof is — d.w.z. door de bekende wil van God 
te vertrouwen. Genezen is gered in lichamelijke zin. 

Bidden om genezing met de geloofsafbrekende woorden: "Indien het Uw wil is", is niet planten van het 
"zaad"; het is vernietigen van het zaad. "Het gebed des geloofs", dat de zieke geneest, moet volgen op, en niet 
vooraf gaan aan, het planten van het "zaad" (het Woord), welk laatste alleen geloof kan voortbrengen. 

Dit is het EVANGELIE, waarvan de Heilige Geest zegt, dat "het een kracht Gods is tot behoudenis", in beide 
fasen, lichamelijk en geestelijk. En het gehele evangelie is voor "ieder schepsel" en voor "alle volkeren". Het 
evangelie laat een mens niet in onzekerheid, biddend met een "Indien het Uw wil is"; het zegt hem wat Gods 
wil is. De woorden van de Heilige Geest: "Onze ziekten heeft Hij gedragen" (Matteüs 8:17), zijn even werkelijk 
een deel van het evangelie als Zijn woorden: "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht 
heeft" (1 Petrus 2:24). 

Noch de geestelijke, noch de lichamelijke fase van het evangelie moet alleen door gebed worden toegepast. 
Zaad is krachteloos totdat het geplant wordt. Vele mensen, die zeggen: "Bid voor mij", behoren in plaats 
daarvan eerst te zeggen: "Onderwijs mij in Gods Woord, zodat ik op verstandige wijze met God kan 
samenwerken voor mijn genezing". Wij moeten weten, wat de weldaden van Golgotha zijn, voordat wij ons 
deze kunnen toe-eigenen door het geloof. David specificeerde: "Die AL uw ongerechtigheid vergeeft, die AL 
uw krankheden geneest ". 

Nadat wij voldoende verlicht zijn, behoort onze houding tegenover ziekte dezelfde te zijn als onze houding 
tegenover zonde. Ons doel om ons lichaam genezen te hebben behoort even beslist te zijn als ons doel om 
onze ziel genezen te hebben. Wij behoren geen deel van het evangelie te veronachtzamen. Onze 
Plaatsvervanger droeg zowel onze zonden als onze ziekten, zodat wij van beide verlost kunnen zijn. Het feit 
dat Christus onze zonden en ziekten droeg is zeker een deugdelijk argument om Hem nu te vertrouwen voor 
verlossing van beide. Als wij in het gebed aan God de vergeving van onze zonden absoluut toevertrouwen, 
dan moeten wij op de autoriteit van Zijn Woord geloven, dat ons gebed verhoord is. Wij moeten hetzelfde 
doen wanneer wij bidden om genezing. 

"Sla acht op Mijn Woorden, neig Uw oor tot Mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep 
in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam” (Spreuken 4:20-22). 

In deze uitgebreide passage zegt God ons precies hoe wij op Zijn Woorden "acht moeten slaan". Hij zegt: 
"Laat ze niet wijken uit uw ogen". In plaats dat u uw ogen vestigt op uw symptomen en daarmee bezig bent, 
laat Gods Woorden "niet uit uw ogen wijken"; dat betekent, kijk er voortdurend naar en word versterkt in uw 
geloof, evenals Abraham, door te zien naar de beloften van God en naar niets anders (Romeinen 4:19-21). 

Wanneer wij acht slaan op Gods Woorden door ze niet "uit onze ogen te laten wijken" en door "ze diep in ons 
hart te bewaren", is het zaad in "goede aarde", het soort grond, waarvan Jezus zegt, dat "ze veel vrucht 
voortbrengt", en waar "het effectief werkt", zegt Paulus. Wanneer de boer zijn zaad in de grond heeft gedaan, 
dan graaft hij het niet elke dag op om te zien hoe het gaat, maar hij zegt: "Ik ben blij, dat het nu in orde is" en 
gelooft, dat het zaad nu zijn werk is begonnen. Waarom zouden wij niet hetzelfde geloof hebben in het 
"onvergankelijke zaad" — Christus’ woorden, die "geest en leven" zijn, zegt Hij, en geloven dat zij reeds hun 
werk doen, zonder dat wij wachten, dat wij hen het werk zien doen? 

Als uw ogen gericht zijn op uw symptomen en uw gedachten zijn daar meer mee bezig dan met Gods Woord, 
dan hebt u het verkeerde soort zaad in de grond voor de oogst, die u wenst. U hebt in de grond zaad van 
twijfel. U probeert een bepaalde oogst te telen met een verkeerd soort zaad. Het is onmogelijk onkruid te 
zaaien en tarwe te oogsten. Uw symptomen mogen u op de dood wijzen, maar Gods Woord wijst u op het 
leven en u kunt niet tegelijkertijd in beide tegengestelde richtingen zien. 

Nadat u uw zaad hebt geplant, gelooft u dat het opgroeit voordat u het ziet groeien. Dit is het geloof, dat het 
"bewijs is van de dingen. die men niet ziet". In Christus hebben wij een perfect bewijs voor geloof. Iedere man 
of vrouw kan van zijn of haar twijfel afkomen door standvastig en alleen te zien op het bewijs, dat God ons 
voor ons geloof heeft gegeven. Door alleen te zien op wat God zegt, zal geloof worden opgewekt en 
toenemen. Het zal daardoor gemakkelijker worden te geloven dan te twijfelen, want de bewijzen voor geloof 
zijn veel sterker dan die voor twijfel. Twijfel niet aan uw geloof, twijfel aan uw twijfel, want die is 
onbetrouwbaar. 
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Hij kan, als Hij wil 

Een dame zei tegen mij: "Broeder Osborn, ik zou alles willen geven om mijn moeder genezen te zien. Ik weet, 
dat God haar volledig kan herstellen en ik geloof, dat ik het geloof bezit, dat God haar zou genezen, INDIEN 
ik alleen maar wist of het Zijn wil was dat te doen 
Ik vroeg haar: "Gelooft u, dat het Gods wil is een zondaar te redden?" 
"O ja!" antwoordde ze. 
"Hoe weet u dat?" vroeg ik. 
"Wel", antwoordde zij, "al was het alleen maar door de "Gouden Tekst" van de Bijbel (Johannes 3:16), die dat 
aantoont; want er staat: "Opdat een IEDER, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe". 
Let op, dat zij bereid was te geloven, dat God zelfs de allerslechtste zondaar wil redden, alleen omdat ze EEN 
ENKELE TEKST kon aanhalen, waarin werd beloofd wat zij geloofde. 
Toen vroeg ik haar: "Gelooft u niet dat het Gods wil is om uw moeder te genezen?" 
"Nou, ik weet niet of we dat kunnen zeggen", was haar antwoord. 
"Zal God Zijn belofte houden?" vroeg ik haar. "Ja, natuurlijk", zei ze. 
"Nu", antwoordde ik, "dezelfde Bijbel die "een IEDER" uitnodigt tot genezing van zijn zonden, nodigt ook 
"een IEDER" uit (Jakobus 5:14) tot genezing van zijn ziekten ". Toen vervolgde ik: "Dezelfde Christus, Die 
altijd zonden vergaf, genas altijd ziekten. Het was dezelfde VERLOSSER, Die zei: "Sta op, neem uw bed op 
en wandel" en Die zei: "Kind, uw zonden worden u vergeven" (Marcus 2:9). Dezelfde Schrifttekst, die zegt: 
"Die al uw ongerechtigheid VERGEEFT", zegt ook: "Die al uw krankheden GENEEST" (Psalm 103:3). 
Dezelfde tekst, die zegt: "Die Zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft", zegt ook: "Door 
Zijn striemen zijt GIJ genezen" (1 Petrus 2:24). Christus kwam om ons te verlossen van ziekte zowel als 
zonde. Hij nam onze zonden evenals onze ziekten op Zich, en verloste ons van het ene evengoed als van het 
andere. Beide, zonde en ziekte zijn even gehaat in Zijn ogen. Hij deed altijd beide teniet, toen Hij hier op aarde 
was, en Hij is nog steeds bereid dat te doen. Indien u er zo zeker van kunt zijn, dat God BEREID is de 
zondaar te redden, dan kunt u er even zeker van zijn, dat Hij BEREID is uw moeder, die ziek is, te genezen." 

De vrouw was verbaasd en stond versteld van de eenvoud van het Woord van God en ze was erg blij, toen ze 
Christus zag als de Genezer voor ALLEN, zoals Hij ook de Redder is voor ALLEN. 

Wij zeggen nog eens, dat geloof alleen is: geloven, dat God zal doen wat Hij in Zijn Woord van Belofte gezegd 
heeft te zullen doen. Dit feit brengt dat geheimzinnige "iets", dat predikers GELOOF noemen, binnen het 
bereik van het onnozelste kind. Wanneer wij eenmaal tot het besluit komen dat het Woord Gods 
geopenbaarde wil is voor ons, aangaande alles wat Hij verlangt VOOR ons te doen, dan zullen wij ONZE 
belofte in dat Woord vinden, er op staan, volkomen verwachtend, dat God haar zal vervullen, zonder dat wij 
twijfelen of ons bezorgd maken. 

 

Het is zo heerlijk om op Jezus te vertrouwen, 
Om Hem te nemen OP ZIJN WOORD; 
Alleen maar te rusten op Zijn belofte, 
Alleen maar te weten ZO SPREEKT DE HEER. 
 
'T is so sweet to trust in Jesus, 
Just to take Him AT HIS WORD; 
Just to rest upon His Promise, 
Just to know THUS SAITH THE LORD. 

Genezing uit de Hemel 
(Door Lillian B. Yeomans, M.D.(Arts)) 

Dokter Yeomans begint hoofdstuk twee van haar wonder-baar boek, getiteld "Genezing uit de Hemel", met 
deze woorden: 

 

Ik geloof, dat een van de grootste belemmeringen voor genezing is de afwezigheid van een bepaalde, absolute 
kennis aangaande Gods wil. Er is in bijna iedereen, die Gods Woord niet behoorlijk heeft bestudeerd, een 
gevoel dat God misschien niet bereid is, dat wij Hem moeten overhalen ons te genezen. 
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De mensen zeggen dikwijls: "Ik weet, dat God het kan; Hij heeft de kracht om me te genezen, als Hij dat wil 
— zoals de melaatse in het achtste hoofdstuk van Matteüs, die tot Jezus zei: Indien Gij wilt, kunt Gij mij 
reinigen". 

Velen van ons is geleerd om te bidden: "Indien het Uw wil is, genees mij". Dat was niet de manier, waarop 
David bad; hij riep uit, in het tweede vers van de zesde Psalm::"Wees mij genadig, Here, want ik kwijn weg; 
GENEES MIJ, Here, want mijn gebeente is verschrikt". Dan zegt hij in het negende vers: "De Here heeft 
mijn smeking gehoord; de Here zal mijn bede aannemen". 

 

Er zijn geen "indien’s" of "maar’s" in het gebed van David. De profeet Jeremia had evenmin twijfel aangaande 
Gods wil wat betreft genezing, want hij riep: "Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik 
geholpen zijn" (Jeremia 17:14). 

En wij, Gods volk van deze dagen, behoren even vrij te zijn van twijfel betreffende de wil van God voor onze 
lichamen als zij waren, want het is even duidelijk geopenbaard in het Woord als Zijn wil betreffende de 
redding van onze zielen. 

In zekere zin is de gehele Bijbel een openbaring van Gods bereidheid niet alleen om onze geestelijke kwalen te 
genezen, maar ook onze lichamelijke. Een van Zijn verbondsnamen is "De Here, Die U geneest" (Jehovah-
Rapha), en Hij is ook de Here, Die niet verandert — de onveranderlijke, genezende, gezondheid-schenkende, 
leiding-gevende Heer, onbetwist Soeverein over alle machten van het universum. 

Jezus, Die het uitgedrukte beeld is van de Vader, de volmaakte uitdrukking van God en Zijn Heilige WIL, 
zodat Hij zeggen kon: "Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien" en die verklaarde, dat Zijn Woorden 
niet Zijn eigen Woorden waren, maar die van de Vader, Die Hem gezonden heeft, genas ALLEN die tot Hem 
kwamen en weigerde nooit iemand. U kunt geen enkel geval vinden, waarin Hij zei: "Het is niet Mijn wil om u 
te genezen", of "Het is nodig, dat u om reden van tucht lijdt". Zijn antwoord was ALTIJD: "IK WIL", en dit 
feit stelt voor ons vast Gods wil met betrekking tot ziekte. 

Behoudenis omvat ook lichamelijke genezing 

Het woord "behoudenis", wanneer dit goed verstaan wordt, toont zonder enige twijfel aan dat genezing voor 
het lichaam ALTIJD DE WIL VAN GOD IS voor EEN IEDER en ALLEN, die Jezus Christus als hun 
Zaligmaker hebben aangenomen. Webster zegt ons, dat de betekenis van het woord "behoudenis" is 
"VERLOSSING" van zonde en de straf der zonde", van welke straf ziekte een voornaam deel uitmaakt 
(Deuteronomium 28:15-61). 

Het woord "behouden", zoals gebruikt in Marcus 16:16; Handelingen 2:21; Romeinen 10:9, en op vele andere 
plaatsen, is het Griekse woord "sozo", dat juist vertaald, de betekenis heeft van "lichamelijke en geestelijke 
GENEZING". Het is hetzelfde woord, dat Jezus gebruikte toen Hij tegen de melaatse zei: "Uw geloof heeft u 
BEHOUDEN" (Lucas 17:19); het is ook hetzelfde woord dat gebruikt wordt in Lucas 8:36: "En zij verhaalden 
hun, hoe de bezetene GENEZEN was". 

Het woord behoudenis is een allesomvattend woord, waaronder verstaan wordt volle verlossing, volkomen 
veiligheid, bewaring en gezondheid. Wat een WONDER is dat — behoudenis van zonde en van ziekte! 

Redding is genezing 

Dr. John G. Lake, die zendeling is geweest in Zuid-Afrika en eens een genezingsbediening had, die resulteerde 
in de genezing van vele duizenden, en die zijn menigte toehoorders eerder per are telde dan per duizend, 
schrijft in een artikel, getiteld "De heerschappij van een Christen", onder het hoofd "Goddelijke genezing niet 
iets gescheiden van de redding", deze woorden: 

Een van de moeilijkheden met betrekking tot genezing, die God uit de gedachten van de mens moet 
wegnemen, is dit treurig ding, dat vaak overheerst in de beste Christelijke kringen, waar genezing wordt geleerd 
en gepraktiseerd. — het idee, dat goddelijke genezing iets afgescheidens of afzonderlijks is van de behouden!s 
van Christus. DAT IS ZE NIET. Genezing is eenvoudig de redding van Jezus Christus, die zijn goddelijke 
uitwerking heeft op het lichaam van de mens, precies zoals die redding zijn goddelijke uitwerking heeft op de 
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ziel van een mens. Toen Christus het lichaam genas, genas Hij ook de ziel. Alles wat een mens moet doen is 
God laten binnenkomen. Als hij dit doet, dan ontvangen zijn slechte ogen het gezicht, zijn slapende geest 
wordt actief en zijn zieke lichaam wordt genezen. 
 

Dr. Lake gaat verder: 

Ik wens deze gedachte in uw geheugen te prenten. De genezing van een persoon is Gods bewijs aan die ziel, 
dat zijn zenden vergeven zijn en daarom verklaart Jakobus, nadat hij verzekert, dat het gebed des geloofs de 
zieke zal behouden, dat "als hij zonden heeft gedaan, hem vergiffenis zal worden geschonken". Indien het 
slachtoffer van zonde en ziekte, die tot Jezus is gekomen om verlossing, slechts geloof genoeg had om het te 
geloven, dan zal hij de tegenwoordigheid van God verlaten, vrij in het lichaam, Vrij in de ziel, vrij in de geest, 
genezen van binnen en van buiten. 

Het Woord van God is erop berekend een duidelijk begrip te geven aangaande wat de WIL VAN GOD is. En 
vanaf Genesis tot en met Openbaring legt het speciaal de nadruk op één ding, nl. dat het de WIL VAN GOD 
is om lichaam, ziel en geest van de mens vrij te maken van de zonde en de gevolgen of straf van de zonde, 
welke zijn ZIEKTE EN DOOD. En wanneer de WIL VAN GOD volkomen in ons mensengeslacht wordt 
verricht, zullen zonde, ziekte en dood verdwenen zijn. Het begin van onsterfelijkheid is, wanneer God Zijn 
leven in u en mij ademt en onze geesten de ontvangers worden van eeuwig leven in Jezus Christus. 

Hoe eenvoudig behoort het te zijn voor mensen die dit vertrouwen en geloof in de Here Jezus Christus en 
Zijn redding hebben, om geloof toe te voegen voor het lichaam, evenals voor de ziel. Het werkt precies gelijk 
voor ziekte en voor zonde en daarbij komt nog, dat indien deze waarheid altijd gepredikt was, dan zou uw 
ziekteprobleem eens en voor altijd verdwenen zijn toen in uw zondeprobleem werd voorzien. 

Een van de heerlijkste vrijheden in de wereld is de verstandelijke en geestelijke vrijheid, die komt bij de 
ontsnapping aan de banden der vrees. De vrees voor ziekte behoeft nooit geduld te worden door het verloste, 
herschapen en Vrij gekochte kind van Jehovah-Rapha (de Heer, de grote ARTS of GENEZER). 

Onmogelijk geloof  te hebben 
zonder de besliste wil van God te kennen 

Sommigen zouden kunnen denken, dat deze waarheid iets te veel beklemtoond is, maar als u aan onze kant 
zou staan, terwijl wij deze waarheden verkondigen en de modernisten horen met hun voortdurende 
tegenstand, hun zelfde oude propaganda van plechtige, koude, gedachteloze en harteloze waarschuwing — 
"Wacht u voor valse profeten, die u zullen misleiden met wonderen; het is misschien niet ‘s Vaders wil u te 
genezen; ziekte is dikwijls Zijn goddelijke zegen; genezing is niet voor vandaag"; enz. — dan zou u begrijpen, 
waarom wij u duidelijk wensen te maken dat, volgens Gods Woord, HET ALTIJD ZIJN WIL IS OM TE 
GENEZEN diegenen, die Hem willen gehoorzamen en Zijn Woord van belofte geloven.
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12   Zien op het Woord 

Laten wij eens enkele van de beloften, die God ons in Zijn Woord heeft gegeven, nader bezien, zodat ons 
geopenbaard wordt, wat Zijn wil is aangaande onze ziekte of zwakheid. 

Tegen de kinderen Israëls zei God, terwijl ze op weg waren naar het Beloofde Land: "Ik, de Here, ben UW 
Heelmeester" (Exodus 15:26). Hij gaf hen, in deze verklaring, een van Zijn verlossings-namen: "Ik ben 
JEHOVAH-RAPHA", dat betekent, "Ik, de Here, ben de GROTE GENEESHEER, of de GENEZER". 
Welk een wonderbare, universele belofte is dat betreffende lichamelijke of geestelijke moeilijkheden van welke 
soort ook! 

Het waren ongeveer drie miljoen mensen, aan wie Jehovah deze belofte gaf, en dat de belofte bedoeld was 
voor EEN IEDER VAN HEN, en dat EEN IEDER VAN HEN haar persoonlijk aanvaardde, wordt 
bewezen door het 37ste vers van de 105e Psalm , waar staat: "......en er was in hun stammen niemand die 
struikelde". 

Herinnert U Zijn weldaden 

Zien wij verder naar het Woord van Belofte, dat een directe openbaring is van Gods wil voor een ieder van 
ons, dan worden wij getroffen door de lofprijzing van de psalmist: "Loof den Here, mijn ziel, en al wat in mij 
is, Zijn heiligen naam. ......en vergeet NIET EEN van Zijn weldaden; die AL uw ongerechtigheid vergeeft, die 
AL uw krankheden geneest" (Psalm 103:1-3). 

Zolang Jezus Christus ALLE zonde van de mens wil vergeven, zolang wil Hij ALLE ziekten van de mens 
genezen. Zolang Hij een zonde-vergever is, is Hij ook een ziekten-genezer. Zowel zonde als ziekte zijn gehaat 
in Zijn ogen; Hij was, IS, en zal altijd even bereid zijn om ALLE zieken te genezen als om ALLE zondaren te 
redden. De WELDADEN, die Hij de wereld zou brengen, aldus David, waren redding voor de zondaren en 
genezing voor de zieken. 

Laat ik het nog eens herhalen: "Vergeet NIET EEN van Zijn weldaden". Velen zijn de weldaden van "Die al 
uw krankheden geneest" vergeten. De weldaden van "genezing voor hen, die krank zijn" zijn verloren gegaan 
en dus vergeten door de traditionele prediking en leringen van de meerderheid, die ons menselijke ideeën en 
meningen hebben gebracht, in plaats van de "WAARHEID, die de mensen vrijmaakt". 

Ik wil hier de nadruk op leggen: elke belofte van God in Zijn Woord is een directe openbaring aan ons van 
wat Hij graag voor ons wil doen. Zijn beloften om ALLEN te genezen openbaren Zijn wil om ALLEN te 
genezen. Had Hij niet beloofd, dat Hij ALLE ziekten zou genezen, dan zou het in sommige gevallen kunnen 
voorkomen, dat Hij niet bereid zou zijn te genezen, maar ziende, dat Hij beloofd heeft AL onze krankheden te 
genezen, dan is het Zijn wil ze ALLE te genezen. Geloof Zijn Woord; aanvaardt het als een directe openbaring 
van Zijn wil voor u; handel dienovereenkomstig en genezing zal uw deel zijn. 

Genezen door Zijn striemen 

Wanneer wij nog verder in het Woord van God zien, doen we er goed aan de woorden van Jesaja te bekijken, 
wanneer hij in het 53ste hoofdstuk van zijn profetie, het vierde en vijfde vers, zegt: "Nochtans, ONZE ziekten 
heeft Hij op Zich genomen, en ONZE smarten (pijnen) gedragen.... Hij (Jezus) werd om ONZE 
ongerechtigheden verbrijzeld en door Zijn striemen is ONS genezing geworden". Er kan geen enkele twijfel 
zijn betreffende de waarheid van de verklaringen van deze profeet, want "Toen het nu avond werd, bracht 
men vele bezetenen tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met Zijn Woord en die ernstig ongesteld waren genas 
Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet JESAJA, toen hij zeide: Hij 
heeft ONZE zwakheden op Zich genomen en ONZE ziekten heeft Hij gedragen (Matteüs 8:16, 17). 

Indien Christus ONZE ziekten en pijnen heeft gedragen (Jesaja 53:4), en indien Hij ONZE zwakheden en 
ONZE ziekten droeg (Matteüs 8:17), dan bewijst dat, dat wij ze niet behoeven te dragen. Hij, die onze 
PLAATS-VERVANGER was, heeft ze gedragen in onze plaats en daarom zijn wij vrij gemaakt. 

Ziet u wel, hoe Gods Woord Zijn wil voor ons openbaart? Als Hij sommigen van ons ziek wilde hebben, dan 
zou Jezus zeker niet ONZE (uw en mijn) ziekten en kwalen voor ons hebben gedragen, omdat Hij ons dan 
zou bevrijden van datgene, wat God sommigen van ons wil laten dragen. Maar daar Christus kon zeggen: "Zie, 
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Ik ben gekomen om Uw wil te doen, o God", en Hij ONZE ziekten en ONZE kwalen droeg en de striemen 
onderging, waardoor WIJ genezen zijn, hebben wij de wil van God aangaande de genezing van onze lichamen 
volledig geopenbaard gekregen. Geloof stapt op dat Woord uit, en de effecten van volkomen genezing worden 
spoedig in onze lichamen geopenbaard. 

Opdracht tot genezing 

Aangezien wij KIJKEN NAAR HET WOORD VAN GOD om geloof te ontvangen voor genezing, zouden 
wij er veel voordeel van hebben, wanneer wij goed het feit tot ons laten doordringen, dat Jezus Christus altijd 
even bereid was en gewillig om de zieken te genezen als om de zondaren te redden. Zo velen schijnen te 
denken, dat wij, die het evangelie van "genezing voor de zieken" prediken, te veel nadruk leggen op, zoals de 
criticus en ongelovige dat vaak noemt, een "BIJZAAK" van het Woord, maar wanneer ik zo bekritiseerd 
wordt, herinner ik mijzelf er dikwijls aan, dat Jezus van Zijn drie jaren van bediening meer tijd besteedde aan 
HET GENEZEN VAN DE ZIEKEN EN HET UITWERPEN VAN DUIVELEN dan aan welke andere 
fase van Zijn bediening ook. Er zijn meer gevallen opgetekend, waarbij Hij de zieken genas dan waarbij Hij de 
zondaren vergaf. Ook moet worden opgemerkt, dat IEDERE PERSOON, die door Jezus werd uitgezonden 
om het evangelie te prediken, door Hem werd OPGEDRAGEN om precies zo te doen als Hij gedaan had, 
terwijl Hij hier op aarde was, namelijk: "Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten 
uit" en "geeft het om niet" (Matteüs 10:1,7,8; Marcus 3:14, 15; 6:7, 13; 16:15—18; Lucas 9:1, 6; 10:19; 
Johannes 14:12-14; 15:7; 16:18; Handelingen 1:8). 

Dezelfde opdracht, waarin Jezus Zijn discipelen beval "uit te gaan in de gehele wereld en het evangelie te 
prediken aan elk schepsel", eraan toevoegend, dat "hij, die gelooft en gedoopt zal worden, gered zal worden", 
beveelt ons ook: "Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden" (Marcus 16:15-18). Het 
komt mij voor, dat zolang het schriftuurlijk is om de waterdoop te prediken en het geloof in de Here Jezus 
Christus om GERED te worden, zolang is het ook schriftuurlijk zieken de handen op te leggen, zodat ze 
genezen worden. Ik vind het vreemd, dat zo velen zeggen dat de dagen van wonderbaarlijke genezing van de 
zieken voorbij zijn en toch diegenen, die belijden in de Here Jezus Christus te geloven, nog steeds in water 
dopen. Ik vraag me slechts af, WIE vertelde hen, dat de dagen van oplegging der handen voor genezing 
voorbij zijn, en dat de zieken daarom niet langer behoren te verwachten, dat zij genezen worden door de 
kracht van God. 

Wanneer wij zien in het Woord van God en lezen: "Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen 
genezen worden", dan openbaart dit ons dat HET GODS WIL IS VOOR DE ZIEKE DAT HIJ GENEEST. 
Indien dit niet zo was, dan zou Hij niet hebben gezegd, dat "zij ZULLEN genezen 

Sta mij toe, dat ik nog eens zeg, wat ik reeds eerder verteld heb in deze boodschap: Geloof is alleen geloven, 
dat God zal doen wat Hij in Zijn Woord gezegd heeft, dat Hij zou doen. Als u niet weet wat Hij zei over het 
genezen van de zieken, dan is het niet vreemd, dat u nimmer geloof hebt gehad voor genezing. Maar wanneer 
u Gods WIL (de Bijbel) leest, dan is het gemakkelijk om te geloven dat Hij WIL DOEN, wat Hij zei dat Hij 
WILDE DOEN. 

Sinds God zei, dat Hij de zieken wilde genezen (Exodus 15:26; Psalm 103:3; 1 Petrus 2:24), is Hij gewillig om 
de zieken te genezen. Daar Hij bereid is de zieken te genezen, WIL HIJ de zieken genezen. Aangezien Hij de 
zieken wil genezen, wil Hij de zieken NU genezen. In werkelijkheid is het zo, dat wat Hij wil doen, wil Hij 
liever NU doen dan later. Hij wil het liever VANDAAG doen dan morgen. "NU is het de tijd des 
welbehagens; ......NU is het de dag des heils" (2 Korintiërs 6:2). 

Godsdienstige vervalsing 

Vele predikers en leraren hebben het aangedurfd het TESTAMENT (Laatste wil) opnieuw te formuleren en 
dit is niets anders dan vervalsing, omdat een TESTAMENT niet mag worden veranderd na de dood van 
diegene, die het opmaakte. Voordat Hij de wereld verliet, liet Jezus het TESTAMENT van Zijn Vader na, 
betreffende de zondaren en de zieken, door te verklaren: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal BEHOUDEN 
worden", en "Zij (de gelovigen) zullen op zieken de handen leggen en zij ZULLEN genezen worden". Valse 
predikers, leraren en oudsten kunnen u "bedriegen" aangaande de weldaden van Golgotha door het 
"TESTAMENT" verkeerd uit te leggen. Maar, vrienden, LEEST ZELF HET TESTAMENT. Als u ziek en 
behoeftig bent, weigert de onschriftuurlijke verklaringen van hen, die aan uw bed komen staan om u te zeggen 
verder te lijden, enz. LEEST HET TESTAMENT. Doet er uw voordeel mee. Eist de weldaden ervan op. 
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Maakt gebruik van uw rechten, die het bevat. De gehele hemel staat klaar om elk verbondsrecht van u kracht 
bij te zetten, indien u VRIJMOEDIG durft te zijn bij het opeisen ervan. Satan is een leugenaar en de vader der 
leugens en hij doet niets liever dan mannen en vrouwen te verblinden voor hun verbondsrechten en voor hun 
door Golgotha gekochte WELDADEN. Maar Jezus zei: "Gij zult de WAARHEID verstaan, en de 
WAARHEID zal u VRIJMAKEN" (Johannes 8:32). 

Geloof op dit moment Zijn beloften. Voor God is er geen betere gelegenheid dan NU om voor u te doen, wat 
Hij beloofd heeft te doen.
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13   Karakter van het geloof 

Te veel mensen hebben een verkeerde opvatting betreffende het karakter van het geloof, zoals er in Gods 
Woord over wordt gesproken, en zij denken, dat het voor bijna iedereen is, behalve voor henzelf; dat ze om 
geloof uit te oefenen streng en grondig hun verstand moeten oefenen en zich moeten inspannen en piekeren, 
of dat zij zekere prestaties moeten verrichten teneinde de beloften van het Woord van God te vatten en Zijn 
zegeningen deelachtig te worden. Velen zullen zeggen dat ze het Woord van God geloven, maar dat ze nog 
steeds ziek zijn. Zij zullen zeggen: "Ik heb al het geloof van de wereld, maar als ik niet enige verandering zie, 
dan zal ik niet geloven dat ik genezen ben. Ik weiger aanspraak te maken op iets, dat ik nog niet gekregen heb. 
Ik geloof, dat wanneer iemand genezen wordt, dan zal hij dit weten". Dit is de verkeerde opvatting van het 
karakter van geloof. 

Er zijn maar twee posities die wij kunnen innemen, en wij moeten of de ene of de andere innemen. De ene is 
GELOOF; de andere, ONGELOOF. Het Woord van God is waar of het is niet waar. God wil doen wat Hij 
beloofd heeft, of Hij wil het niet doen. Zijn beloften zijn betrouwbaar of ze zijn onbetrouwbaar. Zullen wij 
geloven, dat het Woord van God waar is? of zullen wij geloven dat het onwaar is? Als wij geloven, dat God 
waarachtig is, waarom zullen we dan aarzelen om te gehoorzamen en op Zijn beloften af te gaan, of wij onze 
weg kunnen ZIEN of niet? 

Werkelijk GELOOF in God en in Zijn WOORD is méér dan afgaan op dat WOORD van Belofte voor zover 
wij kunnen zien met onze natuurlijke ogen, en geloven alleen voor zover wij kunnen ZIEN, en de 
Voorzienigheid voor onze ogen volbrengt. Het betekent een beslissende daad van geloof tegen alle 
tegengestelde elementen en bergen van moeilijkheden, die naar het schijnt de weg tot een antwoord op ons 
gebed kunnen blokkeren. Hij, die het gebed des geloofs bidt, roept God aan voor de verlangde gunst en laat 
het resultaat aan Hem over, wetende dat het, volgens Zijn Woord, zal geschieden. Wij WETEN, wat Hij in 
Zijn Woord heeft beloofd; wij behoeven niet te zoeken naar TEKENEN en WONDEREN teneinde Zijn 
beloften te controleren, of teneinde het bewijs te leveren, dat Hij niet zal falen Zijn beloften te vervullen. Het 
Woord van God zegt veeleer: "Deze tekenen zullen volgen diegenen, die GELOVEN (niet diegenen, die iets 
moeten ZIEN alvorens zij willen geloven)" (Marcus 16:17). 

David zei: "Ik geloofde te zien"; hij zei niet: "Ik moest zien, voordat ik zou geloven". Toch zijn er velen, die 
een teken van genezing vragen, alvorens zij willen geloven, dat ze de genezing ontvangen hebben. Zij die 
geloven, dat ze de genezing ontvangen hebben, volgens het Woord van Belofte, zullen onveranderlijk de 
genezing in hun lichamen openbaar zien worden. 

Gelooft het Woord van God 

Veronderstel, dat een man, die aan handen en voeten gebonden in de gevangenis was geworpen, een verzoek 
om gratie zou indienen en de gevangenbewaarder zou komen en hem het papier overhandigen, waarop staat, 
dat zijn verzoek om gratie was ingewilligd; zou deze man zich niet dankbaar gaan voelen tegenover hen, die 
het verzoek hebben ingewilligd? Maar de gevangenbewaarder leest de gratie voor, ontsluit de boeien, opent de 
gevangenispoort en zegt: "U bent vrij, ga uw weg in vrede". 

Nu zegt de man: "Ik weet, dat er staat, dat ik vrij ben en ik geloof elk woord ervan, maar ik zit nog in de 
gevangenis". 

"De deuren zijn open, kom eruit", zegt de cipier. 

"Ik weet, dat de deuren open staan en ik weet, dat ik vrij zou zijn als ik buiten was; maar ik ben niet buiten". 
"Wel, kom eruit", dringt de cipier aan en vraagt: "Gelooft u niet, dat wat ik gezegd heb, waar is?" 

"Ja, ik geloof er ieder woord van, maar het schijnt dat ik hier nooit uit kom". 

Gratie zou voor zo’n man van geen nut zijn, omdat hij zelf verkiest in de gevangenis te blijven in plaats dat hij 
op de verleende gratie handelt. 

Op gelijke wijze is het Evangelie van Genezing voor het lichaam van GEEN NUT voor hen, die er niet hun 
voordeel mee willen doen. "Ik, de Here, ben UW Heelmeester" (Exodus 15:26) heeft geen waarde voor hen, 
die deze belofte van Jehova niet willen aanvaarden en er niet naar willen handelen. "Die al UW krankheden 
geneest" heeft geen NUT voor diegene, die niet op die verklaring wil gaan staan en ZIJN GELOOF IN 
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ACTIE BRENGT. "Door Zijn striemen zijt gij genezen" is waardeloos voor hem, die weigert te geloven, dat 
al zijn ziekten genezen werden op Golgotha. Hij weigert te geloven dat hij genezen is, omdat hij nog steeds 
pijn voelt en daarom zegt hij: "Ik weet dat IK daar niet mee word bedoeld; het kan niet betekenen, dat ik 
genezen werd, omdat IK ZIEK BEN", en zo weigert de twijfelaar het WOORD VAN GOD te geloven als 
gevolg van wat hij kan zien of voelen, vergetende dat het karakter van geloof juist is: "de zekerheid der dingen, 
die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet (Hebreeën 11:1). 

Handel op het Woord 

Een dame in de staat New York, die al verschillende maanden in bed lag met tuberculose, peinsde op een 
middag over de Schrift. Ze was een wonderbare Christin, maar had de waarheid omtrent goddelijke genezing 
niet ingezien. Terwijl ze, liggend op bed, toevallig het tweede hoofdstuk van 1 Petrus las, kwam ze bij vers 24 
en las: 

"Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft", en toen zij dit las, weende ze van 
dankbaarheid voor de redding, die Jezus voor haar mogelijk had gemaakt. Zij verheugde zich, omdat Hij haar 
zonden had gedragen en om de wonderlijke ervaring van redding, die zij had beleefd. Zij wist, dat wanneer 
haar tuberculose zijn werk had volbracht, ze bereid zou zijn te sterven. 

Terwijl ze zich verheugde over deze grote genade van vergeving, besloot ze verder te lezen. En dit is wat zij 
las: "door Wiens striemen GIJ genezen ZIJT". 

Nadat zij dit gelezen had, keek ze weer naar het eerste deel van het vers en merkte op, dat Jezus haar zonden 
gedragen had. Hij had het reeds gedaan. Het was in het verleden. Het was gebeurd en daarom was zij gered. 
Ze wist het. Het was voor haar werkelijkheid. Niemand kon haar daarover aan het twijfelen brengen. Maar hoe 
zit het met deze laatste woorden van dat zelfde vers: "Door Wiens striemen gij genezen ZIJT?" Zou dat waar 
kunnen zijn? Zou het betekenen wat er staat? "Ja", dacht ze, "het moet waar zijn. Het is het Woord van God". 

"Moeder", riep ze, "wist u, dat God in Zijn Woord gezegd heeft dat ik genezen ben?" 

"Haar moeder antwoordde: "Wel, schat, wat bedoel je?" "Kijk eens", zei de dochter, met tranen van vreugde 
op haar wangen. "Luister hier eens naar. De Bijbel zegt: "Door Wiens striemen gij genezen zijt ". Dat moet mij 
bedoelen. Nou, is dat niet wonderbaar? Ik heb dit nooit eerder gezien. Kijk daar eens naar! "Door Wiens 
striemen gij genezen ZIJT". Moeder, het is al gebeurd. Ik ben genezen! IK BEN GENEZEN! Haal mijn 
kleren eens. Breng ze hier. Ik ben genezen. O, dat is heerlijk?" 

De moeder deed alles wat zij kon om haar dochter te kalmeren en haar in bed te houden en ze weigerde haar 
kleren te brengen. Maar de dochter vroeg: "Hebt u ons niet geleerd het gehele Woord van God te geloven? 
Hebt u ons er niet in opgevoed om elk woord in de Bijbel te geloven?" en de moeder kon de blijdschap van 
haar dochter niet temperen. De voormalige lijder aan tuberculose stond zelf op, trok haar kleren aan, verliet 
haar slaapkamer, juichte het gehele huis door en was volkomen genezen. In minder dan drie weken, was zij 
normaal van gewicht en volkomen verlost van die vreselijke, dreigende ziekte van Satan. 

Wat was er gebeurd? Ze was het Woord van God gaan beschouwen als een directe openbaring van wat Hij 
graag voor haar wilde doen, en toen ze zag wat Hij in Zijn Woord had gezegd en dat geloofde, ontstond 
daardoor geloof, want "Geloof is uit het horen van het Woord van Christus" en de KRACHT van genezing 
doorstroomde haar lichaam en zij was verlost. 
 

Ds. E. Byrum vertelt het volgende incident, dat in zijn leven gebeurde. 

Kort nadat de Heer mij riep om voor Hem te werken, leerde ik een zeer kostbare les over dit punt. Er was veel 
ziekte in de gemeente, waar ik woonde. Drie van ons gezin waren door koorts aangetast en maakten een zware 
aanval van ziekte door. Spoedig voelde ik, dat de gevreesde ziekte ook mij aangreep. Ik weerstond haar enkele 
dagen, maar werd er tenslotte door overmand. En terwijl ik een paar uur in bed lag, met hevige koorts en 
martelende pijnen, begon ik ernstig gemeenschap te zoeken met de Heer. Ik vertelde Hem, dat Hij me tot een 
bediening had geroepen, welke ik in mijn huidige toestand niet kon uitoefenen. 

Daar er geen oudsten waren om te roepen, begon ik mijn geval in handen van de Heer te stellen en Zijn vele 
wonderbare beloften te citeren, waaronder Johannes 15 7: "Indien gij in Mij blijft en Mijn Woorden in u 
blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden". Ik onderzocht mijn toewijding en vroeg toen Hem 
om mij te doorzoeken. Ik was bereid alles voor Hem te doen en ik zei: "Here, ik blijf in U en Uw Woorden 
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blijven in mij, dus is de belofte voor mij. Ik geef mijn zaak volkomen aan U over en ik bid U, genees mij". 
Toen wachtte ik totdat het werk zou worden verricht, maar er kwam geen verandering. Uiteindelijk zei ik: 
"Here, waarom ben ik niet genezen?" Ineens kwam het antwoord: "Neem Mij op Mijn Woord en sta op". Ik 
zei: "Amen, Here, dat zal ik doen". En zonder aarzeling kwam ik uit mijn bed. Ik had barstende pijn in mijn 
hoofd, maar in mijn zwakte begon ik me aan te kleden. Toen ik half was aangekleed, kwam er een lichte 
verandering over mij en ik viel op mijn knieën en dankte de Heer er voor. Nadat ik me had aangekleed en 
steeds opnieuw had gedankt, voelde ik me al veel beter en liep een andere kamer in. Daar verklaarde ik, dat de 
Heer me had genezen. Binnen twintig minuten had de koorts mijn lichaam volkomen verlaten. Onmiddellijk 
ging ik aan het werk en was vanaf dat uur gezond. 

Ik ben er zeker van, dat wanneer ik was blijven liggen en geweigerd had er uit te stappen in het geloof alleen, ik 
dan een langdurige ziekteperiode had moeten doormaken. Aan God zij alle eer. Het leerde mij een zeer 
waardevolle les om Hem en Zijn Woord te vertrouwen. Ik ontdekte, dat wanneer het geloof in HANDELING 
wordt gebracht, ongeacht elk tegenstrijdig gevoel, God altijd Zijn Woord zal vervullen en het aan ons zal 
waarmaken. 

 

Laat mij nog eens herhalen, echt geloof neemt God op Zijn Woord en stapt uit op Zijn belofte, met alle 
vertrouwen en oprechtheid, zonder twijfel of vrees. 

Goddelijke genezing voor allen door het geloof 

Werkelijk geloof kan niet bestaan, noch kunt u genezing voor uw lichaam opeisen, wanneer u niet weet, dat 
God u WENST te genezen. Hoe kunt u dat weten? Leest Gods WIL, zoals deze is geopenbaard in de Bijbel. 
Wij kunnen weten, dat Hij een ieder die ziek is genezen wil, evenals wij weten, dat Hij een ieder die zondig is, 
wil redden. 

Op het moment dat iemand zich realiseert, dat de belofte van God om ALLEN die ziek zijn te genezen op 
hem persoonlijk betrekking heeft, is het geloof klaar OM TE HANDELEN, en de genezing treedt in. Als 
gevolg van zoveel verkeerd onderwijs aangaande deze grote genade van genezing, zijn velen in gebreke 
gebleven om vrijmoedig de belofte voor henzelf op te eisen.
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Hoe zit het met tegenslagen? 

"Talrijk zijn de tegenslagen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here" (Psalm 34:20). 
Tengevolge van de grote meerderheid van leraren en predikers, die deze Schrifttekst VERKEERD 
UITLEGGEN en hem van toepassing maken op ziekten en kwalen, hebben honderden VERLOSTE, door 
Golgotha gekochte Christenen hun verbondsrechten op verlossing van elke vorm van ziekte verspeeld, en 
hebben op hun ziekbedden gelegen als slachtoffers van hun satanische ziekten, zich onderwerpend aan de 
volmaakte WIL van SATAN in plaats van aan de wil van God. 

Laat mij u erop wijzen, dat dit vers NIET LUIDT:"Talrijk zijn de ziekten en lichamelijke ongemakken van de 
rechtvaardige", maar "Talrijk zijn de TEGENSLAGEN van de rechtvaardige". Als u dat woord "tegenslag", 
zoals het hier gebruikt wordt, leest in de originele tekst, dan zult u ontdekken dat het niets heeft te maken met 
ziekten of lichamelijke ongemakken. Het betekent beproevingen, ontberingen, vervolgingen, verleidingen, 
enz., echter niet ziekten. 

Zou het niet tamelijk onredelijk zijn als we zeggen, dat Christus ONZE ziekten heeft gedragen, ONZE 
zwakheden op Zich heeft genomen, dat wij door Zijn striemen genezen zijn, en Die AL uw krankheden 
geneest, en dat wij dan tegelijkertijd beweren, dat talrijk de ziekten zijn, die God ons wil laten dragen, maar 
waarvan Hij ons soms, onder bepaalde omstandigheden, wil verlossen? Dit zou zó geen betekenis hebben. De 
boodschap van de PLAATSVERVANGING is, dat Christus onze zonden droeg, zodat wij ze niet behoeven 
te dragen, maar ervan GERED zijn. En zo geldt dit ook voor onze ziekten . Christus droeg ze, zodat wij ze 
niet behoeven te dragen, maar ervan GENEZEN zijn. 

Christus heeft niet ONZE beproevingen, vervolgingen, ontberingen of moeilijkheden gedragen, maar Hij 
droeg wel onze zonden en ziekten (1 Petrus 2:24). Hij droeg ze, zodat wij ze niet meer behoeven te dragen. 
Daarom juist is Hij onze PLAATSVERVANGER. Hij nam onze plaats in. Wat Hij gedragen heeft, daar zijn 
wij voor eeuwig vrij van, als we alleen maar geloven dat Hij het VOOR ONS deed. Als het niet persoonlijk 
voor u wordt, dan zult u er nooit iets aan hebben, maar op dat moment dat u gelooft, dat Christus UW zonden 
droeg, kunt u gered worden, en op het moment dat u gelooft dat Hij UW ziekten droeg, kunt u genezen 
worden. 

Anderen verklaren Jakobus 5:13 verkeerd: "Heeft iemand onder u LEED te dragen? Laat hij bidden". Zij 
hebben bepaald dat hun langdurige lichamelijke handicap een LEED is en zo gaan zij maar verder door het 
leven, biddend, in plaats dat ze GENEZEN worden. Sommigen denken dat hun kropgezwel, of tumor, of 
misvormde ledematen of een andere chronische kwaal, een "leed" is. Dit woord "leed" heeft dezelfde 
betekenis als in Psalm 34:20, hierboven al genoemd. Het staat niet in verband met ziekte, kwaal, of lichamelijke 
ongemakken. Het heeft te maken met beproevingen, ontberingen, vervolgingen, en dergelijke. "U, die vervolgd 
wordt, BIDT", zegt Jakobus. Hij zegt niet: "Roept de oudsten der gemeente en vraagt hen om voor u te 
bidden, of God uw moeilijkheden wil wegnemen". Maar hij zegt wel: "Als u ZIEK bent, roept dan de oudsten 
en wordt GENEZEN". Als u vervolgd wordt, zegt hij, "is God bij machte alle genade in u overvloedig te 
schenken" en "Hij geeft meer genade" en door uw beproevingen zult u grote overwinningen behalen en dus 
zegt hij: "BIDT" — u bidt; vraagt niet de oudsten om voor u te bidden. 

Een jongeman stond in de rij voor gebed en sprak: "Broeder Osborn, bid voor mij. Ik ben in zo’n slechte 
stemming en bovendien heb ik vanaf de morgen tot aan de avond de ene verleiding na de andere. Alle 
moeilijkheden schijnen op mij af te komen. Ik wil graag, dat u die hele zaak uitdrijft". 

Ik antwoordde hem: "Heeft iemand onder u LEED te dragen? Laat hij bidden". Toen zei ik: "Sommige dingen 
moeten worden uitgedreven en andere dingen moeten overwonnen worden. Ik ben hier niet om al uw moeiten 
weg te bidden, omdat juist daardoor u kunt leren een overwinnaar te zijn door al uw beproevingen en 
verleidingen te overwinnen. Als u ziek bent, dan zal ik voor u bidden en Jezus zal u genezen, maar wanneer u 
alleen maar een paar beproevingen hebt te doorstaan, dan moet U bidden. Als u vrolijk bent, zing dan 
psalmen. Als u ziek bent, word dan genezen. Maar als u LEED hebt te dragen, bid dan". 
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Hoe zit het met Gods "kastijding" voor Zijn gehoorzame aanbidders? 

Een andere tekst, die vaak VERKEERD WORDT UITGELEGD, is deze: "Want wien Hij liefheeft, tuchtigt 
de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u 
als zonen. Want is er wel een zoon, die zijn vader niet tuchtigt? Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke 
allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen" (Hebreeën 12:6-8). 

Let er goed op, dat deze Schrifttekst NIET ZEGT: "Want wie Hij lief heeft, maakt de Here ziek, of treft hem 
met kwalen. ER STAAT NIET: "God geeft ziekte aan, of maakt zwak iedere zoon, die Hij aanneemt". 

Dit woord "kastijden" komt van een Grieks woord, dat betekent "instrueren, trainen, opvoeden, tuchtigen, of 
onderwijzen"; zoals een leraar zijn leerling "onderwijst", of zoals een vader zijn kind "leert en grootbrengt". 

Is het niet vreemd, dat, wanneer een leraar zijn leerling "onderwijst", hij diverse disciplinaire en 
opvoedingsmaatregelen neemt, maar nimmer ziekte; dat wanneer een vader zijn kind "grootbrengt", hij het 
kastijdt op verschillende manieren om het op de juiste weg te brengen, doch nimmer door een lichamelijke 
ziekte of kwaal op hem te leggen; maar dat, wanneer God Zijn kind "opvoedt", dan verondersteld wordt dat 
Zijn "tuchtiging" kanker, tuberculose, blindheid, een kreupel been, of een ander vreselijk iets van de duivel is? 

In plaats dat gehoorzame en toegewijde gelovigen geleerd wordt op te staan met gezag en hun verlossings- en 
verbondsrechten op te eisen, laat deze "ziekte-kastijdings" gedachte de zieken in een sfeer van onzekerheid, 
zich afvragend voor welk kwaad zij worden gestraft. Denkt er altijd aan, dat een goede vader zijn kind nooit 
straft, als hij niet eerst de reden voor de straf heeft duidelijk gemaakt. "Hoeveel te meer onze hemelse Vader". 
En het merendeel der mensen die geloven dat hun ziekte Gods kastijding is, hebben er geen idee van, waarom 
God hen straft. 

Ik wens duidelijk te maken, dat ik hier niet spreek over diegenen, die opstandig zijn, zich verzetten tegen en 
ongehoorzaam zijn aan de Heer, maar ik verlang hen, die WEL GELOVEN en die GEHOORZAAM ZIJN 
aan Gods wil voor hun leven, aan te sporen om niet langer toe te staan dat de duivel, die de "aartsleugenaar" 
is, hen veroordeelt en bedriegt, hen ziek houdt en lichamelijk zwak en ongeschikt om "in alle goed werk 
overvloedig te zijn" (2 Korintiërs 9:8) , door hen te vertellen dat hun ziekte Gods "kastijding" is om de een of 
andere fout of zonde te corrigeren, of om de een of andere onvolkomenheid te volmaken, enz. 

Satan verheugt zich wanneer hij u voortdurend kan veroordelen door u elke zonde en fout, die u ooit gedaan 
heeft, in gedachten te brengen met de leugenachtige influisteringen: "O, ja — kijk eens! Dat is de reden 
waarom je ziek bent. Daarom word je maar niet genezen. Uw God kastijdt u met Zijn roede "van ziekte" en 
het heeft geen zin om te proberen genezen te worden". Uw tegenstander, de duivel, slaagt er daardoor in dat u 
uw God, Die de HEELMEESTER DER ZIEKTEN is (Exodus 15:26), de schuld geeft van de ziekte die hij 
(Satan) op u heeft gelegd. 

Een tijd geleden luisterde ik naar een van deze traditionele predikers, die de hardheid van hart had om te 
verklaren, dat negentig percent van de Christenen, die ziek zijn, ziek zijn omdat God de ziekte op hen legde als 
een "kastijding", die Hij toepast om Zijn liefde jegens hen te betonen en om hun leven te vormen naar Zijn 
volmaakte wil. Hij had dan ook de brutaliteit om te zeggen, dat Christenen die niet zo af en toe door God 
"gekastijd" worden met ziekte, "bastaards" zijn en geen "zonen". 

Indien zulke predikers (ik kan hen geen dienaren noemen, want iemand die dient is iemand die helpt, Matteüs 
20:23, en deze hinderen en benadelen slechts) konsekwent willen zijn, dan zullen zij hun toehoorders 
aansporen om, wanneer ze ziek of lijdend zijn, zich nooit op medische behandeling te verlaten of zelfs maar 
voor zich te laten bidden om genezing te ontvangen. Want door zo te doen kunnen zij hun liefhebbende 
Vader, die, zoals men beweert, hen zoekt te zegenen door middel van hun ziekte of zogenaamde kastijding, 
dwars zitten. 

Echter bovenbedoelde prediker vroeg, nadat hij de mensen gezegd had, dat negen van de tien van hen, die 
ziek waren, onder Gods "tuchtiging" stonden, EEN IEDER die ziek was naar voren te komen voor gebed, en 
hij bad voor IEDERE ZIEKE PERSOON en beval genezing in te treden in hun lichamen, in weerwil van zijn 
mening voor Gods "kastijding". 

Maar zulke predikers zijn zelden consequent in deze zaak. Zij vertellen de zieken in één adem zich nederig en 
geduldig te onderwerpen aan Gods kastijdende (?) ziekte, en in de volgende adem adviseren ze hen te strijden 
tegen Gods kastijdende (?) ziekte door henzelf te stellen in handen van de dokter, die zij het meest bekwaam 
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achten om hen van hun Vaders kastijdende (?) ziekte af te helpen. Maar dat zou "opstandigheid" in plaats van 
"onderwerping" betekenen. 

Iemand, die volhoudt te geloven, dat ziekte of zwakheid Gods kastijding voor hem is voor een of ander 
kwaad, behoort niet te proberen van zijn ziekte of zwakheid af te komen, noch langs medische weg, noch door 
gebed, maar zo iemand moet trachten uit te vinden wat voor kwaad hij heeft gedaan en wanneer hem dat lukt, 
behoort hij dat kwaad goed te maken. En, wanneer hij dit heeft goedgemaakt, behoort hij het aan zijn hemelse 
Vader over te laten en niet aan een dokter om Zijn kastijdende (?) ziekte of zwakheid weer weg te nemen. 
Daarom, die "kastijding-door-ziekte" gedachte, zelfs wanneer ze waar was, zou, zo ze consequent werd 
doorgevoerd tot haar logische conclusie, goddelijke genezing vereisen en in elk geval geen medische 
behandeling. Want de geliefde Hemelse Vader, Die, zoals verondersteld wordt, ziekte e.d. gebruikt als 
kastijding, zou zeker Zijn kastijdende (?) ziekte wegnemen wanneer Zijn doel bereikt was. 

Hoe zit het met het lijden? 

Een andere Schrifttekst, die dikwijls VERKEERD WORDT VERKLAARD, is 1 Petrus 5:10: "Doch de God 
van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van 
lijden, volmaken, bevestigen, sterken .en grondvesten" (1 Petrus 5:10). Merkt op, dat hier NIET STAAT: 
"nadat u een korte tijd ziek bent geweest en hebt geleden aan kwalen, zal God u volmaken en u bevestigen", 
maar er staat: "na een korte tijd van lijden". 

Is het mogelijk op een andere manier te LIJDEN dan behalve door ziekten of kwalen? 

Paulus somde zijn ongemakken op in 2 Korintiërs 11:23: "In moeiten veel vaker, in gevangenschap veel vaker, 
in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik vijf maal de veertig-min-één-slagen 
ontvangen, drie maal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, drie maal heb ik schipbreuk geleden, 
een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in 
gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op 
zee, in gevaar onder valse broeders in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, 
tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid". Dit was zijn lijden voor de zaak van Christus en zulk lijden 
bedoelt Petrus in het eerdergenoemde vers, hetgeen uit de samenhang blijkt, en dus heeft niemand het recht 
ZIEKTEN of KWALEN mede daaronder te verstaan. Omdat hij dit lijden voor de zaak van Christus had 
verdragen, kon Paulus zeggen: "Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid" (2 Timoteüs 4:8) . 
Niemand zal "een krans der rechtvaardigheid" ontvangen, omdat hij ziek geweest is. Er is geen zieke, die dat 
gelooft, anders zou hij geen dokter roepen om de ziekte te genezen en hij zou zelfs God niet vragen hem te 
genezen. 

Van de apostelen wordt gezegd, dat, nadat ze waren gevangen genomen omdat ze het evangelie hadden 
gepredikt en de zieken hadden genezen in de Naam van Jezus, "zij dan uit de Raad weg gingen, verblijd, dat zij 
verwaardigd waren ter wille van de Naam smadelijk behandeld te zijn" (Handelingen 5:41). 

De dienst van het lijden 

Ik zal nu citeren uit het tijdschrift van Dr. Charles S. Price, dat getiteld is "Golden Grain". 

 

Ik wil u doen begrijpen, dat de genezing van uw lichaam, niet alleen de lichamen van de mensen die lijdend 
waren toen Jezus op aarde was, maar uw lichamelijk lijden vandaag, was inbegrepen bij het grote 
verlossingswerk, dat voltooid werd door de Heiland aan het Kruis van Golgotha. 

 

Teneinde een vraag op te helderen welke soms opkomt in de gedachten als gevolg van het moderne onderwijs 
van een afvallige kerk, behoor ik een grote dwaling, waarin vele oprechte mensen verstrikt zijn, aan te wijzen. 
Een dwaling, die door de TRADITIE is aanvaard. 

Hebt u de mensen wel eens horen spreken over de DIENST VAN HET LIJDEN? Natuurlijk. Er is zoiets als 
de dienst van het lijden, maar dat betekent zeker niet, dat het een dienst van ZIEKTE is. Er is ook een dienst 
van tegenspoed, maar dat betekent evenmin een dienst van ziekte. Ons wordt gezegd, dat indien wij met Hem 
(Christus) lijden, wij ook met Hem zullen heersen. Maar dat betekent nog niet, dat wanneer wij ziek of zwak 
zijn met Christus, wij dan met Hem zullen heersen. 
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Wanneer predikers, die de goddelijke genezing loochenen, hun argument dat het Gods wil is dat sommigen 
ziek zijn trachten te bewijzen, dan grijpen zij onmiddellijk naar de teksten betreffende de dienst van het lijden 
en passen deze dan toe op de ziekte. De Bijbel doet dat niet. Denkt er altijd aan, dat, wanneer Jezus sprak over 
zonde en ziekte, Hij daarover sprak als een kwaad, waarvan Hij ons kwam verlossen. 

 

Maar Jezus sprak zo niet over het LIJDEN. Is het u niet opgevallen, dat Christus onze zonden en ziekten 
droeg, maar niet ons lijden? Hij zei Zijn discipelen, dat ze hun kruis zouden moeten dragen, maar Hij bedoelde 
niet dat dit een KRUIS VAN ZIEKTE zou zijn. Hij onderwees heel duidelijk dat wij behoren te berusten in 
het dragen van onze last, in het gewicht van ons kruis en soms zelfs in een bepaald lijden, maar nooit zei Hij 
Zijn discipelen of ons, dat wij behoren te berusten in ZIEKTE en KWAAL. Integendeel, Hij bestreed ze, Hij 
bevocht ze, Hij haatte ze, Hij wierp ze uit; en overal waar Hij ging, werden de zieken door Hem genezen. 

 

John J. Scruby zegt: 

Petrus heeft in zijn eerste brief veel over dit lijden te zeggen. In deze, brief zocht hij de gelovigen, die een 
ernstige beproeving door-maakten, te troosten. Wanneer men zulke passages als 1 Petrus 1:3-7; 3:13; 14; 4:1, 
12-19, en er zijn nog vele andere daarvan in het Nieuwe Testament, leest, zal men direct zien — of hij moet 
blind willen zijn — dat "lijden" in zijn schriftuurlijke betekenis niets heeft te maken met ziekte, enz. 

 

Wat betreft "lijden (in de zin’ van ziek zijn, enz.) met Christus"’ zoals sommigen dat uitdrukken, dat is een 
volkomen dwaasheid, want Christus was nooit ziek behalve voor zover Zijn verzoenende "striemen" Hem ziek 
maakten; en Hij nam deze striemen vrijwillig OPDAT WIJ NIET ZIEK ZOUDEN ZIJN, want Petrus, die 
zoveel zegt over het lijden van Christus, zegt: "Door Zijn striemen zijt gij genezen" (1 Petrus 2:24). In de mate 
dat iemand, sinds Christus als onze Plaatsvervanger "onze zwakheden op Zich heeft genomen en onze ziekten 
heeft gedragen", ziek is geweest, in die mate ook heeft diegene Christus’ verzoeningswerk krachteloos, 
nutteloos gemaakt. Scherpe woorden, dat weet ik, maar ze zijn even waar als scherp, en ik daag tegenspraak 
uit. 

Hoe zit het met "Paulus’ doorn"? 

De teksten, die spreken over Paulus’ "doorn in het vlees" zijn volkomen verkeerd uitgelegd. U zult ons 
uitgebreid antwoord op de overal onderwezen traditie, dat Paulus’ "doorn" een of andere ziekte was, vinden in 
Hoofdstuk 37 van dit boek. 

Traditie bindt — Waarheid bevrijdt 

Ziet u nu waarom Jezus sprak: "Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken"? (Johannes 
8:32). Al deze, en vele andere, onschriftuurlijke leringen dragen ertoe bij, dat de slachtoffers van ziekte, enz. 
gebonden blijven. Wanneer de WAARHEID gepredikt wordt en de mensen de feiten wordt verteld aangaande 
de door Golgotha gekochte VERLOSSING van alle ZONDE en van alle ZIEKTE, dan wordt de wil van 
God met betrekking tot genezing der zieken geopenbaard, en de zieken wordt gelegenheid gegeven om geloof 
uit te oefenen voor genezing. Zij vernemen de WAARHEID, dat God alle zieken wil genezen evenals Hij alle 
zondaren wil redden. 

Traditionalisten zeggen: "Wees getrouw in uw ziekte; wees geduldig. Blijf op God wachten en Hij zal u op Zijn 
tijd genezen. Waarom zeggen ze zoiets? U wacht niet op God dat Hij u zal genezen. God wacht op u. Hij zou 
u al lang eerder gered hebben, indien Hij de kans daartoe had gekregen, maar Hij moest wachten tot u zich 
bekeerde en in Zijn Zoon geloofde als Heiland. Op dezelfde wijze wil Hij u nu genezen, ja, Hij zou u al lang 
eerder hebben genezen, indien u Hem de kans had gegeven, maar Hij moet wachten tot u Zijn Zoon aanneemt 
als uw Heelmeester — uw Ziekte-drager. Uw eigen genezing wordt verhinderd zolang u dat niet doet. 

Gelooft heden Gods Woord. Weest nu genezen. Ziet op en zegt: "Dank u Heer, dat U mijn ziekte droeg en 
mij vrijmaakte. Dank U voor Uw striemen waardoor ik genezen werd. Dank U, dat ik verlost ben van zonde 
en ziekte. Dank U voor de verlossing zowel van ziel als van lichaam. Ik geloof het en prijs U er voor"; dan, 
vergeet het niet, HANDELT ALSOF U HET GELOOFT.
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15   Het gebed des geloofs 

Wij moeten er goed op letten, dat Jakobus zei: "Het gebed des geloofs zal de zieke behouden en de Here zal 
hem oprichten". Deze belofte werd gedaan aan "IEMAND" die ziek was. Ik verbaas me telkens weer als ik 
denk aan de twee grootse, glorieuze en ALLEN omvattende woorden, die altijd hand in hand over de 
bladzijden van schriftuurlijke waarheid marcheren. Het zijn "AL WIE" van de behoudenis en "IEDER" van 
goddelijke genezing. Indien deze woorden niet op U slaan of op iemand anders, dan versta ik geen 
Nederlands. Aan de andere kant, indien het woord "IEDER" ook u insluit, en ieder ander, dan behoren wij 
ons te verheugen dat de GENEZING VOOR ALLEN IS. Het "GEBED DES GELOOFS" kan nooit 
worden opgezonden wanneer u zich afvraagt of het wel of niet Gods wil is datgene te doen, wat u aan Hem 
hebt gevraagd om te doen. Echt geloof komt door het horen van het Woord van Christus, dat is door God te 
horen zeggen door Zijn Woord wat Hij wil doen. Het "gebed des geloofs" bidden is alleen maar God vragen, 
dat Hij doet datgene wat Hij beloofd heeft. Indien het Gods wil is voor u, dat u ziek bent, dan kunnen we niet 
het "gebed des geloofs" bidden. Indien het Gods wil voor u is, dat u ziek bent, dan is het verkeerd dat u ons 
zelfs maar vraagt of wij voor uw genezing bidden, want u behoort de wil van uw hemelse Vader niet te 
dwarsbomen. Evenmin behoort u hulp te zoeken van doktoren en verpleegsters of van welke andere medische 
voorziening ook, want daardoor zou u in feite zeggen: "Het is Uw wil Heer, dat ik ziek ben, maar ik ga een 
dokter roepen (of iets anders doen), zodat ik Uw wil kan ontlopen". Laten wij logisch redeneren, wanneer u 
van mening bent dat het wellicht niet Gods wil is dat u geneest, dan behoort u geen enkele poging te doen om 
gezond te worden, maar u dient zich te onderwerpen aan uw "lot" en de wereld te zeggen dat u aan ziekte 
"LIJDT" voor de zaak van de Here Jezus Christus. Maar, wanneer heeft Hij gezegd, dat Hij wilde dat u aan 
ziekte zou lijden voor HEM? In de plaats daarvan leed Hij aan ziekte voor u. 

Als u werkelijk denkt, dat het Gods wil kan zijn, dat u ziek bent en u betwijfelt Zijn bereidheid u te genezen, 
dan zou ik u voorstellen: kom tot rust en wees tevreden met uw lot. Als u gelooft dat het Gods wil is dat u 
lijdt, dan wil ik u voorstellen, dat u uw apothekers- en doktersgeld voor anderen gebruikt. Het zou 
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om zendelingen te ondersteunen. Wanneer God niet bereid is u te 
genezen en u Gods wil meer wil dan iets anders in deze wereld, dan vind ik het niet raadzaam uw geval in 
handen van een dokter te geven, die onmiddellijk Gods wil voor u zou proberen te doorbreken. Moge Hij u 
helpen om deze dingen vanuit Bijbels standpunt te zien. 

Het gebed des geloofs 

Wat betreft het "gebed des geloofs" hebben vele mensen het idee, dat dit altijd een onmiddellijk antwoord 
betekent. Zij denken, dat wanneer ze geen directe resultaten zien, het gebed des geloofs nog niet gebeden is. 
Zonder twijfel zijn velen er niet in geslaagd de genezing van onze Heer voor hun lichamen te ontvangen, 
omdat zij Hem hebben voorgeschreven hoe en wanneer zij gezegend wilden worden. Het "gebed des geloofs" 
bidden betekent niet per se dat het antwoord onmiddellijk gezien of gevoeld wordt. Het is het gebed van 
iemand die weet wat Gods Woord heeft gezegd en die er daarom ABSOLUUT ZEKER van is, dat God zijn 
gebed heeft verhoord en die weet dat God Zich verplicht heeft door Zijn eigen verbond te antwoorden en de 
gevraagde resultaten te openbaren. Dit kan God direct of geleidelijk aan doen, maar één ding is zeker: GOD 
ZAL het "gebed des geloofs" BEANTWOORDEN. 

Wanneer het gebed des geloofs is opgezonden en de ziekte bestraft is, dan bevindt de zaak zich in des Heren 
handen en Hij verricht het herstel. Of dit nu direct geschiedt of door een langzaam beter worden, doet niets 
ter zake. Zijn Woord blijft waar en wij moeten geloven en niet twijfelen, maar in Hem vertrouwen dat Hij de 
ziekte volledig en grondig zal wegnemen. 

Geloof  contra symptomen 

Maar herinnert u één ding en dat is: wanneer u zich hebt gevoegd naar het Woord van God en het "gebed des 
geloofs" hebt gebeden, dan kunt u vanaf datzelfde ogenblik verklaren dat u genezen bent door de kracht van 
God, omdat Zijn Woord zegt: "Indien wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij 
de beden verkregen hebben, die wij van Hem gevraagd hebben". Hoewel in sommige gevallen de 
ziektesymptomen nog een tijdje kunnen aanhouden, verklaart het GELOOF toch dat het verricht is, omdat 
Gods Woord dat zegt. GELOOF deinst er niet voor terug om zich te baseren op het Woord van God. 
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GELOOF heeft absoluut nergens anders mee te maken dan alleen met het Woord van God. De verleider 
fluistert: "U durft dat niet te beweren. U bent niet genezen. Kijk eens naar die symptomen". Maar in zulke 
ogenblikken rust de ware gelovige veilig in de beloften van het Woord, gelovend, vertrouwend en God de eer 
gevend, zich realiserend, dat God getrouw is aan Zijn Woord en dat Satan niet alleen een leugenaar is, maar de 
vader der leugens. 

Geloof  in het Woord van God 

Als u geloof hebt, zei Jezus, "zal niets U onmogelijk zijn"(Matteüs 17:20); en: "Indien gij in Mij blijft en Mijn 
Woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden" (Johannes 15:7). Hij zegt ook: "Indien 
gij Mij iets vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen" (Johannes 14:14). En wederom: "Al wat gij bidt en begeert, 
gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal u geschieden" (Marcus 11:24) . 

Het is volkomen veilig om het "gebed des geloofs" te bidden en de resultaten over te laten aan God, ongeacht 
de omstandigheden. Ik zou dit kunnen aantonen door honderden voorvallen, die plaats vonden in onze 
opwekkingscampagnes in de Verenigde Staten en in vele andere landen, maar als ik ze u zou moeten vertellen, 
dan zou uw geloof gevestigd zijn op mijn ervaringen in plaats van op het WOORD VAN GOD, en het is mijn 
bedoeling uw geloof te vestigen op het laatste. Om deze reden vermelden wij niet méér genezingen en 
wonderen, die door de Heer tijdens onze bediening werden verricht. Het vertellen van een ervaring zal 
nimmer geloof kweken, maar WEL het horen van het Woord van Christus. 

Geloof  en onze vijf  zintuigen 

Het Woord van God zal het GELOOF voeden, terwijl het vertellen van ervaringen onze zintuigen voedt. 
Onze zintuigen hebben niets met GELOOF te maken en GELOOF moet onze zintuigen negeren. Indien u 
wandelt door GELOOF, dan kunt u niet wandelen door AANSCHOUWEN. Indien u het Woord van God 
als waarheid beschouwt, dan kunt u niet altijd de bewijzen van uw zintuigen als waarheid zien. Indien u het 
Woord van God gelooft, dan moet u uw zintuigen vaak negeren. Gevoel, smaak, reuk, gehoor en gezicht zijn 
alle zintuigen, waarmee de natuurlijke mens heeft te maken. Het Woord van God en GELOOF zijn de twee 
factoren waarmee de geestelijke mens heeft te maken. De natuurlijke mens wandelt door zijn zintuigen, maar 
de geestelijke mens wandelt door zijn geloof in het Woord van God (2 Korintiërs 5:7). Gezicht en gevoel 
behoren bij de natuurlijke mens. Geloof behoort bij de bovennatuurlijke mens. Iedere Christen is een 
bovennatuurlijk mens. 

Velen schijnt het onredelijk toe de zintuigen niet te geloven. Zij hebben hen zo lang als beslissend bewijs 
aanvaard, dat het buitengewoon moeilijk is zich te realiseren, dat er nog een ander bewijs is naast de vijf 
natuurlijke zintuigen. 

Ons is geleerd dat het meest absolute, waarop wij ons kunnen beroepen, het zintuig van het gezicht is. "Zien is 
geloven", hebben we altijd gezegd. Wij hebben ons leven bepaald en volgens die regel geleefd. Wij hebben 
gefaald rekening te houden met de hogere bron van kennis. Deze hogere kennis is Openbaringsgeloof, dat 
ontstaat door het Woord van God en door gebed. Het Woord van God behoort voor de Christen — de 
supermens — het meest absolute te zijn, waarop hij zich beroept. 

Vele Christenen rebelleren, wanneer hen verteld wordt, dat zij door geloof moeten wandelen en niet door 
aanschouwen en dat zij zintuig-bewijzen opzij moeten leggen. "Bedoelt u dan dat ik niet kan afgaan op iets dat 
ik zie? In zulke dwaasheid zou ik nooit kunnen geloven. Ik neem bijvoorbeeld een boek in mijn handen. Ik zie 
het en voel het. Ik kan de drukinkt op de pagina’s ruiken . Als ik het laat vallen, kan ik het horen vallen. 
Bedoelt u dan dat het boek niet echt is en dat het niet hier is, terwijl mijn zintuigen mij zeggen dat het echt is 
en dat het hier is?" 

Wij mogen de bewijzen van onze zintuigen als waarheid aannemen zolang deze Gods Woord niet 
tegenspreken; anders negeren wij onze zintuigen en geloven Gods Woord. 

Wat getuigt van onze genezing: 
de "warme stroom", de "koude rilling"  of  "het Woord"? 

Ik heb me dikwijls afgevraagd waarom deze mensen, die het volkomen dwaas vinden om te geloven dat Gods 
Woord waar is, wanneer hun zintuigen het tegendeel van dat Woord betuigen, zo bereid zijn geloof te hebben 
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in een of andere besmettelijke ziekte, waaraan hun kind werd blootgesteld. Zij geloven dan zonder een 
ogenblik te twijfelen, dat hun kind over precies zoveel dagen zal gaan hoesten, omdat hij gisteren met kleine 
Jantje speelde en Jantje vandaag in bed ligt met kinkhoest. 

Let wel: Zij hebben geen "bewijs" dat hun kind zal gaan hoesten. Zij verwachten het zuiver en alleen door het 
GELOOF — geloof in Satans kinkhoest. Zij hebben niet het "gevoel" dat hij de ziekte zal krijgen. ZIJ 
GELOVEN HET ALLEEN. Zij hebben er GELOOF in. Toen hun kleine jongen werd blootgesteld aan 
Jantje’s ziekte, kregen zij geen "warme stroom van kracht", die het "bewijs" of het "teken" was, dat de 
besmetting had plaats gevonden; zij voelden geen "schok" om het te bewijzen en er zijn geen duidelijke 
symptomen van de ziekte. Het kind is even gezond als ooit, maar zij weten dat hij de kinkhoest binnen enkele 
dagen zal hebben. HOE WETEN ZIJ DAT? Zij hebben wat wij noemen GELOOF — geloof in de ziekte. 
Zij geloven dat de ziekte zijn werk is begonnen, ondanks het feit dat zij er met hun zintuigen niets van kunnen 
zien, voelen, ruiken, proeven of horen. DAT IS GELOOF. De enige fout hier is, dat DIT GELOOF in het 
verkeerde is. Maar het is inderdaad GELOOF. 

En toch, alhoewel zij de duivel zo volkomen vertrouwen en zo volledig GELOVEN in zijn ziekten, vinden zij 
het soms onredelijk wanneer wij hen de handen opleggen en hen zeggen: "Uw ziekte zal u verlaten. Hij moet 
gaan, omdat God gezegd heeft dat hij zou gaan. Hij zei: "GIJ ZULT GENEZEN", daarom niets kan dat 
tegenhouden". Velen zeggen: "Zien is geloven", maar met het Woord van God is het "Geloven is zien 

Anderen zeggen: "Ik zal het nooit geloven tenzij ik het zie". Ik antwoord: "U zult het nooit zien tenzij u het 
gelooft". Zodra u het gelooft verheugt God Zich erin om het u te laten zien, omdat "geloof het bewijs is van 
de dingen, die men niet ziet" (Hebreeën 11:1). Geloof brengt de ongeziene dingen in aanzijn en maakt de 
ontastbare dingen tastbaar. 

Het behaagt God wanneer u "ziet naar Zijn Woord"; het behaagt Hem wanneer u uw geloof uitsluitend 
baseert op ZIJN WOORD VAN BELOFTE. Door dit soort GELOOF verkregen "de oudsten een goed 
getuigenis" van Hem en u zult dat ook. GELOOF IN ZIJN WOORD is altijd welbehaaglijk voor de Vader. 

Toen Jezus hier was in het vlees, erkende Hij het bewijs van zijn zintuigen, maar Hij liet Zich er nooit door 
REGEREN. De zintuigen waren Zijn dienstknechten. Hij leefde daar boven. Hij verklaarde de blinde man 
genezen en de melaatse gereinigd, terwijl zij klaarblijkelijk nog blind en nog melaats waren. Hij riep de dingen, 
die niet waren, alsof zij waren en zie, zij moesten er zijn. Jezus vervloekte een vijgeboom en zijn wortels 
werden gedood. Maar zijn dood kon niet eerder dan de volgende dag worden aangetoond, want toen zag men 
dat de boom was verdord vanaf de wortels — vanaf de onzichtbare wortels omhoog, let wel, niet vanaf de 
zichtbare takken naar beneden (Marcus 11:20) . 

Onze zintuigen beheersen de natuurlijke mens in de natuurlijke wereld, maar om zegeningen uit de geestelijke 
wereld te verkrijgen, beheerst het GELOOF de geestelijke mens. Wij kunnen de bewijzen van onze zintuigen 
accepteren zolang zij niet het Woord van God tegenspreken. Maar wanneer het Woord verschilt van onze 
zintuigen, moeten wij het bewijs van onze zintuigen negeren en HANDELEN OP HET WOORD. Wanneer 
wij dat doen, eert de Vader dat Woord en maakt het waar in ons leven. Wij zijn altijd veilig als we God 
geloven, hoe overtuigend de bewijzen van de zintuigen ook mogen zijn. Wat God zegt, is altijd waar. "God 
waarachtig en ieder mens leugenachtig" (Romeinen 3:4). Zintuigenkennis is een LEUGEN, wanneer ze niet 
overeenkomt met het Woord van God. 

En wanneer wij wandelen door geloof, werpen wij de zintuigen graag terzijde en verheugen ons in de 
zegeningen waarin de Vader reeds heeft voorzien. 

Het geloof  van Abraham 

Ik denk, dat de grootste les die iemand ooit zou kunnen bestuderen over dit onderwerp zou zijn die van het 
GELOOF van Abraham. Wij lezen in Romeinen 4:18-21: "En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij 
een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te 
verflauwen in het GELOOF heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer 
honderd jaar oud was, en dat Sara’s moederschoot was gestorven; maar aan de belofte Gods heeft hij niet 
getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn GELOOF en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat 
Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen". 

Abraham lette in het geheel niet op de bewijzen van zijn lichamelijke zintuigen, die voortdurend aantoonden 
dat hij een bijna honderdjarige was en veel te oud om een vader van kinderen te worden. 
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En Sara voelde zich oud, zag er oud uit en was oud, volgens de natuurlijke zintuigen, maar Abraham 
NEGEERDE ook dat feit. 

Waarom negeerde hij die feiten? Omdat zij ingingen tegen wat God had gezegd. God zei dat hij een zoon zou 
krijgen. De zintuigen zeiden: "ONMOGELIJK". Hij negeerde de zintuigen en GELOOFDE het Woord van 
God. DAT IS GELOOF. 

"Want wat zegt het Schriftwoord? Abraham GELOOFDE God" (Romeinen 4:3). Aangezien het woord 
"geloven" een WERKWOORD is en een werkwoord gewoonlijk een HANDELING aanduidt, zou ik willen 
zeggen: "Abraham HANDELDE VOLGENS WAT GOD HAD GEZEGD DAT ZOU GEBEUREN". 

Het geloof  van Sara 

Let eens op, dat Sara niet "voelde" dat ze kracht had om zwanger te worden en een kind te baren, maar zij 
NEGEERDE HAAR GEVOELENS en "Door het GELOOF heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder 
te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd". Hoe kon dit op zo‘n hoge leeftijd? Niet door het bewijs van 
haar zintuigen, niet door "gevoel", maar "daar zij Hem, Die het beloofd had, betrouwbaar achtte" (Hebreeën 
11:11). 

Geloof  en de natuurlijke mens 

Geloof geeft niets om wat het natuurlijke oog kan zien, het natuurlijke oor kan horen, of het lichaam kan 
voelen. Geloof ziet alleen de Almacht. De natuurlijke ogen zien slechts de grote muren van Jericho, de 
natuurlijke oren horen slechts de smaad van de vijand, maar geloof ziet de muren vallen en ziet de vijand 
overwonnen. 

Het natuurlijke lichaam voelt de knagende pijn van de kanker, maar het geloof ziet dat vuile ding, verdroogd 
en verteerd door de genezingskracht van Jehova-Rapha, "de Here, UW Heelmeester". 

De natuurlijke ogen zien de afschrikwekkende donkerheid van laaghangende wolken en de natuurlijke oren 
horen het angstaanjagend geluid van de donder, maar het geloof BEVEELT rustig: "Zwijg, weest stil!" Hoe 
kan dat? Omdat het geloof de lucht helder ziet en de wind kalm, reeds voordat dit geopenbaard is. 

Het natuurlijke oog ziet, dat het vlees van de botten is geteerd door de gemene tuberculose — een afgezant uit 
de hel; de hand voelt de koorts, die de weefsels van het lichaam verbrandt, maar het geloof ziet die "tering" als 
een deel van de VLOEK DER WET (Deuteronomium 28:22), ziet hem vervolgens VERVLOEKT op 
Golgotha, alwaar het slachtoffer ervan werd VERLOST (Galaten 3:13) en met enkele ferme woorden van 
bestraffing, in de Naam van Jezus, beveelt het geloof de ziekte uit zijn slachtoffer te komen, en verlaat dan de 
kamer met de rustige verzekering dat wat de Bijbel zegt: "ZIJ ZULLEN GEZOND WORDEN"; "DE HERE 
ZAL HEN OPRICHTEN", zal gebeuren. 

Geloof  contra verstand 

Men zou bijna denken dat het geloof volkomen blind was voor lichamelijke condities. Wanneer het verstand 
ermee argumenteert, glimlacht het geloof alleen zelfverzekerd. Het geloof ziet de satan verslagen, ook al ziet 
men hem met kracht regeren. In de gedachten van het geloof zijn de ziekten genezen, zelfs voordat de 
gebeden zijn opgezonden. Het geloof werkt en handelt zoals God werkt en handelt. Het verstand is 
verduisterd, opgewonden en zenuwachtig. Het GELOOF staat onbeweeglijk. Het geloof weet dat God niet 
kan liegen, daarom argumenteert het geloof nooit, maar aanvaardt het als vaststaand, wanneer een verzoek 
overeenkomstig het Woord van God is gedaan. Het geloof beschouwt een werk als volbracht, zelfs wanneer 
het nog niet volledig tot uiting is gekomen. Het geloof is de overwinnaar. Het geloof is uit het horen van het 
Woord van Christus, daarom leest Gods Woord en verheugt u in een leven van overwinnend geloof. 

Geloof  en het Woord zijn Overwinnaars 

Ja, leest Gods Woord; voedt u met Zijn Woord; leeft in Zijn Woord. Laat het in uw hart geloof bewerken. De 
Psalmist zegt: "Het openen van Uw Woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht" (Psalm 
119:130). Kent de onfeilbaarheid van Gods Woord en durft uit te stappen op dat Woord. Het zal u niet 
beschamen, omdat God u niet zal beschamen. 
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De Psalm ist zegt ook: "Ik berg Uw Woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige" (Psalm 119:11). 
Charles H. Spurgeon zei: "Dit is een goed ding op een goede plaats voor een goed doel". Wij kunnen deze 
Schrifttekst iets veranderen en hem gebruiken in verband met ziekte: 

"Ik berg Uw Woord in mijn hart, opdat ik door U van ziekte gevrijwaard blijf" en het zal nog steeds zijn wat 
Spurgeon zei: "een goed ding op een goede plaats voor een goed doel"; want "Geloof is uit het horen (kennen) 
van het Woord van Christus" (Romeinen 10:17), en de genezing is uit het geloof in de beloften van God. 

Werkelijk geloof in God en Zijn Woord wordt nooit ontmoedigd. Iemand zei eens dat werkelijk GELOOF 
juist groeit in de beproeving. 

Geloof leeft in het licht van verwachte resultaten. Het ziet niet naar of is niet gebonden aan de huidige 
omstandigheden, maar het heeft eerder de overhand over de omstandigheden en het bepaalt de bestemming 
door te wandelen in het licht van beloofde verrichtingen. 

Volhardend GELOOF wint altijd. Laat niets u ontmoedigen. Laat niets u veranderen. Laat geen enkel 
symptoom uw houding tegenover Gods Woord veranderen. Weest standvastig. Grift het voor eeuwig in uw 
hart, dat Gods beloften VERVULD ZULLEN WORDEN. Het moge zeven keer trekken om de muur 
vereisen (Jozua 6:15,16), of zeven keer onderdompelen in de rivier (2 Kon. 5:14) , maar de overwinning zal 
komen door volhardend geloof in wat God heeft gesproken. 

Geloof  is bezitter 

"Elke plaats die uw voetzool betreden zal heb ik u gegeven tot een ERFENIS" was de inspirerende belofte, 
die de Israëlieten ontvingen toen zij voor het Beloofde Land stonden. Voetafdrukken betekenden bezitting, 
maar het moesten hun eigen voetafdrukken zijn. Zo is het ook bij het bezitten van onze Nieuwtestamentische, 
door Golgotha gekochte zegeningen. Elke belofte waar u uw voet op zet is de uwe. De rijke toezegging van 
genezing is van u in de mate dat u er uw voet op zet. De vruchtbare vallei der verlossing is van u, als u er 
alleen maar binnen wilt treden en haar in bezit neemt. Het hoogland van geestelijke kracht is van u, als u de 
grote, oude Kaleb wilt nadoen en de Anakims van ongeloof die daar wonen, door het geloof wil uitdrijven 
(Jozua 14:6-15). Al deze zegeningen zijn voor u om te bezitten in de machtige Naam van Jezus. 

Alle gezegende beloften van het Woord van God zijn de uwe, daarom weest niet traag, maar trekt op en neemt 
uw land in bezit! Tussen u en uw bezittingen bevinden zich krachtige vijanden, maar verzamelt uw krachten 
van gebed en geloof in de algenoegzame Naam en gaat tegen hen in. Geeft het niet op voordat de laatste 
vijand overwonnen is. De afmeting van uw erfenis hangt af van de hoeveelheid land, waarop u uw voeten hebt 
gezet, waarop u gelopen hebt en die u hebt opgeëist. Indien u het niet allemaal hebt opgeëist dan kunt u nog 
net zoveel nemen als dat u durft te bezitten. Daarom doet de "gehele wapenrusting Gods" aan, die u 
onkwetsbaar zal maken, neemt het "zwaard des Geestes", dat u onoverwinnelijk maakt (Efeziërs 6:10-17), 
"strijdt de goede strijd des geloofs" (1 Timoteüs 6:12), "lijdt met de anderen als een goed soldaat" (2 Timoteüs 
2:3), "wederstaat de duivel" en u zult ontdekken, dat de belofte "hij zal van u vlieden" (Jakobus 4:7) waar is. 
Voor de meeste mensen is "geloof" alleen maar een woord of een theorie; u kunt het tot een werkelijkheid en 
tot een kracht maken. 

Satan weet dat Gods belangen en de uwe voor wat betreft de GENEZING identiek zijn. Hij weet dat God en 
u bondgenoten zijn. Hij weet dat God u niet kan laten mislukken, terwijl u Zijn Woord vertrouwt, want Hij 
zou dat niet kunnen doen zonder Zichzelf te zien mislukken; en dat kan Hij niet doen. 

Wanneer "het gebed des geloofs" is opgezonden, "staat dan in het geloof, weest manlijk, weest sterk!" (1 
Korintiërs 16:13). Geeft het niet op. Rekent op een gezond lichaam. Neemt als vanzelfsprekend aan, dat u zult 
GENEZEN. Maakt aanspraak op uw verbondsrechten. Dan zal God de eer krijgen en u de overwinning. "Dit 
IS de overwinning.." ons geloof" (1 Johannes 5:4).
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16   Is geloof noodzakelijk voor de genezing? 

Velen zeggen: "Broeder Osborn, gelooft u dat ik geloof moet hebben? Denkt u niet, dat ik door uw geloof kan 
worden genezen?"  

De Bijbel zegt: "Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen" en "Wij wandelen door geloof, niet door 
aanschouwen". Ongetwijfeld is het genezen worden door het geloof van een ander de schriftuurlijke 
uitzondering, niet de REGEL. Ik zou iemand altijd adviseren zich aan de regel te houden in plaats van aan de 
uitzondering. Ik ben er zeker van, dat wanneer iemand het Woord van God heeft gehoord totdat geloof in zijn 
hart is ontstaan (en het Woord zal altijd geloof kweken, indien het ter harte wordt genomen), hij dan genezen 
zal worden door zijn eigen geloof. 

Laat mij u verzekeren, dat de Vader het plan had dat IEDERE GELOVIGE een overwinnaar zou zijn en niet 
slechts enkelen, die goddelijke genezing prediken en leren. God wil u laten zien, dat U kracht hebt over de 
duivel. Hij wil u doen weten, dat u kracht hebt over ziekten, dat u een overwinnaar bent, dat u ziekten en 
kwalen kan bestraffen en de symptomen kan zien verdwijnen. U zult nimmer in staat zijn dit te doen zolang u 
steunt op het geloof van een ander. 

Laat mij u eraan herinneren dat het geloof van iemand anders u nooit zal vrijmaken van de zonde. U moet het 
evangelie of de stem des Geestes horen en overtuigd worden van uw zonden, dan moet U geloven in de Here 
Jezus Christus als uw Heiland, en dan zal U gered worden. Evenzo moet U het Woord van God horen, U 
moet geloven in de Here Jezus Christus als uw Genezer, en dan zal U "door Zijn striemen" genezen worden. 

Opgemerkt moet worden, dat in de meeste gevallen Jezus niet iemand genas voordat Hij eerst zijn 
geloofsbelijdenis had verkregen, of voordat Hij een of andere geloofsdaad voor genezing had gezien 

Opgemerkt moet worden, dat in de meeste gevallen Jezus niet iemand genas voordat Hij eerst zijn 
geloofsbelijdenis had verkregen, of voordat Hij een of andere geloofsdaad voor genezing had gezien. Dit was 
zo in het geval van de hoofdman (Matteüs 8 8). 

Van de verlamde man, die liggend op een matras werd neergelaten door het dak, staat geschreven: "En daar 
Jezus hun geloof zag, zeide Hij tot de verlamde: .... Sta op en neem uw matras op en wandel" (Matteüs 9:2; 
Marcus 2:11). Ik kan me niet voorstellen dat een bedlegerig man, die zich door vier andere mannen omhoog 
op een dak laat brengen en zich dan met bed en al laat zakken door een gat in het dak, niet zou geloven dat er 
iets met hem zou gebeuren wanneer hij de plaats van bestemming bereikt. Het is vermeldenswaard, dat geloof 
vaker GEZIEN wordt dan GEHOORD. Jezus ZAG HUN GELOOF IN DADEN. "Geloof zonder de 
werken (of overeenkomstige daden) is dood". 

In het geval van de twee blinden die "Hem volgden, al roepende en zeggende: Zoon van David! Heb 
medelijden met ons.." zei Jezus tot hen: "Gelooft gij, dat ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here. Toen 
raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof. En hun ogen gingen open" (Matteüs 9 27-30). 

Tegen de Kananese vrouw, die barmhartigheid zocht bij de Here en zei, dat haar dochter thuis lag, deerlijk 
bezeten, zei Jezus, nadat Hij haar volhardend en onwankelbaar geloof had gezien: "O, vrouw, groot is uw 
geloof, u geschiede gelijk gij wenst!" (Matteüs 15:28), en haar dochter was genezen van dat ogenblik af. 

Tegen de vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen had geleden en die zich door de schare had gedrongen 
met de gedachte: "Indien ik Zijn kleed maar kan aanraken, zal ik genezen zijn", zei Jezus: "Dochter, uw geloof 
heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal" (Marcus 5:34). 

Tegen de blinde uit Marcus 10 sprak Jezus: "Ga heen, uw geloof heeft u behouden" (Marcus 10:52). 

Tegen de ene melaatse, die terugkeerde om dank te brengen, zei Jezus: "Ga heen, uw geloof heeft u 
behouden" (Lucas 17:19) . 

Toen de hoveling Jezus vroeg om naar zijn huis te komen en zijn zoon te genezen, omdat deze "op sterven 
lag", zei Jezus: "Ga heen, uw zoon leeft", en de Schrift zegt: "De man geloofde het woord, dat Jezus tot hem 
sprak, en ging heen". En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn "slaven hem tegemoet en zeiden, dat zijn kind 
leefde" (Johannes 4:47-53). 

Wij weten dat er vele gevallen in de Evangeliën genoemd worden, waarbij niet staat of de mensen die genezen 
werden geloof hadden of niet; zoals de verkromde vrouw, die een geest van zwakheid had (Lucas 13:11), de 
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man met de verschrompelde hand (Matteüs 12:13), de man bij het bad van Bethesda (Johannes 5:5), de 
menigten (Matteüs 12:15; 14:14; 14:35, 36; Marcus 6:56) en vele andere, maar het is zeker dat deze mensen 
geloof hadden om te genezen, omdat wanneer Marcus zegt: "Hij (Jezus) kon daar geen enkele kracht doen; 
alleen genas hij enige zieken door handoplegging", Zijn onbekwaamheid om daar machtige werken te doen te 
wijten is aan "HUN ONGELOOF" (Marcus 6:1-6). 

Toen Paulus het Evangelie in Lystra predikte, was een van zijn toehoorders een man die geen macht had over 
zijn voeten en die vanaf zijn geboorte nooit had gelopen. Zonder twijfel wenste Paulus de man onmiddellijk te 
genezen, maar in plaats daarvan wachtte hij (Paulus) totdat de verlamde het Woord van God had gehoord en 
op die manier geloof had gekregen voor genezing. (Romeinen 10:17). Paulus keek vervolgens deze man scherp 
aan en zag, dat "hij geloof had om genezing te vinden en hij zeide met luider stem: Ga recht op uw voeten 
staan! En hij sprong overeind en liep heen en weer" (Handelingen 14:8-10). Tijdens onze 
opwekkingscampagnes heb ik duizenden slachtoffers van ziekten en kwalen zien genezen, terwijl zij zich onder 
de menigte toehoorders bevonden. De prediking van het Woord doet, wanneer men er acht op slaat, altijd 
geloof ontstaan. 

De Bijbel zegt dat "door dit GELOOF aan de ouden een getuigenis is gegeven". God werd door deze 
patriarchen van weleer behaagd, wanneer zij groot geloof toonden. "Zonder geloof is het onmogelijk God te 
behagen" (Hebreeën 11:6). Steunt niet op het geloof van een ander. Hebt uw eigen geloof. U zult dit altijd bij u 
hebben, omdat God altijd bij u is, evenals Zijn Woord. 

Persoonlijk geloof 

Gods beloften zijn voor U persoonlijk. U hebt een individueel recht om voor elke zegening, die aan de 
gelovige beloofd is, te bidden en deze te ontvangen. 

Jezus zei: "Een IEDER, die bidt, ontvangt" (Matteüs 7:8). Hij legt zes maal de nadruk op dit feit, opdat u 
duidelijk zou verstaan dat Hij wil dat u vrijmoedig datgene vraagt wat u wenst. Hij zegt: "Bidt en u zal gegeven 
worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie 
zoekt, vindt, en wie klopt, die zal opengedaan worden" (Matteüs 7:7,8). 

Door de gehele Bijbel heen tracht God elk van Zijn kinderen bij te brengen, dat wij allen gelijke rechten 
hebben. Hij acht de een niet meer dan de ander. Hij heeft geen gunstelingen. Hij verwacht, dat een ieder van 
ons geloof heeft. 

Jezus zegt: "Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen" (Johannes 6:37). Dat betekent U. Christus zegt: Wie 
tot Mij komt voor een of andere nood, welke die ook moge zijn, Ik zal niet weigeren. 

Jezus zei: "Indien gij in Mij blijft en Mijn Woorden in u blijven, vraagt wat GIJ maar wilt, en het zal U 
geworden" (Johannes 15:7). 

Jezus zei: "Al wat GIJ bidt en begeert, gelooft, dat GIJ het hebt ontvangen, en het zal U geschieden" (Marcus 
11:24). Paulus zei: "Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God 
hem uit de doden heeft opgewekt, zult GIJ behouden worden" (Romeinen 10:9). 

Iedere zondaar moet zelf zich bekeren, zelf geloven, zelf belijden, zelf aanvaarden, zelf ontvangen, dan zal hij 
zelf behouden worden. 

Zo is het ook Gods plan en verlangen, dat iedere zieke zelf bidt, zelf gelooft, zelf opeist, zelf ontvangt, dan zal 
hij zelf genezen worden. 

Duizenden lieve Christenen vragen hun leven lang of anderen "voor hen willen bidden" en zijn afhankelijk van 
het geloof van anderen, alsof anderen dichter bij God waren dan zij; alsof anderen beter bidden kunnen dan 
zij; alsof God de gebeden van anderen vlugger verhoort dan hun eigen gebeden. 

Iedere Christen heeft gelijke rechten en het is Gods wil en wens, dat elk van Zijn kinderen leert hoe het zich al 
Zijn zegeningen kan toe-eigenen. 

Ieder mens kan bidden en het antwoord ontvangen. Jezus zei: "Een ieder, die bidt, ontvangt". 

Elke zondaar die eens gered werd, heeft bewezen dat dit gezegde van Christus waar is, anders had hij nooit 
gered kunnen worden. 
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Indien het voorrecht "Een ieder, die bidt, ontvangt" geldt voor al Gods vijanden, hoeveel te meer geldt het 
dan voor al Zijn kinderen. Met andere woorden, indien dit voorrecht gold voordat wij gered waren, hoeveel te 
meer geldt het dan nadat wij gered werden. 

Ieder kind kan zelf om gunsten vragen aan zijn ouders. Iedere baby vraagt zelf, reeds voordat het een woord 
kan spreken. Hoewel hij alleen nog maar kan huilen, vraagt hij toch al zelf. De andere kinderen in het gezin 
behoeven zeker moeder niet te vragen de baby te verzorgen; de baby vraagt zelf wel. 

Toch zijn er duizenden volwassen Christenen die nimmer het voorrecht hebben geleerd om voor zichzelf te 
vragen. Zij hebben jaren en jaren doorgebracht met anderen te schrijven en te vragen voor hen te bidden, om 
hun vragen voor hen te doen, om God voor hen te bidden. 

Anderen kunnen samen met u bidden, maar vervangt nooit de gebeden van anderen voor uw eigen vragen, 
omdat Jezus zei: "EEN IEDER, die bidt, ontvangt". 

Ieder mens die een bankrekening heeft, kan zijn eigen cheque inwisselen. Hoe onredelijk zou het zijn, wanneer 
ik iemand aan de andere kant van de stad zou vragen naar de bank te gaan om daar voor mij wat van mijn geld 
proberen af te halen. Het is mijn rekening. Ik kan mijn eigen cheque inwisselen zonder enige moeite. Ik heb 
een recht om het geld te eisen, omdat het van mij is. Elke zegening, waarin Christus door Zijn sterven 
voorzien heeft, is het privé eigendom van ieder mens waarvoor Christus stierf. 

De Bijbel zegt ons, dat "IEDERE" door slangen gebeten Israëliet leefde "toen HIJ opzag". Ieder van hen 
moest zelf opzien naar de koperen slang. 

In Psalm 107:18 waren de mensen "de poorten des doods nabij", maar "ZIJ riepen tot de Here" .... "en Hij 
zond Zijn WOORD en genas hen". 

Duizenden keren zijn mensen in onze campagnes genezen van allerlei ziekten, kwalen en zwakheden, terwijl zij 
zich onder de toehoorders bevonden, — genezen door hun eigen geloof, hetwelk zij ontvingen door het horen 
van het Woord van God. 

Laat mij herhalen: Geloof is alleen geloven dat God zal doen, wat Hij in Zijn Woord gezegd heeft, dat Hij zou 
doen. God heeft nooit iemand gevraagd Hem te geloven voor iets, dat Hij niet beloofd heeft te doen. 

God heeft gezegd: "Ik, de Here, ben UW Heelmeester". De profeet Jesaja zei: "Hij (Jezus) werd om ONZE 
overtredingen doorboord.... en door Zijn striemen IS ONS genezing GEWORDEN". Jezus sprak tot de 
melaatse: "IK WIL HET, word rein". Hij zei tot de hoofdman: "IK ZAL KOMEN EN HEM GENEZEN". 
Tegen de blinde man zei Hij: "ONTVANG UW GEZICHT". Petrus zei: "Die Zelf onze zonden droeg.... 
door Wiens striemen GIJ GENEZEN ZIJT". Jezus zei: "Op zieken zullen zij de handen leggen en zij 
ZULLEN GENEZEN WORDEN" en "In Mijn Naam zullen zij boze geesten uitdrijven". Jakobus zei: "Is er 
IEMAND bij u ziek...." het gebed des geloofs zal de zieke behouden en de Here zal hem oprichten". 

GELOOF is alleen maar geloven, dat God al deze en andere dingen, die Hij in Zijn Woord heeft gezegd, zal 
doen, als we slechts geloven willen. "Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft" (Marcus 9:23) . 

Hebt geloof  in God 

Wij zouden dit alles kunnen samenvatten door de opdracht van Jezus aan te halen: "HEBT GELOOF IN 
GOD" (Marcus 11:22). 

Mijn vrienden, ik vertrouw, dat u nu als nooit tevoren hebt gezien, dat geloof altijd de hand van God doet 
bewegen. Geloof bezit altijd. Geloof is een volhardende kracht. Geloof steunt op de kracht van God. Geloof 
kent geen nederlaag. Geloof groeit in de beproeving. Geloof argumenteert nooit. Geloof raakt nooit overstuur. 
Geloof pocht nooit op zichzelf. Geloof wordt nooit zenuwachtig. Geloof beeft nooit en wordt nooit 
overweldigd. 

Het geloof ziet rechtstreeks op het Woord van God. Het geloof weet wat God gezegd heeft, omdat het 
ontstaan is door het Woord van God. Het geloof weet dat wat God zegt een openbaring is van wat Zijn wens 
is te doen. Het geloof aanvaardt Gods Woord als beslissend. Het geloof legt beslag op dat Woord en stapt 
daarop uit. Het geloof bezit de beloften. Het geloof verlangt resultaten. Het geloof eist zijn verbondsrechten 
op. Wanneer het verstand argumenteert en de hoop vreest, beeft en zenuwachtig wordt, staat het geloof 
standvastig en onbeweeglijk, omdat het weet wat God heeft gezegd. Dat is voor het geloof het voornaamste. 
Geloof is onoverwinlijk. Geloof is onweerstaanbaar. 
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0, vrienden, weest gegrondvest in het eeuwige Woord van God. Kent Zijn Woord en daardoor zult u Zijn 
WIL kennen. Richt uw verzoek tot Hem en laat de resultaten aan Hem over. Door dit te doen, zult u Hem de 
kans geven om voor u te doen wat Hij reeds zolang geleden voor u wilde doen, maar niet kon, omdat u niet 
klaar was om IN GELOOF OP ZIJN WOORD TE HANDELEN. Doet zoals Abraham deed. Hij geloofde 
God en "zonder te verflauwen in het geloof...., heeft hij niet aan de belofte Gods getwijfeld door ongeloof; 
doch hij werd versterkt in zijn geloof EN GAF GODE EER, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was 
hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen" (Romeinen 4:19-21) . 

Gaat nu, op dit moment, tot God en citeert een belofte die u graag door Hem vervuld zou zien, en vraagt 
Hem in het geloof dat te doen. Bidt het "gebed des geloofs" voor die belofte. Blijft niet steeds opnieuw bidden 
voor het verlangde. Laat uw geloof rijzen en laat het geloof u het antwoord brengen. Handhaaft deze houding 
van GELOOF. Weigert u te laten verplaatsen. Laat niets u verdringen van uw staan op de belofte van God en 
uw gebed zal ten volle beantwoord worden; want God zal tot u zeggen: "Ga heen, u geschiede naar uw geloof" 
(Matteüs 8:13).
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17   Het belang van de belijdenis 

U zei, dat u het niet kon doen en op hetzelfde moment werd u met stomheid geslagen. 

U zei, dat u geen geloof had en op hetzelfde moment rees twijfel, als een reus zo groot, in u op en werd u 
hierdoor gebonden. 

Misschien heeft u zich nog nooit gerealiseerd, dat u in grote mate geregeerd wordt door uw woorden. 

U sprak over mislukking en mislukking hield u gevangen. U sprak over vrees en vrees verstevigde haar greep 
op u. Salomo zei: "Gij zijt verstrikt door de woorden van uw mond; gij zijt gevangen door de woorden van uw 
mond" (Spreuken 6:2). 

Betuigen — Getuigen — Belijden 

Weinig Christenen hebben het belang van het belijden en de plaats welke dit in hun leven inneemt, ingezien. 
Wanneer het woord "belijden" wordt gebruikt, denken zij automatisch aan het belijden van zonden, 
zwakheden en mislukkingen. Maar dat is slechts de negatieve kant van het onderwerp. De negatieve belijdenis 
van onze zonden diende alleen om de weg te ontsluiten tot de positieve belijdenis van het gehele Woord 
Gods. 

In onze wandel als gelovige is niets belangrijker dan onze BELIJDENIS, hoewel er in de Kerk zelden over 
wordt gesproken. 

Christendom wordt de "Belijdenis" genoemd, in overeenstemming met het derde hoofdstuk van de Hebreeën-
brief. Het Griekse woord dat met het woord "belijdenis" vertaald wordt, betekent eigenlijk "hetzelfde zeggen"; 
dat wil zeggen "spreken wat God zegt"; of "in ons betuigen met God overeenstemmen". Zeggen wat God in 
Zijn Woord zegt over onze zonden, onze ziekten, onze duidelijke tekortkomingen, onze gezondheid, onze 
behoudenis, onze overwinningen, of over iets anders in ons leven. Met andere woorden: belijden is betuigen of 
erkennen wat God zegt. 

Belijdenis in beproeving 

Bij voorbeeld: Ziekte dringt naar binnen om uw gezondheid te ondermijnen. Symptomen van een gemene 
kwaal beginnen zich te openbaren. Satan verlangt uw gezondheid te vernietigen en zodoende uw leven 
onvruchtbaar te maken voor de dienst van Christus. 

Maar God heeft een voorziening voor uw gezondheid gemaakt. God heeft een genezingsverbond met u 
gesloten. Hij heeft beloofd: "Gij zult de Here, uw God, dienen, en.... (Hij) zal de ziekten uit uw midden 
verwijderen" (Exodus 23:25), omdat Hij beloofd heeft: "Ik, de Here, ben uw Heelmeester" (Exodus 15:26). 
Gods Woord zegt: "Die al UW krankheden geneest" (Psalm 103:3). Jezus Christus heeft u verlost van de val 
van de mens — heeft u verlost van uw kwalen, omdat "Hij ONZE zwakheden op Zich heeft genomen en 
ONZE ziekten heeft gedragen" (Matteüs 8:17) aan de wrede geselpaal (Marcus 15:16-20; Matteüs 27:26; 
Johannes 19:1) en daarom "ZIJT GIJ door Zijn striemen genezen" (1 Petrus 2:24) . 

Dit alles wetende heeft u een basis voor uw geloof. U weet dat Satan geen ziekte op uw lichaam kan leggen, 
omdat Christus uw ziekten reeds gedragen heeft. Daarom wederstaat u Satan en zijn leugenachtige 
ziektesymptomen. U vreest ze niet. U weet dat uw verlossing een feit is. U weet dat uw ziekten op het lichaam 
van Christus zijn gelegd en dat Hij ze voor u heeft gedragen. U hebt geen angst. Met beslistheid en 
vrijmoedigheid bestraft u de Satan, uw tegenstander, met het Woord van God, in de Naam van Jezus Christus, 
Die stierf om u te bevrijden. Staat stevig op deze grondslag. Doet precies zoals Christus, uw voorbeeld, toen 
Deze in de woestijn door Satan verzocht werd. Zegt: "Satan, er staat geschreven". Dan houdt u hem het 
Woord voor: "Door Zijn striemen ben ik genezen. Hij geneest al mijn krankheden. Christus Zelf droeg mijn 
zwakheden en mijn ziekten" DAT IS BELIJDEN! 

BELIJDENIS is zeggen wat God zegt. Te allen tijde moet u de taal van de Bijbel spreken en de Satan 
wederstaan met: "Zo spreekt de Here". Bij de Troon der Genade kunt u aanspraak maken op uw rechten, 
terwijl u Gods Woord, Gods beloften belijdt. 
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Wij herhalen: Het Griekse woord dat met ons woord "belijdenis" wordt vertaald, betekent eigenlijk "hetzelfde 
zeggen", dat betekent "zeggen wat God zegt", of "in ons spreken met God overeenstemmen", "het Woord 
erkennende". 

Een vriend bezoekt u tijdens uw geloofsbeproeving en zegt: "Pas op, je moet voorzichtig zijn. Ik ken iemand 
die aan deze ziekte is gestorven. Je moet direct naar bed gaan en hulp inroepen". Maar u spreekt Gods 
woorden, omdat u gelooft wat God zegt. U neemt Zijn Woorden op uw lippen en u belijdt vrijmoedig: "De 
Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik vrezen? Christus heeft mijn ziekten gedragen en door Zijn striemen 
ben ik genezen". 

Spreekt Gods Woorden te allen tijde en onder alle omstandigheden. Oefent uzelf op Gods wijze te leven en 
op Zijn manier te spreken. Zijn gedachten, zoals beschreven in Zijn Woord, worden dan in uw leven 
ontwikkeld, zodat Satan geen voordeel op u kan behalen, omdat Gods Woord geheel verweven is met uw 
leven en uw natuur (2 Petrus 1:4). U wordt even onweerstaanbaar als God onweerstaanbaar is, omdat Gods 
Woord uw gebeden, uw woorden, uw gedachten en uw handelingen gaat beheersen. 

Belijden is iets, dat wij geloven, bevestigen. Het is iets, dat wij weten, betuigen. Het is een getuigen van 
waarheid, die we omhelzen. Gods Woord is het enige onderwerp van onze belijdenis — van ons getuigenis. 

Jezus had het plan, dat deze grote boodschap van het Christendom aan de wereld zou worden gegeven door 
getuigenis, dat wil zeggen, door onze belijdenis. Betuigers, getuigen en belijders zijn de grote leiders en 
vertegenwoordigers geweest van het nieuwe revolutionaire leven van Jezus Christus (van het Christendom) in 
de wereld. 

Het voornaamste probleem, dat wij onder de ogen moeten zien, is te weten, wat wij moeten belijden. 
Eenvoudig Gods Woord, te allen tijde, tegen alle tegenspoed in, en onder alle omstandigheden. BELIJDEN is 
"de Bijbelse waarheden bevestigen". BELIJDEN is "herhalen met onze lippen en vanuit ons hart de dingen, 
die God in Zijn Woord gezegd heeft". 

Wat moeten wij belijden? 

U kunt geen dingen belijden of ervan getuigen, die u niet weet. U moet belijden wat u persoonlijk van Jezus 
Christus weet en wat u in Hem bent. Deze feiten kent u door het Woord. Het geheim van BELIJDENIS en 
een alles overheersend geloof ligt hierin, dat wij een klaar begrip verkrijgen van alles wat Jezus deed voor ons, 
van alles wat wij als gevolg daarvan in Hem ZIJN en van alles wat het Woord belooft, dat wij als gevolg van 
Zijn volbracht werk in ons, kunnen doen. Deze wetenschap, verbonden met een standvastig belijden van deze 
feiten en een handelen dat ermee overeenstemt, ontwikkelt het hoogste soort van geloof. DEZE 
WETENSCHAP VERKRIJGEN WIJ DOOR HET WOORD. 

Wanneer u deze Bijbelse feiten alleen maar prachtig vindt en zegt dat u ze gelooft, maar u tegelijkertijd weigert 
of nalaat ze vrijmoedig te belijden en ernaar te handelen, dan zal dit u in tijd van nood van uw geloof beroven. 
Wanneer ik weet wie Jezus is en wat Hij voor mij deed; wat mij nu werkelijk toebehoort en waarin ik mij in 
mijn dagelijks leven mag verheugen, dan maakt dit mij tot een overwinnaar. 

De wetenschap dat Satan verslagen is door onze Plaatsvervanger en dat zijn nederlaag voor eeuwig is, maakt 
onze verlossing tot een gezegende werkelijkheid. 

Wanneer wij weten dat Satans nederlaag hem werd toegebracht door onze eigen Plaatsvervanger en dat deze 
nederlaag op ons tegoed geschreven werd, zodat wij in de registers van het opperste gerechtshof van het heelal 
staan ingeschreven als heersers over Satan en dat Satan erkent, dat wij in de Naam van Jezus zijn meerderen 
zijn; wanneer het hart dit evengoed weet als dat twee maal twee vier is, dan zal een alles overheersend geloof, 
samen met een nieuwe BELIJDENIS van gezag, heel natuurlijk worden. Wij spreken dan automatisch zoals 
Jezus sprak. Wij begrijpen de feiten van onze verlossing. Het geloof is even natuurlijk als de vrees was, voordat 
wij verlicht werden. 

Wij Weten dat God Zelf Satan en zijn gehele koninkrijk onder onze voeten stelde en dat wij door de Vader en 
door Satan als overwinnaars worden beschouwd. Wij zijn bevrijd. Onze spraak wordt als die van supermensen. 
Wij spreken als mensen van een ander ras of uit een ander koninkrijk en dat zijn wij ook; "een uitverkoren 
geslacht, een koninklijk priesterdom". Wij hebben gezag. God staat achter ons. Wij zijn vrijmoedig. Wij uiten 
Gods Woorden even gemakkelijk als de ongelovige zijn vrees. 
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Wat een wonderbare verandering zou er in de hedendaagse Kerk plaatsvinden, indien haar leden zich zouden 
verheffen tot de plaats die God hun gegeven heeft en de taal zouden gaan spreken, die God verlangt, dat Zijn 
uitverkorenen spreken zullen. 

Het is nog niet zo lang geleden dat een Christen, die vrijmoedig verklaarde dat hij GERED was, beschuldigd 
werd van heiligschennis. Dat iemand vast en zeker geloofde, dat zijn verlossing een voldongen feit was en een 
volbracht werk, werd gewoon als dwaas beschouwd. Maar langzamerhand brak het licht door en zijn we tot de 
gezegende kennis gekomen van een volkomen verlossing en van een direct en volmaakt werk van Gods 
grenzeloze genade. 

Maar hoe weinigen onder ons durven vrijmoedig voor de wereld te belijden, wat wij volgens het Woord ZIJN 
IN CHRISTUS? 

Neem deze teksten ten voorbeeld: "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping" (2 Korintiërs 5:17). 

Dat betekent niet, dat wij alleen maar zondaren zijn, die vergeving ontvingen en dat wij arme, zwakke, 
struikelende, zondigende gemeenteleden zijn. Het betekent wat er staat: Wij zijn NU een nieuwe schepping. 
Wij zijn geschapen in Christus Jezus, met het leven van God, de natuur van God en de bekwaamheid van God 
in ons. 

"Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden". Belijdt dit. Gelooft dit. Er wordt mee bedoeld 
wat er staat. We zijn nieuw. ALLES is nieuw. Het oude is voorbijgegaan. De oude kentekenen van zonde, 
ziekten, kwalen, mislukkingen, zwakheden en vrees zijn alle verdwenen. Nu hebben wij Gods natuur, Zijn 
leven, Zijn sterkte, Zijn gezondheid, Zijn heerlijkheid, Zijn kracht. Dit hebben wij NU. Welk een omkeer zou 
er komen in de huidige kerk wanneer haar leden deze dingen geloofden en zo begonnen te spreken, te leven 
en te handelen. Dat is precies waarnaar Gods Vaderhart verlangt. 

Ziet die mens in een ziekenkamer, waar de ziekte bijna het leven van een geliefde heeft vernield. Die mens is 
vrijmoedig. Hij is meester en weet dat. Vrijmoedig belijdt hij: "Groter is Hij die in mij is" dan deze ziekte, die 
mij mijn geliefde ontneemt. Hij beveelt de kwaal te verdwijnen; hij spreekt in de Naam van Jezus en beveelt 
Satan los te laten wat hij vast heeft. Rustig beveelt hij zijn geliefde op te staan en gezond te zijn. De zieke is 
genezen. Wat veroorzaakte deze verandering? Een gelovige kende zijn plaats, zijn autoriteit en zijn rechten. 
Satan moest zijn bevel respecteren en God bevestigde Zijn Woord. 

Neemt Kolossenzen 1:13-14 als een ander voorbeeld: "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en 
overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving der 
zonden". Dat betekent, dat Satans heerschappij eindigde en Jezus’ heerschappij begon. Satans heerschappij 
over uw leven eindigde op het moment, dat u wederom geboren werd. U ontving een nieuwe Heer om over 
uw leven te regeren, namelijk Jezus Christus. Ziekten en kwalen, zwakheden en mislukkingen kunnen niet 
langer over u heersen. Oude gewoonten kunnen niet langer uw leven beheersen. U bent verlost. U bent gered. 

Wat een beroering zou het geven als deze tekst bewaarheid werd: "Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet 
angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke 
rechterhand" (Jesaja 41:10). 

"Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" (Romeinen 8:31). Dit is de meest revolutionaire zaak, welke ooit 
geleerd is. Zulke teksten moeten uw BELIJDENIS zijn wanneer u tegenover de wereld staat. 

U gelooft en zegt: "God is vandaag met mij". 

"Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de 
wereld is" (1 Johannes 4:4). 

U spreekt onbevreesd: "God is nu in mij; de Heer der schepping is met mij". Dat is pas een belijdenis! 

Revolutionaire resultaten 

U treedt het leven onbevreesd tegemoet. U weet nu, dat Hij die in u is groter is dan al de machten, die tegen u 
in het strijdperk kunnen worden gebracht. U staat voor rekeningen, die u niet betalen kunt. U staat tegenover 
vijanden, die u niet kunt overwinnen en toch treedt u hen onbevreesd tegemoet. U roept juichend: "Hij bereidt 
een tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn vijanden". 

U bent vervuld met vreugde en overwinning, omdat God uw problemen heeft overgenomen. Hij vecht uw 
strijd. U bent niet bang voor de omstandigheden, omdat u "alle dingen vermag door Christus, die u kracht 
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geeft". Hij is niet alleen uw sterkte, maar Hij is aan uw zijde. Hij is uw redding. Voor wie zou u bevreesd zijn? 
Hij werpt licht op uw levensproblemen, zodat u verstandig handelen kunt. Hij is uw heil en verlossing van 
iedere strik die de vijand u spant en van elke val die hij voor u zet. "God is uw levenskracht; voor wie zoudt u 
vrezen 

U bent nergens bang voor. U hebt geen vrees, omdat God aan uw zijde is. DAT IS UW BELIJDENIS. 

De voortdurend vrijmoedige belijdenis van Jezus was ons voorbeeld. Hij beleed steeds wat Hij was. 

Wij moeten belijden wat we zijn in Christus. Wij moeten belijden dat we verlost zijn, dat onze verlossing een 
werkelijk feit is; dat wij verlost zijn van de overheersing en de macht van Satan. Wij belijden deze feiten 
vrijmoedig en met een absolute zekerheid, omdat wij WETEN DAT ZE WAAR ZIJN. 

Wij belijden, dat we werkelijk nieuwe scheppingen zijn, herschapen in Christus Jezus; dat wij deel hebben aan 
Zijn goddelijke natuur; dat ziekten, kwalen, vrees, zwakheden en mislukkingen, dingen van het verleden zijn. 

Onze taal verbaast onze vrienden en schijnt hun dwaas en aanmatigend, maar voor ons is het eenvoudig het 
vaststellen van feiten, welke in het Woord vermeld staan; het is de taal van de huisgenoten Gods. 

Wij durven tegenover menselijke bewijsstukken te staan, welke Gods Woord tegenspreken en verklaren rustig, 
dat Gods Woord waar is. 

Bij voorbeeld: lichamelijke verschijnselen tonen aan, dat ik aan een ongeneeslijke ziekte lijdt. Vrijmoedig belijd 
ik, dat deze ziekte op Jezus werd gelegd, dat Hij ze voor mij heeft gedragen en dat Satan het recht mist ze op 
mij te leggen; dat "ik door Zijn striemen genezen ben". Ik geloof dit volkomen en zal daarom deze belijdenis 
vasthouden, ondanks alle tegenovergestelde bewijzen die zeggen dat het niet waar is; maar mijn belijdenis van 
Gods Woord wint het en ik ben genezen. 

De Middelaar van ons getuigenis 

U leest in Hebreeën 3:1 , dat Jezus Christus wordt genoemd de "Hogepriester VAN onze belijdenis". En het 
volgende vers verklaart, dat "Hij getrouw is jegens Hem, die Hem heeft aangesteld (als de Hogepriester VAN 
onze belijdenis), evenals ook Mozes getrouw was. 

In tijden van ziekte belijden wij vrijmoedig Zijn beloften om te genezen. Wanneer wij ZIJN WOORDEN 
BELIJDEN, zal onze Hogepriester Jezus Christus voor ons handelen in overeenstemming met onze 
BELIJDENIS VAN ZIJN WOORD en zal Hij bij de Vader bemiddelen voor de weldaden der beloften, die 
wij belijden. Hij is de Hogepriester VAN onze belijdenis. 

Tussen het moment dat wij God om een bepaalde zegening, waarin voor ons voorzien werd, vragen en het 
moment dat onze Vader toestaat, dat die zegening openbaar wordt, "houden wij de belijdenis van hetgeen wij 
hopen onwankelbaar vast; (want Hij die beloofd heeft is getrouw)" (Hebreeën 10:23). Wij weten dat de 
Hogepriester VAN onze belijdenis getrouw is, evenals Mozes was, om voor ons te bemiddelen totdat het 
antwoord verleend is, overeenkomstig de belofte die wij getrouw belijden in ons gebed, in ons spreken, in ons 
getuigenis, in onze gedachten en in onze daden. 

Een verkeerde belijdenis 

Een verkeerde belijdenis is de belijdenis van nederlaag, mislukking en van de oppermacht van Satan. Wanneer 
u spreekt over uw strijd met de duivel, hoe deze u gehinderd heeft en hoe deze u gebonden en ziek houdt, dan 
belijdt u uw nederlaag. 

Dat is een verkeerde belijdenis. Die verheerlijkt uw tegenstander. Het is een onbewuste verklaring dat God, uw 
Vader, u heeft teleurgesteld. De meeste belijdenissen, die wij tegenwoordig horen, verheerlijken de duivel. 
Zo’n belijdenis ondermijnt voortdurend uw leven, vernietigt uw geloof en houdt u gebonden. 

De belijdenis van uw lippen, die uit het geloof van uw hart is ontstaan, zal de vijand absoluut verslaan in elke 
strijd. 

De belijdenis van Satans bekwaamheid om u te hinderen en u van overwinning te weerhouden, geeft Satan 
voordeel op u. Hij vervult u met vrees en zwakheid. Maar als u vrijmoedig de zorg en bescherming van uw 
Vader belijdt en verklaart, dat Hij die in u is groter is dan welke macht ook rondom u, dan zult u boven Satans 
invloeden worden verheven. 
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Telkens wanneer u uw vrees en twijfel belijdt, belijdt u Uw geloof in de duivel en miskent de bekwaamheid en 
genade van God. Wanneer u uw zwakten en kwalen belijdt, belijdt u openlijk dat het Woord van God niet 
waar is en dat God gefaald heeft het waar te maken. 

God verklaart dit: "Door Zijn striemen zijt gij genezen" en "Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich 
genomen en onze smarten gedragen". In plaats van te belijden, dat Hij mijn ziekten gedragen en weggedaan 
heeft, belijd ik dat ik ze nog steeds heb. Ik neem het getuigenis aan van het zichtbare bewijs in plaats van het 
getuigenis van het Woord van God. En zodoende misluk ik. 

Zolang ik vasthoud aan de belijdenis van zwakten, ziekten en pijnen, zolang zal ik ze hebben. Ik kan jaren lang 
zoeken naar een man van God om het gebed des geloofs voor mij te bidden, maar het zal niet helpen, omdat 
mijn ongeloof het resultaat van zijn geloof zal verbreken. 

Hij die altijd zijn zonden en zwakheden belijdt, bouwt zwakheid, mislukking en nederlaag op in zijn eigen 
gestel. Leest het Woord. Spreekt het Woord. Belijdt het Woord. Handelt naar het Woord en het Woord zal 
een deel van uzelf worden.
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18   Bevrijdings~Proclamatie 

"Christus heeft ons VRIJGEKOCHT van de VLOEK der wet door VOOR ONS een vloek te worden" 
(Galaten 3:13). Wat was die vloek? Ze staat vermeld in Deuteronomium, hoofdstuk 28, waar ons gezegd 
wordt, dat de volgende ziekten op het volk kwamen als gevolg van ongehoorzaamheid aan Gods wet: pest, 
tering of tuberculose, koorts, ontstekingen, zweren, spenen, droge schurft, jeukte, waanzin, verblinding, boze 
zweren aan de knieën en benen, en het verzwakken der ogen. Indien uw ziektegeval niet in deze lijst 
voorkomt, luistert dan naar de rest van dit gedeelte: "ALLE KWALEN van Egypte en ook ALLERLEI 
ZIEKTEN EN PLAGEN, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn". Dat omvat dus ook U en UW 
ZIEKTEGEVAL. Paulus zegt dat Christus ons VRIJKOCHT van de VLOEK der wet omdat Hij voor ons 
een VLOEK is geworden (Galaten 3:13). De VLOEK DER WET omvat "alle kwalen, iedere ziekte en elke 
plaag", welke in de gehele wereldgeschiedenis zijn voorgekomen (Deuteronomium 28:60,61). Opdat Christus 
ons verlossen zou van de verschrikkelijke VLOEK DER WET, is hij een vloek geworden voor ons; d.w.z. Hij 
droeg de door de wet voorgeschreven straf voor ons. Daarom moest Hij "ONZE zwakheden op Zich nemen 
en ONZE ziekten dragen" (Matteüs 8:17). 

Adam en Eva leverden ons over aan de slavernij van de duivel en aan de boeien van zijn macht, aan zijn 
rechtspraak, maar CHRISTUS HEEFT ONS VRIJGEKOCHT. Hij heeft ons teruggekocht. Hij heeft ons 
gekocht met de prijs van Zijn eigen lichaam en bloed en HEEFT ONS VRIJGEMAAKT. "Gij zijt duur 
gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw LICHAAM en in uw GEEST, welke VAN GOD zijn" (1 Korintiërs 
6:20). Wat ontroerend te weten dat God ons zo heeft liefgehad, dat Hij een grote prijs voor onze 
VERLOSSING betaalde, d.w.z. om ons "terug te kopen van Satan"! Dit betaalde Hij met ZIJN ENIGE 
ZOON. "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn ENlGgeboren Zoon gegeven heeft" 
(Johannes 3:16) . Dat was de soort liefde, die wij niet begrijpen kunnen. Het was GODS liefde. 

Golgotha was uw BEVRIJDINGS~PROCLAMATIE van alles, wat buiten de wil van God voor de mens ligt. 
U behoort dienovereenkomstig te HANDELEN. U behoort dienovereenkomstig te SPREKEN. BELIJDT 
uw VRIJHEID in plaats van uw gebondenheid! Belijdt: "door Zijn striemen ben ik genezen", in plaats van uw 
ziekte! Belijdt uw verlossing van ALLE KRANKHEDEN (Psalm 103:3) ! Belijdt dat uw verlossing van 
ZONDE en ZIEKTE volledig was! Belijdt dat Satans macht over u op Golgotha werd beëindigd, omdat 
GOD U DAAR BEVRIJDDE! Gods Woord verklaart dit allemaal en daarom BELIJDT het. 

Toen de negerslaven in het Zuiden der Verenigde Staten hun bevrijdingsproclamatie ontvingen, woonden ze 
nog steeds in de slavenwijken. Ze zagen er nog steeds uit als slaven, ze "VOELDEN" zich nog steeds slaven, 
maar toen ze de bevrijdingsproclamatie hoorden lezen, hadden zij het recht om te zeggen: "Ik ben vrij" en zij 
konden daarnaar handelen. 

Kunt u niet nog gemakkelijker in uw proclamatie van VRIJHEID geloven? "Staat dan in de VRIJHEID, met 
welke CHRISTUS ons VRIJGEMAAKT heeft" (Galaten 5:1). U bent VRIJ! Belijdt dat! Zegt de duivel dat u 
de WAARHEID hebt ontdekt. Hij heeft dit altijd geweten, maar hij heeft tegen u GELOGEN en uw ogen er 
voor verblind. Hij heeft u weerhouden van de kennis van uw wettelijke rechten in Christus, uw VERLOSSER. 
"De god dezer eeuw (Satan) heeft de overleggingen der ongelovigen met blindheid geslagen" (2 Korintiërs 
4:4). Zegt Satan dat u de WAARHEID ontdekt hebt; de waarheid, welke u vrijmaakt van hem. Laat hem door 
uw BELIJDENIS VAN HET WOORD weten, dat u VRIJ bent van zijn overheersing en dat u het WEET. 

De verklaring: "Hij (Jezus) heeft onze ziekten op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen", is Gods 
cheque voor uw volmaakte genezing. Onderschrijft die cheque met uw BELIJDENIS en zij zal u een 
volmaakte gezondheid vanuit de troon van God bezorgen. 

De kwalen van Uw lichaam werden op Jezus gelegd. U behoeft ze nooit te dragen, omdat Hij ze heeft 
gedragen. Alles wat u moet doen is DIT GELOVEN en het gaan BELIJDEN. Wij weigeren ziekte in ons 
lichaam toe te laten, omdat wij GENEZEN ZIJN door Zijn (Jezus') striemen. Indien de Christenen dit 
zouden geloven, zou dat het einde betekenen van de zogenaamde "chronische kwalen" in hun lichaam. 
Bedenkt steeds: SATAN IS EEN MISLEIDER: hij is een leugenaar. 

Ziekten, kwalen, zonden en gebreken werden ALLE op Christus gelegd. Hij droeg ze. Hij droeg ze weg en 
heeft ons vrij gelaten en gezond gemaakt. Wij behoren ons in deze vrijheid te verheugen. 
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De verlossing is voor zo velen geen werkelijkheid geworden. Het was slechts een theorie, een leerstelling of 
een belijdenisgeschrift. Satan heeft profijt getrokken van de onwetendheid van de Kerk. 

Wij zijn verlost 

Wij zijn verlost van alle macht van de Satan. Dat betekent dat we zijn "teruggekocht" uit de hand van de 
vijand. Wij zijn "wedergeboren". Wij zijn de "nieuwe schepping". Wij zijn bevrijd van het Koninkrijk der 
Duisternis. Wij zijn niet langer SLAVEN VAN SATAN, en ZONDE EN ZIEKTE heersen niet langer over 
ons."Gij zijt DUUR GEKOCHT: zo verheerlijkt dan God in uw LICHAAM en in uw GEEST, welke van 
God zijn" (1 Korintiërs 6:20). Hoe kunt u God in uw lichaam verheerlijken, wanneer dit door ziekten wordt 
uitgeteerd? Het is even onmogelijk God in uw LICHAAM volkomen te verheerlijken wanneer dit vol 
ZIEKTEN is, als het onmogelijk is God in uw GEEST te verheerlijken wanneer deze vol ZONDE is. U bent 
VERLOST. U bent LOS GEMAAKT. O, vrienden, BELIJDT DAT! 

Zegt de duivel: "Satan, je bent een leugenaar. Je weet, dat ik VERLOST EIGENDOM ben, omdat ik Jezus als 
mijn verlosser heb aangenomen. Ik verkeer niet langer op jouw grondgebied en je hebt geen wettelijk recht om 
op het gebied van mijn eigendom te komen. Het is niet langer van jou en het staat ook niet meer onder jouw 
toezicht. Ik BEN VERLOST GEWORDEN van jouw heerschappij, door Jezus Christus. Die ziekte, die je op 
mij hebt gelegd, werd aan het kruis van Golgotha voor mij vervloekt (Galaten 3:13) en je weet, dat ik ze niet 
behoef te dragen. Ik bevel je, in de Naam van Jezus Christus, MIJN LICHAAM TE VERLATEN, ik ben vrij 
van jouw vloek, want er staat geschreven: "Door Zijn striemen ben ik genezen", dus ben ik genezen. God zei 
dit. Jij bent een LEUGENAAR. Jouw pijnen zijn leugens en je woorden zijn leugens. Jouw symptomen zijn 
leugens. Je bent de vader der leugens. Jezus zei, dat je dat bent". Dankt de Here dan voor uw VERLOSSING. 

Ziet u, Satan weet dit allemaal. Alleen wanneer hij weet, dat u dit alles ontdekt hebt, zal hij uw woorden 
moeten respecteren. Er zijn er zo WEINIG, die zich realiseren dat ze vrij zijn van Satans overheersing. Hij 
weet het, maar totdat u dit hebt ontdekt, zal hij zijn aanvallen op uw leven voortzetten. Velen zijn vroegtijdig 
gestorven omdat ze hun rechten in Christus niet hebben gekend. 

Gekruisigd, begraven en opgestaan met Christus 

Toen Jezus werd gekruisigd, werden wij mèt Hem gekruisigd. "Met Christus ben ik gekruisigd" (Galaten 2:20) 
"Indien gij MET Christus afgestorven zijt" (Kolossenzen 2:20)Toen Jezus begraven werd, werden wij "MET 
Hem begraven" (Romeinen 6:4; Kolossenzen 2:12)  

Toen Jezus als overwinnaar verrees uit het graf, verrezen wij MET hem (Kolossenzen 3:1; Romeinen 6:4,5). 
"Hij heeft ons mede levend gemaakt MET Christus; en heeft ons MEDE opgewekt...... IN Christus" (Efeziërs 
2:5,6).  

Toen Jezus terug ging tot de troon en "zich nederzette aan de rechterhand Gods" (Marcus 16:19), "heeft Hij 
ons MEDE een plaats gegeven in de hemelse gewesten" (Efeziërs 2:6). 

U ziet het, "Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen" (Efeziërs 2:10). Door Jezus Christus maakte 
God ons tot wat we zijn — EEN NIEUWE SCHEPPING. "Zo is dan wie IN Christus is een NIEUWE 
SCHEPPING: het oude is voorbij gegaan, zie, het NIEUWE is gekomen" (2 Korintiërs 5:17). Wij zijn nu een 
nieuwe schepping door de kracht van Jezus Christus en we zijn gemaakt naar het beeld van God. God geeft 
ons Zijn natuur, Zijn liefde, Zijn geloof, Zijn leven, Zijn Geest, Zijn kracht. Wij zijn herschapen. Alles wat 
Jezus deed was VOOR ONS. Alles wat Hij overwon was voor ons. Voor Zichzelf behoefde Hij de duivel niet 
te overwinnen. Hij deed dit VOOR ONS. Hijzelf had geen zonden om weg te dragen, omdat Hij geen zonden 
had totdat Hij "onze zonden op Zich nam". Hij behoefde voor Zichzelf geen ziekten weg te dragen, omdat 
Hij geen ziekte had totdat Hij ziek gemaakt werd VOOR ONS. Hij deed dit VOOR ONS. Hij overwon 
VOOR ONS en nu we herschapen zijn IN Christus Jezus en deelgenoten gemaakt zijn met Hem, worden wij 
overwinnaars DOOR HEM. "In dit alles", zegt Paulus, "ZIJN WIJ MEER DAN OVERWINNAARS DOOR 
HEM, die ons heeft liefgehad" (Romeinen 8:37). 

Alles wat Jezus deed was voor ons 

Alles wat Jezus deed was VOOR ONS en nu zijn wij Zijn overwinning deelachtig geworden. 

Wij waren slaven, maar Christus heeft ons bevrijd van de slavernij. 
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Wij waren verdoemd door zonde en ziekte, maar Christus, ONZE VERLOSSER, heeft ons van die vloek 
bevrijd en verloste ons van zijn overheersing. 

Wij waren zwak, maar de Heer werd onze sterkte; daarom zijn we nu sterk. 

Wij waren gebonden en gevangen, maar Christus heeft ons bevrijd van de gebondenheid. 

Wij waren ziek, maar Christus heeft onze ziekten op Zich genomen en ze weggedaan; daarom "zijn wij door 
Zijn striemen genezen". 

Denkt eraan: u was een slaaf van Satan. U was gebonden door zonde en de straf der zonde, de ziekte. U was 
onderworpen aan Satans macht, maar NU bent u Vrij. Christus’ Bevrijdings-Proclamatie (de Bijbel) is u 
getoond. Weest nu niet langer een slaaf. Doet zoals de slaven in het zuiden der Verenigde Staten, toen ze hun 
Bevrijdings-Proclamatie hoorden voorlezen; ze namen hun bevrijding in bezit. Legt beslag op uw bevrijding en 
handelt op uw verlossing. U bent vrij. Bejubelt uw vrijheid. Belijdt uw vrijheid. GELOOFT in uw vrijheid. De 
verlossing is een feit. Handelt naar uw vrijheid. Uw gebondenheid is voorbij. Uw gevangenis is open. Uw 
vrijheid is verzekerd. 

"De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde 
boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, OM VOOR 
GEVANGENEN VRIJLATING UIT TE ROEPEN EN VOOR GEBONDENEN OPENING DER 
GEVANGENIS" (Jesaja 61:1).
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Hebt u wel eens gelet op 1 Johannes 3:8: "Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij DE 
WERKEN DES DUIVELS VERBREKEN ZOU"; "Hij HEEFT de overheden en machten ONTWAPEND 
en openlijk ten toon gesteld en zo OVER HEN GEZEGEVIERD" (Kolossenzen 2:15). 

Volgens deze Schriftplaatsen heeft Jezus de werken van de duivel VERBROKEN, hem van zijn kracht 
BEROOFD en OVER HEM GETRIOMFEERD. Aangezien Satans werken verbroken zijn, zijn kracht teniet 
is gedaan, en over hem de triomf is behaald, is hij een VERSLAGEN VIJAND. 

De triomf van Jezus was ONZE triomf. Zijn overwinning was ONZE overwinning. Hij deed NIETS VOOR 
ZICHZELF. Hij deed het allemaal voor ONS. Hij versloeg Satan voor ons. Hij heeft hem voor ons 
ontwapend. Hij verbrak zijn werken voor ons. Hij overwon hem voor ons. 

Maar Satan (die verslagen werd) HOUDT ZIJN MEESTER (de gemeente, welke het lichaam van Christus is) 
IN SLAVERNIJ. Wat een verschrikkelijke zaak! De VERSLAGENE BINDT ZIJN EIGEN MEESTER, de 
Gemeente, terwijl volgens het Nieuwe Testament de Kerk kracht en autoriteit wordt gegeven over een 
REEDS OVERWONNEN SATAN. 

Kunt u uzelf veroorloven nog langer te blijven onder de overheersing van Satan? Neen! Staat op uit zijn 
slavernij! BELIJDT DAT U DE OVERWINNAAR BENT! Verzuimt vervolgens niet "UW BELIJDENIS 
VAN UW GELOOF onwankelbaar VAST te houden (want Hij, die beloofd heeft, is getrouw)" (Hebreeën 
10:23) . Handhaaft uw belijdenis van Gods Woord. 

"Iedere gelovige kan onmiddellijk een meester over de duivel worden", zegt F.F. Bosworth. Toen Jezus 
opstond uit de doden, liet Hij een VOOR EEUWIG VERSLAGEN SATAN achter Zich. DENKT ALTIJD 
AAN SATAN ALS AAN EEN VOOR EEUWIG VERSLAGEN VIJAND. 

Denkt aan Satan als aan één over wie Jezus en u, in Jezus’ Naam, algehele zeggenschap en heerschappij 
hebben. 

De Bijbel verklaart, dat "wij Zijn maaksel zijn (opnieuw) GESCHAPEN IN CHRISTUS JEZUS" (Efeziërs 
2:10). "Zo is dan wie IN CHRISTUS is een NIEUWE schepping" (2 Korintiërs 5:17). Wij zijn positief "nieuw 
gemaakt" IN CHRISTUS. We worden "leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn beenderen" 
(Efeziërs 5:30). Op grond van deze teksten moet het zo zijn, dat wat Christus IS, wij GEWORDEN zijn. Wij 
zijn, wat Hij is. Wij zijn IN Hem. Hij bevestigde dit ten aanzien van bekwaamheid en macht, toen Hij zei: "Wie 
in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen" (Johannes 14:12). Wij hebben nu de machtiging 
dezelfde werken te doen, die Jezus deed, door ze IN ZIJN NAAM te doen. Als dit waar is in verband met 
onze werken, dan is het ook waar in verband met onze verhouding tot God. God heeft ons geplaatst IN 
CHRISTUS. "IN WIEN wij de verlossing hebben" (Efeziërs 1:7). God ziet ons IN CHRISTUS. "UIT ZIJN 
VOLHEID hebben WIJ allen ontvangen" (Johannes 1:16). Deze feiten vormen onze belijdenis en wij denken, 
spreken, bidden en handelen dienovereenkomstig. 

Vertellen wat Satan doet in ons leven, is ontkennen wat we ZIJN IN CHRISTUS. Wanneer u weet, dat u bent 
wat Christus zegt dat u bent, dan handelt u daarnaar en u belijdt wat Hij u heeft gemaakt. Hierdoor worden 
God en Zijn Woord verheerlijkt. Toen Jezus sprak: "Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft", bedoelde Hij 
dat alle dingen voor de gelovige mogelijk zijn. Hoe heeft Hij ons tot gezaghebbers gemaakt! Wij geloven IN 
HEM. Wie is Hij? Wat is Hij? Indien we in Hem geschapen zijn, wat betekent dat dan? Indien we IN HEM 
leven, bewegen en zijn, dan is het nodig, dat we gaan onderzoeken wat Hij is en dat we alles omtrent Hem te 
weten komen. 

De Christus, die in ons leeft 

De Mens aan de rechterhand Gods, Die mij lief had en voor mij stierf, leeft nu eeuwig VOOR MIJ. Hij was 
Gods antwoord op de algemene roep der mensheid. Hij was God, geopenbaard in het vlees. 

Jezus was geen wijsgeer, die naar waarheid zocht. Hij was de Waarheid. Hij was geen mysticus. Hij was 
werkelijkheid. Hij was geen hervormer. Hij was een her-schepper. Hij was geen dromer. Hij was het Licht der 
wereld. Hij redeneerde nooit. Hij wist. Hij was nooit gehaast. Hij was nimmer bevreesd. Hij toonde nooit 
zwakheid. Hij aarzelde nimmer. Hij stond altijd klaar. Hij was zeker. Er was zekerheid in alles wat Hij zei of 
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deed. Hij had geen zonde en geen behoefte aan vergeving. Hij behoefde of zocht nimmer raad. Hij wist 
waarom Hij kwam. Hij wist vanwaar Hij kwam. Hij wist wie Hij was. Hij kende de Vader. Hij kende de hemel. 
Hij wist waarheen Hij ging. Hij kende de mensen. Hij kende Satan. Hij kende geen gebrek. Hij kende geen 
beperking. En WIJ ZIJN (opnieuw) GESCHAPEN IN CHRISTUS JEZUS. Wij zijn IN CHRISTUS. Wij zijn 
LEDEN VAN HEM. 

Jezus kende geen vrees. Hij kende geen nederlaag. Hij deinsde niet terug voor pijn of brute behandeling. Hij 
was de Meester toen men Hem arresteerde. Hij was 

Meester tijdens Zijn berechting. Hij was Almachtig en toch maar een mens. En Hij is IN ONS. "Christus leeft 
IN MIJ" (Galaten 2:20). "Opdat Christus door het geloof IN UW HARTEN WONING MAKE" (Efeziërs 
3:17). "Christus IN U, de hope der heerlijkheid" (Kolossenzen 1:27). "Christus, Die ONS LEVEN is" 
(Kolossenzen 3:4). "Maar UIT HEM is het, dat GIJ IN CHRISTUS JEZUS ZIJT" (1 Korintiërs 1:30). "Jezus 
Christus IN U" (2 Korintiërs 13:5). 

Doen deze FEITEN u niet versteld staan? Wanneer de Kerk haar plaats IN CHRISTUS gaat zien en wat God 
ONS IN ZIJN ZOON DOET ZIJN en vervolgens deze belijdenis begint te belijden in plaats van over haar 
zwakheden, gebreken, onbekwaamheden en ziekten te spreken, dan zal ze opnieuw een onweerstaanbaar 
lichaam VAN CHRISTUS worden. Ze zal opnieuw haar plaats als de Nieuwtestamentische Gemeente 
innemen, terwijl ze voorwaarts gaat in deze glorieuze triomf des geloofs. 

Wanneer u uw verhouding tot God en uw positie als gelovige, her-schapen IN Christus, begrijpt, dan moet u 
in gedachten houden, dat u gemachtigd bent om Zijn Naam te gebruiken. Die Naam beheerst Satan en zijn 
werken en die Naam is iedere GELOVIGE op wettige wijze gegeven om te gebruiken. "In Mijn Naam zullen 
zij boze geesten uitdrijven" (Marcus 16:17). 

Als wij demonen kunnen uitdrijven, dan kunnen wij ook de door demonen verwekte ziekten uitdrijven. 

Denkt eraan: Satan is voor eeuwig verslagen.
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Vele malen zijn de theologen onze vijanden geweest. Zij hebben van de waarheid een filosofie gemaakt; zij 
hebben het Woord veranderd in een dogma, een belijdenisgeschrift, terwijl het had moeten zijn alsof de 
Meester Zelf tot ons sprak. 

Het Woord spreekt tot ons, zoals Jezus zou doen, indien Hij hier was. Het Woord neemt Zijn plaats in. Het 
heeft hetzelfde gezag als dat Hij zou hebben, indien Hij hier was. 

Wanneer wij de Bijbel opnemen, zouden wij er goed aan doen te bedenken, dat dit het Boek is waarin God is, 
waarin leven is, een van God vervuld Boek. 

Het Woord is altijd NU . Het was, het is en het zal de stem van God zij n. Het is nooit oud. Het is altijd nieuw 
en fris. Voor het hart, dat in gemeenschap leeft met God, is het Woord altijd tegenwoordige tijd en een 
levende stem uit de hemel. 

Het Woord is als de Auteur — eeuwig, onveranderlijk en levend. Het Woord is Gods ademtocht, Gods 
denken en Gods willen. 

Het Woord is God, Die spreekt. Het is een deel van God Zelf. Het blijft in der eeuwigheid. God en Zijn 
Woord zijn één. 

Jezus was het Woord en Hij leeft in mij: ik lees het Woord, voed mij met het Woord en het Woord leeft in mij. 
Wanneer ik meer van Hem verlang, voed ik mij met het Woord. Als ik meer van Hem wil weten, leer ik meer 
van Zijn Woord. Ik houd Zijn Woord in mijn hand. Ik heb het in mijn hart. Ik heb het op mijn lippen. Ik 
beleef het. Het leeft in mij. Het Woord is mijn genezing en mijn sterkte. Het is het Brood des Levens voor mij. 
Het is de bekwaamheid van God in mij. Het Woord leeft met het Leven van Christus. Alles wat Deze is, is 
Zijn Woord. 

Het Woord is mijn belijdenis. Het is mijn Licht en mijn Heil. Het is mijn rust en mijn rustplaats. 

Het Woord geeft mij rust temidden van verwarring en geeft mij overwinning temidden van nederlaag. Het 
geeft mij blijdschap waar troosteloosheid is. 

Behandeling van het Woord alsof  het een gewoon boek was 

Een van de gevaarlijkste gewoonten, die Christenen hebben, is het behandelen van het Woord alsof het een 
gewoon boek was. In één adem verklaren ze te geloven, dat het een openbaring van God is en toch wenden ze 
zich tot vleselijke hulp, terwijl het Woord hun een volkomen bevrijding heeft beloofd. 

Zij behandelen het feit der verlossing alsof het een schoon verzinsel zou zijn. Zij lezen artikelen over het 
Woord. Zij zingen liederen, waarin ze het Woord prijzen en toch leven zij onder de heerschappij van de 
tegenstander, terwijl ze voortdurend ziekte, gebrek, vrees, zwakte en twijfel belijden. Daarmee gaan zij pal 
tegen de openbaring van God in, loochenen zij het plaatsvervangend offer van Christus en het feit, dat Hij nu 
is gezeten aan de rechterhand van God, nadat Hij een werk heeft volbracht, dat aan de eisen van het recht 
volkomen voldoet en dat in elke nood der mensheid voorziet. 

Wij lezen over onze verlossing; wij zingen ervan en vervolgens spreken wij erover alsof het maar een sprookje 
was. 

Dat is heden de oorzaak van zoveel ziekten, zwakheden, vrezen en kwalen in de Kerk (het lichaam van 
Christus). Daarom openbaart de gemiddelde Christen zo weinig vrijmoedigheid, maar is bang voor iedere 
dreiging van Satan. Dit alles zou onmiddellijk veranderd kunnen worden, als de Christen aan het Woord 
dezelfde plaats zou geven, die hij aan Christus zou geven, indien Deze hier lichamelijk bij ons tegenwoordig 
zou zijn. 

Spreekt Hij tot mij? 

Een mijnwerker lag stervende in zijn huisje in de heuvels van Californië. Een Christin las hem Johannes 3:16 
voor. Hij opende zijn ogen, keek haar aan en vroeg: "Staat dat in de Bijbel?" 

"Ja", zei de vrouw. 
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"Slaat dat op mij?"  

"Zeker", antwoordde zij hem, "dat slaat op u". 

Een poosje lag hij stil; toen vroeg hij: "Heeft Hij nog iets anders gezegd?"  

En zij las Johannes 1:12: "Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om 
kinderen Gods te worden". Toen voegde zij er zachtjes aan toe: "Hij spreekt tot u". 

De man opende zijn ogen en fluisterde opnieuw: "Ik neem Hem aan. Ik ben gerustgesteld". Toen overleed hij. 

Een Christen zei: "Ik wou, dat ik wist of Hij mij bedoelde, toen Hij ons Jesaja 41:10 gaf: ‘Vrees niet, want Ik 
ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn 
heilrijke rechterhand’. Bedoelde Hij mij?"  

Jeremia 33:3: "Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelj ke dingen verkondigen, 
waarvan gij niet weet". Spreekt Hij tot mij? Kan ik daar aanspraak op maken? 

Jesaja 45:11: "Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij Mijn zonen en het werk Mijner handen 
toe". Kan ik daarop beslag leggen? Is dit voor mij? 

Johannes 15:7: "Indien gij in Mij blijft en Mijn Woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u 
geworden". Werd dit voor mij geschreven? Betekent dit, dat ik Hem kan aanroepen en dat Hij mij zal 
verhoren? Ja, AL DEZE TEKSTEN ZIJN VOOR U. Het is alsof u de enige persoon in de gehele wereld was 
en Hij dit alles had geschreven in uw persoonlijk belang. 

"Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn Naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap 
vervuld zij" (Johannes 16:24). 

Dat is voor u. Daar kan geen twijfel aan bestaan, dat het u toebehoort. Het is net zo goed het uwe als die 
cheque, welke door die zakenman te uwen behoeve werd uitgeschreven. Dat is uw cheque. U kunt haar aan de 
zaak of de bank uitbetaald krijgen. Maar die cheque is niet méér van u dan deze beloften, opgetekend in dit 
wonderbare Boek. 

Wanneer u in nood verkeert, dan kunt u vrijmoedig belijden: "Mijn God zal in al mijn behoeften naar Zijn 
rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus" (Filippenzen 4:19). 

Wanneer u ziek bent, dan kunt u vrijmoedig belijden: 

"Door Wiens striemen ik genezen ben" (1 Petrus 2:24). 

Geloof in Gods Woord is geloof in God. Wanneer u uw geloof in God wilt versterken, voedt u dan met Zijn 
Woord. Ongeloof in Zijn Woord is ongeloof in God Zelf. Wanneer u GODS WOORD GELOOFT, dan zult 
u ZIJN WOORD met blijdschap BELIJDEN. 

Onze houding ten opzichte van Gods Woord is doorslaggevend. 

Wederstaat Satan met: "Er staat geschreven" en al zijn ziekten, kwalen, pijnen en symptomen zullen 
MOETEN VERDWIJNEN. ZEG WAT GOD ZEGT. Satan kan dat nooit verdragen. Hij is een 
VERSLAGEN VIJAND en hij weet dat. Hij heeft het geweten vanaf het moment dat Jezus als overwinnaar 
opstond van de dood en de hel. Hij heeft steeds getracht te verhinderen, dat de Kerk dit zou ontdekken. Hij 
heeft altijd ieder bevel van mensen, die Gods Woord tegen hem gebruikten, gehoorzaamd en doet dat nog 
altijd. Wanneer hij bemerkt, dat wij het geheim van het gebruik van "Er staat geschreven" ontdekt hebben, dan 
is zijn onderwerping zeker en hij weet dat. 

Belijdt wat God zegt 

"Hij zond Zijn Woord, Hij genas hen" (Psalm 107:20) is voor uw persoonlijk ziektegeval. Het Woord zal U 
genezen. Belijdt die Schrifttekst aldus: "God zendt Zijn Woord en geneest MIJ". Dankt Hem daarna voor uw 
genezing. Wat God voor de één wil doen, dat wil Hij voor een ieder doen, die Zijn Woord wil geloven. 
Wanneer u Gods Woord belijdt, zal uw BELIJDENIS uw genezing bewerken. Wanneer u uw ziekte belijdt, zal 
uw BELIJDENIS u ziek houden. BELIJDT ALTIJD GODS WOORD. Zelfs wanneer u tegenovergestelde 
"gevoelens" hebt, belijdt het Woord. Het belijden van Gods Woord wint het altijd. ZIJN WOORD 
GENEEST HEDEN. 
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Het vasthouden aan de belijdenis van uw genezing, terwijl het getuigenis van uw vijf zintuigen u wederspreekt, 
toont aan, dat u in Gods Woord geworteld en gegrond zijt. Dat Woord is altijd OVERWINNAAR. 

Uw verklaring: "Door Zijn striemen ben ik genezen", bindt Satans handen. Hij is verslagen en dat weet hij. Het 
WOORD VAN GOD is het grootste wapen op aarde, dat we tegen Satan kunnen gebruiken. Tijdens de grote 
verzoeking in de woestijn heeft Jezus niet getracht de Satan te verslaan met andere dingen dan alleen met: "ER 
STAAT GESCHREVEN". Dat was het wapen, dat Jezus telkens gebruikte, wanneer de Satan hem probeerde 
te overrompelen. "Er staat geschreven", zei Jezus en daarna herhaalde Hij wat God in de Schrift had gezegd. 
Wat was het resultaat? "Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem" (Matteüs 
4:11). Dat was uiteindelijk OVERWINNING. Satan werd volkomen verslagen. Het enige wapen, dat Jezus 
gebruikte, was het WOORD. Dit overwint altijd.
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Let eens even op Romeinen 10:9: "Indien gij met uw mond BELIJDT, dat Jezus Heer is, en met uw hart 
gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, ZULT GIJ BEHOUDEN WORDEN". 

Dit woord "BEHOUDEN" is vertaald van het Griekse woord "SOZO", dat eigenlijk betekent "geestelijk 
genezen en lichamelijk genezen". GENEZEN naar lichaam en GENEZEN naar ziel, of GERED van zonde 
en GERED van ziekte. Hetzelfde woord wordt vertaald met "genezen, bewaren, behouden en gezond 
maken". 

Belijdt en bezit dan 

Merkt op wat Paulus verder zegt: "Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met den mond 
BELIJDT men TOT behoudenis". 

Let op! "BELIJDENIS wordt gedaan TOT behoudenis". De behoudenis verkrijgt men niet voordat 
BELIJDENIS gedaan is. Dat wil zeggen: men moet geloven en belijden VOORDAT men het resultaat 
ervaart. DIT IS GELOOF en "Door genade zijt gij behouden, door het GELOOF" (Efeziërs 2:8). Bedenkt 
steeds: EERST KOMT HET BELIJDEN en DAARNA antwoordt Jezus, die "de HOGE-PRIESTER van 
onze BELIJDENIS" is, door de dingen, die wij beleden hebben, te schenken. 

Zoiets als behoudenis zonder belijdenis bestaat niet. Het is altijd "BELIJDEN TOT BEHOUDENIS"; nooit 
BEZITTEN vòòr BELIJDEN. Onze BELIJDENIS beweegt de "Hogepriester VAN onze belijdenis" ons te 
schenken wat wij "met ons hart" geloven, dat wij bezitten, en dit voert ons tot BEZIT. Dat is GELOOF. God 
is een God van geloof. Dat wil zeggen, Hij is een God, die geloof eist. Wij ontvangen van God alleen die 
dingen, die wij GELOVEN te zullen ontvangen. "Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij 
het hebt ontvangen, en HET ZAL U GESCHIEDEN" (Marcus 11:24) . 

Wat is belijden? 

BELIJDEN is het geloofsgetuigenis van onze mond. 

BELIJDEN is eenvoudig instemmen met God; zeggen wat God zegt; Gods Woorden spreken; Gods 
uitdrukkingen en Gods verklaringen gebruiken; Gods Woord erkennen. 

BELIJDEN is de enige manier waarop het geloof zich kan uiten in ons getuigenis. 

Paulus verklaarde dat hij "het Woord des geloofs" predikte en vertelde ons, dat het "Woord des geloofs" "in 
onze harten" en "in onze MONDEN" MOEST zijn. De enige manier waarop wij het Woord van geloof in 
onze monden kunnen hebben is door het Woord van God te spreken . Dat is BELIJDEN — onze lippen 
doen overeenstemmen met God; met onze mond Gods Woord spreken. Leest Romeinen 10:8. 

Openbaring 12:11 zegt ons, dat zij, die de duivel overwonnen, dit deden "door het bloed van het Lam en het 
WOORD hunner getuigenis"; dat is door de Schriften aan te halen wanneer ze hun getuigenis gaven. 

 

"De Hogepriester van onze belijdenis" 

 

Ons werd gevraagd te bidden voor iemand, die zeer ziek en zwak was. Hij "voelde" GEEN direct resultaat. 
Wij vroegen hem toen te herhalen wat God zei: "Door Zijn striemen ben ik genezen" en de Heer te prijzen 
voor de genezing volgens Zijn Woord. Hij voelde zich met dit verzoek niet erg gelukkig, omdat hij meende, 
dat dit rechtstreekse huichelarij zou zijn en hij probeerde ons snel aan het verstand te brengen, dat hij niet 
geloofde in het getuigen van iets dat hij niet had. Hij zei, dat hij oprecht was en dat hij nooit de rol van een 
huichelaar zou willen vervullen. 

Hoe dwaas en onwetend! De man mat zijn genezing naar zijn "gevoel". DAT IS GEEN GELOOF. Men is 
absoluut geen "huichelaar" als men ZEGT WAT GOD ZEGT. Het BELIJDEN van een belofte, ons gegeven 
in Gods Woord, leidt, wanneer dit belijden uit het hart komt, altijd tot het BEZITTEN. 
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Ik vroeg deze man niet te zeggen: "Ik ben NIET ZIEK". Ik vroeg hem alleen te ZEGGEN WAT GOD 
HAD GEZEGD — om te erkennen: "Door Zijn striemen ben Ik genezen". Het zou laster zijn, wanneer wij 
zeggen dat iemand een LEUGENAAR is, alleen omdat hij verklaart WAT GOD HEEFT GESPROKEN en 
toch scheen deze man het zo te zien. 

God was, tenslotte, genadig en voegde wat "gevoel" toe aan zijn "GENEZING" en toen hij VOELDE, 
GELOOFDE hij. Ook een THOMAS-geval. "Indien ik in Zijn handen niet ZIE het teken der nagels, ZAL IK 
GEENSZINS GELOVEN" (Johannes 20:25). 

Wij baden voor een man, die artritis had in zijn schouders en armen. Toen we hadden gebeden, "VOELDE" 
hij een wonderbare zegen. Hij was geweldig ontroerd door deze "gevoelens", maar helaas! nadat het "gevoel" 
of de "zegen" verdween, "VOELDE" hij weer pijn. Dat ontmoedigde hem. Hij kwam bij me en zei: "Hoor 
eens, hoe mijn gewrichten knappen en kraken". 

In plaats dat hij ons zei: "Het Woord zegt dat ik genezen ben en ik weet dat ik zal herstellen", lette hij op 
lichamelijke bewijzen en sloeg geen acht op het Woord van God. 

Ik vertelde hem een soortgelijk geval, waarbij we baden voor een dame en hoe zij volkomen geloofd had. Na 
twee dagen kwam ze terug en demonstreerde dat haar gewrichten weer volkomen functioneerden. Haar geloof 
had haar vrij gemaakt. Hierop antwoordde de man: "Ik ben blij, dat u me dit vertelde. Het bemoedigt me. Ik 
was bang dat ik niet genezen zou worden. Maar als zij gezond werd, zal het met mij ook wel in orde komen". 

Nu ziet u wat ik u hiermee wil aantonen. Het WOORD VAN GOD betekende voor die man absoluut 
NIETS. De door Jezus gegeven belofte: "Op zieken zullen zij de handen leggen en zij ZULLEN GEZOND 
WORDEN", was LEEG en ZONDER BETEKENIS voor hem. Hij had pijn "GEVOELD", dus moest 
Gods Woord gefaald hebben. Terwijl hij zich "GOED VOELDE", was hij er zeker van, dat Gods Woord 
waar was; maar de pijn had alles weer teniet gedaan, voor zover het hem aanging. Leert te belijden wat onze 
Heer zegt en Hij zal Zijn belofte aan u vervullen omdat Hij "de Hogepriester VAN ONZE BELIJDENIS" is. 

Het belijden van "Ik, de Here, ben uw Heelmeester" en "Door Zijn striemen ben ik genezen", gaat altijd aan 
de genezing vooraf, evenals het belijden van de Here Jezus Christus altijd aan onze zaligheid vooraf gaat 
(Romeinen 10:9, 10). 

Jezus is de Hogepriester van onze belijdenis — van onze woorden, wat wij met onze lippen zeggen. Wanneer 
dat met Zijn Woord overeenstemt, dan DOET Hij naar hetgeen wij ZEGGEN. Wij behoren NOOIT iets 
anders te belijden dan OVERWINNING, want Paulus zegt: "In dit ALLES zijn wij MEER DAN 
OVERWINNAARS" (Romeinen 8:37).
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Bidden om geloof 

Dikwijls maken mensen de fout, dat zij bidden om geloof. Dit behoeft u nooit te doen. "Geloof komt door 
het gehoor en het gehoor door het Woord van Christus". Dit is het voorschrift om geloof te ontvangen. Bidt 
nooit om geloof voor genezing. Wanneer u Gods Woord leert kennen, ZULT U GELOOF HEBBEN. Het 
Woord doet geloof ontstaan. 

Een twijfelaar bidt vaak om dingen, die hij al bezit. Petrus zegt: "Zijn goddelijke kracht immers heeft ons (al) 
met ALLES, wat tot LEVEN en godsvrucht strekt, begiftigd" (2 Petrus 1:3). Ziekte zal uitlopen op dood. 
Genezing heeft te maken met het LEVEN. De dingen, die met het LEVEN hebben te maken, zijn u reeds 
gegeven. Gelooft, dat ze VAN U zijn. Belijdt ze! "Want HOEVELE BELOFTEN GODS ER OOK ZIJN, in 
Hem is het ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons" (2 Korintiërs 1:20). Zoekt uw 
belofte op. Gelooft ze en begint ZE te BELIJDEN. Ze is van u. 

"Door Zijn striemen is ons genezing geworden". Uw genezing is al bereid. U behoeft er niet om te bidden. 
Bidden om genezing is echter niet onschriftuurlijk, omdat Jezus zei: "Wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal 
het doen, opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde" en nog eens: "Indien gij Mij IETS vraagt in Mijn 
Naam, Ik zal het doen" (Johannes 14:13, 14). Leest ook Jakobus 5:13-15. Door het Woord te lezen, hoort u 
God spreken. U hoort Hem zeggen: "Ik, de Here, ben uw Heelmeester". U hoort Hem zeggen: "Door Zijn 
striemen zijt gij genezen". U behoeft niet te bidden om geloof opdat u gelooft, dat God de waarheid sprak. U 
hebt Hem horen spreken en u hebt Zijn Woord geloofd. In overeenstemming daarmee handelen, dat is geloof. 
U kunt bidden OM genezing, maar geloof VERKRIJGT genezing. 

Kent uw rechten, dan zult u geloof hebben; en u kunt uw rechten alleen leren kennen door het lezen en het 
horen van het Woord. Ik vind het niet moeilijk om geloof voor vijf euro te hebben, wanneer ik weet, dat ik ze 
in mijn zak heb. Onbewust GEBRUIK IK MIJN GELOOF door van de toonbank iets te nemen binnen deze 
waarde. Ik kan een cheque uitschrijven tot een bepaald bedrag, al ben ik me niet bewust geloof te hebben in 
mijn chequeboek, de bankier, de kassier of de bank. Ik weet, dat de cheque in orde is, omdat ik mijn tegoed bij 
de bank heb gelezen. 

Ik geloof dat we zo volkomen vertrouwd kunnen raken met de WAARHEID van Gods Woord, dat we niet 
langer meer bewust geloof zullen uitoefenen wanneer we genezing nodig hebben. Wij weten, dat genezing 
VAN ONS is. Ze is voor ons bereid. De ziekte is weggedaan door Christus. Wij zijn daarvan verlost. God 
zegt: "Ik, de Here, ben uw Heelmeester". Dit wordt een vitale, in ons levende waarheid. Wij handelen ermee 
als met een brug, die over een steile afgrond is gespannen. We twijfelen niet of de brug het gewicht van onze 
auto wel kan dragen. We rijden er eenvoudig overheen. Wij hebben geloof uitgeoefend, toch deden we dit 
onbewust. 

Het Woord wordt zo levend en werkelijk voor ons, dat, wanneer we tegenover een nood komen te staan 
waarin het Woord heeft voorzien, wij dan gewoon over het "onmogelijke" heenstappen en niets anders 
bedenken dan dat GOD ACHTER ZIJN WOORD STAAT. Het kan niet falen. Wij BELIJDEN de waarheid 
en de kracht ervan en gaan voorwaarts. Het kan ons niet teleurstellen. 

Wij "proberen" niet langer "genezen te worden". God zegt: "wij werden genezen". Dat Woord is van ons. Wij 
belijden het, danken Hem er voor en weten, dat het voor ONS is. Wij "proberen" niet langer "te geloven". Wij 
zijn gelovigen, indien wij gered zijn, en "alle dingen zijn de onze". 

Wáár geloof bezit. Geloofsbezittingen zijn even werkelijk als stoffelijke bezittingen. Geestelijke dingen zijn 
even werkelijk als materiële dingen. Spreekt uw geloof uit en weest voortdurend OVERWINNAAR. Gewent u 
eraan om Gods taal te spreken. Maakt uzelf vertrouwd met Gods Woorden en oefent uzelf deze te spreken 
vanwege de OVERVLOED ERVAN IN UW HART.
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Dikwijls wordt er gezegd: "Praten is goedkoop". Velen brengen hun tijd door met ijdel gepraat. Toen ik een 
kind was, zei mijn vader dikwijls tegen me: "Je praat wanneer je moet luisteren". Een groot percentage van al 
het spreken wordt gedaan door mensen, die zouden moeten luisteren. Wijze mensen merken altijd meer op 
dan ze zeggen. Hun woorden zijn weinig, maar ze zijn waardevol. 

Wonderbare overwinningen zijn weer teniet gedaan door "leeg gepraat" — door woorden, die onnodig werden 
gesproken. Jezus noemt het "ijdele woorden", waarvan, zegt Hij, "de mensen rekenschap zullen moeten 
afleggen op den dag des oordeels" (Matteüs 12:36). Salomo zei: "Wie zijn mond in toom houdt, bewaart zijn 
leven" (Spreuken 13:3). En Jakobus, die zei dat de tong een "onberekenbaar kwaad" is, gaf een advies, dat 
waard is ter harte genomen te worden, toen hij zei: "Ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te 
SPREKEN" (Jakobus 1:19) . 

Velen falen te ontvangen waarvoor zij bidden, omdat zij niet begrijpen hoe belangrijk hun BELIJDENIS in 
verband met die zaak is. Sommigen, die door de kracht van God genezen zijn, bemerken dat hun pijnen en 
soms ook de ziekte zelf in hun lichaam terugkeren. De meesten hunner vragen zich af WAAROM DIT ZO IS. 
Wij geloven dat u het WAAROM daarvan begrijpen zult en dat u zoiets nimmer zal overkomen, wanneer u 
deze boodschap hebt gelezen. 

Onbewust belijden wij wat wij geloven 

Geloof spreekt altijd over de zaken waarvoor wij bidden alsof deze reeds verkregen zijn, zelfs voordat ze 
gezien, gehoord of gevoeld worden 

U ziet, wanneer u ziekte belijdt komt dit, omdat u meer in ziekte dan in genezing gelooft. Wij belijden met 
onze lippen, wat wij geloven met ons hart. "Want uit den overvloed des harten spreekt de mond" (Matteüs 
12:34) . 

Laat me dit illustreren: wij baden voor een zieke man in zijn huis. God raakte zijn lichaam wonderbaar aan. 
Volgens Gods Woord moest deze man HERSTELLEN. Ik verzekerde hem deze waarheid. Toen we het huis 
verlieten, zei de moeder: "Blijf voor hem bidden". Door dat verzoek BELEED zij, dat ze aan Gods Woord 
"Zij zullen gezond worden" twijfelde, want ze gaf te kennen, dat, tenzij wij lang en voortdurend tot God 
zouden roepen, Hij ons niet zou horen. Het Woord betekende niets voor haar. Ze ging zelfs nog een stap 
verder. Ze begon op Satan te "pochen" en prees zijn trouw in plaats van Gods trouw. "Zodra u weggaat", zei 
ze, "zal de duivel hem zeker opnieuw aanvallen. Ik weet zeker dat de oude vijand zijn best zal doen om de 
genezing van mijn zoon te roven. Wees ervan verzekerd en bid veel voor hem". 

Ik berispte haar scherp. Zulke grote dwaasheid. WAT EEN BELIJDENIS op het credit van de duivel, gedaan 
door een van Gods kinderen! Zij beleed in het geheel geen vertrouwen in God en in Zijn eeuwig Woord. Haar 
hele belijdenis prees de getrouwheid van de duivel. Ik weet zeker, dat de Satan glimlachte. 

Ik antwoordde: "Het schijnt, dat u meer vertrouwen heeft in Satan dan in God. U schijnt er ZEKER van te 
zijn, dat Satan zal komen en uw zoon zal aanvallen, maar u schijnt niet zo ZEKER te zijn van Gods goddelijke 
tegenwoordigheid en bijstand". Toen vroeg ik: "Als Satan getrouw is, is God dan niet veel getrouwer?" "Ja", 
antwoordde zij. Toen vroeg ik: "Indien God Zijn engelen uitzendt, zoals Zijn Woord zegt, zult u dan bang zijn 
van Satan in tegenwoordigheid van Gods engelen?" Natuurlijk werd zij hierdoor geholpen en ze keerde 
bemoedigd naar haar woning terug. 

Hoe vaak gebeurt het niet, dat Christenen bidden en nauwgezet de genezingsteksten gehoorzamen en wanneer 
zich dan een of ander symptoom voordoet, zij dan het gehele Woord van God overboord werpen en hun 
ziekte beginnen te BELIJDEN. Op deze wijze doen zij hun gebeden en de resultaten ervan teniet! Gods 
zegeningen worden verhinderd, wanneer wij met onze lippen Zijn Woord tegenspreken. 

Indien een ziekte uw lichaam bedreigt, BELIJDT HAAR NIET. BELIJDT het Woord: "Door Zijn striemen 
BEN IK GENEZEN!" Zegt wat God zegt! BELIJDT ZIJN WOORD! 

Ziekten en kwalen krijgen de overhand, wanneer u instemt met het getuigenis van uw zintuigen. Uw vijf 
zintuigen hebben GEEN PLAATS in het rijk van het geloof. Het belijden van pijnen, smarten en krankheden 
is als het tekenen van een ontvangstbewijs van een expresse-bestelling. Satan heeft dan het 
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ONTVANGSTBEWIJS — uw belijdenis — dat aantoont dat U zijn bestelling HEBT AANVAARD. 
Aanvaardt niets dat u door de duivel wordt toegezonden. Zelfs wanneer uw vijf zintuigen getuigen dat het tot 
u gekomen is. WEIGERT HET TE BELIJDEN. Ziet onmiddellijk naar Golgotha. Bedenkt, dat u daar 
BEVRIJD werd. 

Twijfel veroorzaakt twijfel 

De mensen hebben de gewoonte hun ZWAKHEDEN en STRUIKELINGEN te belijden. En hun 
BELIJDENIS verergert hun zwakheid. Zij BELIJDEN hun "gebrek aan geloof" en daardoor ontstaat nog 
meer twijfel. Zij bidden om geloof en vergeten dat zij daardoor alleen maar hun twijfel belijden. Dit doet hun 
twijfel toenemen, omdat God hun gebed niet kan beantwoorden, aangezien Hij gezegd heeft: 

"Zo is dan het geloof uit het HOREN (niet uit het bidden), en het horen door het WOORD VAN 
CHRISTUS". 

Zoekers naar medelijden 

U zou nooit over uw ziekten moeten spreken. Wanneer u mensen uw moeilijkheden vertelt, is het gewoonlijk 
om hun medelijden op te wekken. Uw ziekte kwam van de duivel, uw tegenstander. Wanneer u spreekt over 
uw moeilijkheden dan legt u getuigenis af van Satans macht om u in moeilijkheden te brengen. Wanneer u 
spreekt over uw ziekten en kwalen, dan verheerlijkt u de tegenstander, die de kracht had om die ziekte of 
kwaal op u te leggen. 

De meeste mensen leven van MEDELIJDEN EN SYMPATHIE. U MOET deze kleinzielige, dwaze zonde 
overwinnen. Medelijden kan uw pijnen NOOIT verminderen. Medegevoel kan U NOOIT gezond maken. 
Medelijden is alleen maar "MET iemand lijden". Wat u nodig hebt is geen "medelijden", maar 
"plaatsvervanging". Das is "lijden VOOR iemand". Jezus kwam niet om uw "Medelijder" te zijn. Hij werd uw 
"PLAATSVERVANGER". 

Vele gebeden voor de zieken bestaan uit niets anders dan medegevoel en medelijden. Deze zullen alleen maar 
de ergste vijand die u hebt voeden en verzorgen. 

Onze plaats als voorganger of gelovige is niet om medelijden te hebben met de zieken en hen te beklagen om 
hun pijnen, maar om gezag uit te oefenen, op grond van van de plaatsvervanging, en die pijnen en ziekten te 
BEVELEN weg te gaan. 

God zei tot Jozua: "Wees sterk en moedig. Sidder niet en wordt niet verschrikt, want de Here, uw God, IS 
MET U" (Jozua 1:9). "Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven" (Jozua 1:5). Hoort hoe 
Jezus tot u spreekt: 

"Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de 
vijand; en NIETS zal U ENIG kwaad doen" (Lucas 10:19) . 

Leert te belijden wat God gezegd heeft in Zijn Woord. Dan herhaalt u Zijn Woorden en daar kan geen enkele 
macht tegenop. Door Zijn Woorden te belijden, bent u altijd overwinnaar. God kent geen nederlaag. Zijn 
Woord evenmin. "GEEN DING zal bij God onmogelijk zijn" (Lucas 1 37). Verbindt dat nu met: "En NIETS 
zal U onmogelijk zijn" (Matteüs 17:20). U begint nu te zien, dat door het gebruik van de twee onfeilbare 
wapens, nl. Gods Woord en Jezus’ Naam, de onweerstaanbaarheid van God ook uw onweerstaanbaarheid 
wordt. Geen wapen, dat Satan tegen deze wapens smeedt, zal iets uitrichten (Jesaja 54:17). 

Belijdt: "In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad" (Romeinen 8:37). 
Voegt er dan aan toe: "IK VERMAG ALLE DINGEN in Hem, Die mij kracht geeft" (Filippenzen 4:13). U 
kunt geen nederlaag ervaren als u Gods Woorden gebruikt. Zij zijn eeuwig. Ze zijn almachtig. Ze zijn boven-
natuurlijk. 

Wij belijden, dat God ons uit het rijk der nederlaag heeft gehaald en ons gebracht heeft daar, waar 
overwinning, vrede, vreugde, kracht en GEZONDHEID de boventoon voeren. Wanneer we deze 
vrijmoedige belijdenis doen en naar het Woord van God handelen, ZAL ONS GELOOF STERK 
WORDEN. 

Dit zal u veranderen. Het zal uw bediening veranderen. Het zal uw leven veranderen. U hebt gebeden om 
succes. U hebt gebeden om kracht. U hebt gebeden om grote genezingen. NU ziet u waar uw sterkte ligt. 
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"GOD IS UW STERKTE" (Psalm 27:1). HANDELT NAAR HETGEEN U WEET en uw wensen en 
verlangens zullen alle verwezenlijkt worden. Het is als een droom, die bewaarheid wordt. Het is ons plotseling 
duidelijk geworden, dat vele dingen waarvoor wij God hadden gebeden en gesmeekt, Hij ons reeds gegeven 
heeft; ze hebben alleen gewacht op ons HANDELEN. 

Plotseling is onze verlossing WERKELIJKHEID geworden in plaats van een leer of een dogma — iets dat we 
analyseerden en onderwezen. 

Ons geloof wordt gemeten naar onze belijdenis. Mensen, die een negatieve belijdenis uitspreken, dat zijn hun 
zwakheden en mislukkingen, hun pijnen en symptomen en alles wat zij NIET vermogen, vervallen 
onvoorwaardelijk tot het peil van hun belijdenis. Een geestelijke wet, welke weinigen van ons zich realiseren is: 

Onze belijdenis regeert ons. 

Wanneer wij de Heerschappij van Christus belijden en onze harten volledig met onze belijdenis instemmen, 
dan geven wij ons leven over in Zijn handen. Dat is het eind van onze bezorgdheid, het eind van onze vrees 
en het begin van GELOOF. 

Wanneer wij geloven, dat Christus VOOR ONS uit het graf verrees en dat Hij door Zijn opstanding de 
tegenstander heeft overwonnen en teniet gedaan VOOR ONS, en wanneer dit de belijdenis van onze lippen 
wordt en wij het met ons hart geloven, dan worden wij een KRACHT MET EN VOOR GOD. 

Indien wij Christus als onze Zaligmaker hebben aangenomen en Hem als onze HEER beleden, dan zijn we 
NIEUWE SCHEPPINGEN. Wij zijn "erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus" (Romeinen 
8:17). Ziekten en kwalen kunnen niet langer over ons heersen. Wij hebben ontdekt, dat wij in gemeenschap 
met de Godheid verkeren. Dit alles is ons misschien niet direct duidelijk, maar wanneer wij het Woord 
bestuderen en ERNAAR HANDELEN, erin leven en het in ons laten leven, dan wordt het een levende 
werkelijkheid. Die werkelijkheid wordt ONTWIKKELD DOOR ONZE BELIJDENIS.
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(Uit: "Jezus, de Genezer" — Door E. W. Kenyon) 

"Vele jaren heb ik mij afgevraagd waarom mensen, die hun genezing ontvangen hadden en alle kentekenen van 
een volkomen bevrijding vertoonden, de ziekten weer terug kregen. Ik geloof dat ik het ontdekt heb. Hun 
geloof was niet in het Woord van God, maar in de bewijzen van hun zintuigen. Wat bedoel ik met bewijzen 
van de zintuigen? Ik bedoel de bewijs-redenen van hun gezicht, gehoor en gevoel. 

"Zij doen zoals sommigen van de zieken, die tot de Meester kwamen. Zij hadden gehoord, dat Hij enkelen van 
hun vrienden had genezen. Ze zeiden: ’Als ik bij Hem kan komen, dan zal ik genezen’. Toen zij dichterbij 
kwamen, zagen zij dat andere mensen genezen werden. De blinden ontvingen het gezicht; de doven konden 
weer horen. Zij riepen om hun deel van de zegen en zij werden ook genezen. 

"Er komen velen tot ons voor genezing, omdat de Vader zo genadevol was om vele anderen door onze 
bediening te genezen. Zo velen HEBBEN GEEN TIJD OM IN HET WOORD ONDERWEZEN TE 
WORDEN. Zij hebben geen belangstelling voor het Woord. Alles wat ze wensen is genezing — verlossing 
voor zichzelf. Wij bidden voor hen en ze worden genezen. Na korte tijd komen zij terug en zeggen: "Ik begrijp 
er niets van. Die genezing was niet blijvend! Alle symptomen zijn weer terug!’ 

"Waar ligt de moeilijkheid? Ze ligt hierin: Zij hadden geen geloof in het Woord van God. Zij waren niet op de 
hoogte van het Woord voor zover het de genezing betreft. Zij geloofden in mij of in een ander, maar NIET 
IN HET WOORD. Het Woord verklaart: "Door Zijn striemen ben ik genezen". 

"Neem dit eens als voorbeeld: Er kwam een man bij me met een zeer slechte knie. De doktoren hadden hem 
gezegd, dat amputatie noodzakelijk was. Hij was direct genezen, nadat wij gebeden hadden. Vijf of zes dagen 
daarna, toen hij op straat liep, kwam de pijn terug. Hij zei: ’Dat kan niet. Ik BEN door Zijn striemen genezen. 
In Jezus’ Naam, pijn, ga uit mijn knie’. Die man stond op het Woord van God en de pijn verliet hem om nooit 
meer terug te keren. 

"Anderen aanvaarden de bewijzen van hun zintuigen —wat zij kunnen zien, voelen of horen. Zij verliezen hun 
genezing omdat er geen "diepe grond" is — zoals Jezus dat uitdrukte in de gelijkenis van de zaaier" (E.W. 
Kenyon). 

Waar geloof 

Uw strijd is een strijd van geloof. "Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse 
gewesten" (Efeziërs 6:12), maar wij zijn "meer dan overwinnaars" door Christus, onze Heer (Romeinen 8:37). 
Dus evenals Petrus aan de poort van de Tempel, zeggen wij: "In de Naam van Jezus Christus, sta op". En 
evenals Paulus, toen hij de duivel uit het bezeten meisje wierp, zeggen wij: "Ik gebied u in de Naam van Jezus 
Christus, ga uit van haar". WIJ BEHOREN DE HERE TE PRIJZEN VOOR DEZE AUTORITEIT. 

"Nochtans, ONZE ziekten heeft Hij op Zich genomen, en ONZE smarten gedragen". Draagt dit op uw 
lippen: "Door Zijn striemen is ONS genezing geworden". Belijdt dat in plaats van uw pijn te belijden! Hij 
droeg die pijn. Belijdt uw genezing in plaats dat u uw kwaal belijdt! Hij nam die kwaal op Zich. 

Echt geloof houdt altijd vast aan de belijdenis van het Woord, terwijl onze natuurlijke zintuigen vasthouden 
aan de belijdenis van onze pijnen en symptomen. Wanneer ik de natuurlijke bewijzen aanvaard in plaats van 
het Woord van God, dan maak ik Gods Woord voor zover het mijzelf betreft, krachteloos. Maar ik houd vast 
aan wat God zei: "Door Zijn striemen ben ik genezen". Ik handhaaf die belijdenis ondanks alle 
tegenovergestelde gevoelens. 

Telkens wanneer u zwakte en mislukking belijdt, verheerlijkt u de tegenstander boven de Vader. U vernietigt 
uw eigen vertrouwen in Gods Woord. Bestudeert het Woord, totdat u weet welke uw rechten zijn en "houdt 
uw belijdenis dan onwankelbaar vast". Velen trachten een belijdenis af te leggen zonder een fundament. Dan 
slaat de tegenstander vreselijk toe. Jezus sprak: "Er staat geschreven". Satan was verslagen. U zegt: "Er staat 
geschreven" en u voegt er aan toe: "Door Zijn striemen ben ik genezen" en "Mijn ziekten heeft Hij op Zich 
genomen en mijn smarten gedragen". 
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"Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis" 
(Openbaring 12:11). Christendom is een belijdenis. Belijdt het volbrachte werk van Christus. Belijdt dat Hij 
gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Belijdt dat Hij u volkomen verlost heeft. Belijdt dat u Zijn kind 
bent. Belijdt de autoriteit die Hij u over Satan gegeven heeft. "Zie, Ik heb u macht gegeven..... tegen de gehele 
legermacht van den vijand; en niets zal u enig kwaad doen" (Lucas 10:19). Belijdt dat! Belijdt uw heerschappij 
over de duivel. Gelooft dat u meer dan overwinnaar bent over hem. U bent zijn meester. Hij weet dat. Hij kan 
u niet langer regeren. Gelooft Gods Woord. Staat vrijmoedig in de waarheid ervan. Belijdt alleen wat God 
zegt. Houdt die belijdenis vast. Verandert haar niet elke dag. Laat Gods Woord "in u blijven" en u in het 
Woord blijven. 

Hebt geloof  in het Woord in plaats van geloof  in de pijn 

Iemand zei: "Nadat u voor mij had gebeden, voelde ik mij enkele dagen volkomen in orde. Plotseling zijn de 
symptomen echter terug gekomen en sindsdien heb ik voortdurend pijn en ben erg ziek. Hoe kan dat toch?" 

Hier is het antwoord: klaarblijkelijk ontving u genezing door het geloof van een ander. De tegenstander 
maakte gebruik van uw gebrek aan geloof en bracht de symptomen terug. Hij camoufleerde de hele zaak en u 
werd vervuld met twijfel en vrees in plaats van met geloof. In plaats van de vijand tegemoet te treden met het 
Woord en in de Naam van Jezus te gebieden dat zijn macht verbroken wordt, gaf u zich over, beleed de pijn, 
tekende het ontvangstbewijs en aanvaardde weer opnieuw de ziekte. 

Waarom gaf u zich over? Omdat u nooit Gods Woord hebt bestudeerd en u derhalve niet in Zijn Woord 
gefundeerd was. U was als de man, die zijn huis op het zand bouwde. De storm kwam en vernielde het. 

Wat u moet doen is de Genezer persoonlijk leren kennen door Zijn Woord. Wanneer u weet dat "u door Zijn 
striemen genezen bent" zoals u weet dat twee maal twee vier is, dan zal de vijand geen macht over u hebben. U 
zult eenvoudig om hem lachen en zeggen: "Satan, je weet dat je overwonnen bent! Ik gebied je in Jezus’ Naam 
mijn lichaam te verlaten", en hij zal gehoorzamen. 

Vele mensen, wier genezing komt door het geloof van anderen, verliezen deze weer eenvoudig omdat ze geen 
kennis hebben van hun rechten, zoals deze in Gods Woord zijn geopenbaard. David zegt: "Vergeet NIET 
EEN van Zijn weldaden; Die AL uw ongerechtigheid vergeeft; Die AL uw krankheden geneest (Psalm 
103:2,3). Lichamelijke genezing is een van de weldaden van Christus. Uw belijdenis daarvan is de taal van uw 
geloof. 

Medelijden of  genezing 

U kunt niet alsmaar over ziekte en kwaal spreken en in gezondheid leven. U kunt niet met de mensen over uw 
ziekten en pijnen spreken en wenend over uw moeilijkheden, het medelijden van iedereen verkrijgen en dan 
genezen worden. Door het spreken over uw moeiten, zorgen, pijnen en smarten, nodigt u de ziekte uit en 
maakt uw rechten op goddelijke genezing krachteloos. Wij vertellen de mensen onze moeilijkheden om hun 
medelijden te verkrijgen. Petrus zei: "Werpt al uw bekommernis OP HEM, want Hij zorgt voor (is bewogen 
over)?" (1 Petrus 5:7). 

Indien mensen op aarde medelijden met u hebben, wanneer zij uw moeiten vernemen, hoeveel te meer zal uw 
hemelse Vader Zijn bewogenheid over u tonen, wanneer u in nood verkeert. 

Leert geloof  uit te spreken 

Dan zult u in iedere strijd overwinnaar zijn. 1 Johannes 5:4 behoort iedere gelovige bekend te zijn en u 
behoort het vrijmoedig te belijden. "A1 wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, 
die de wereld overwonnen heeft: ons geloof". SPREEKT GELOOFSTAAL. Houdt op met de belijdenis van 
Satan. Staakt het spreken over nederlaag. Staakt het spreken over ziekten. Ziekte is van de duivel. Zwakte is 
van de duivel. Kwalen zijn van de duivel. Moeilijkheden worden door demonen veroorzaakt. Zo lang u Satans 
werken prijst, kunt u niet verwachten in de overwinning te blijven. 

Onze lippen behoren VOL WOORDEN DES GELOOFS te zijn. "Het woord des geloofs is nabij u, in uw 
mond en in uw hart" (Romeinen 10:8). Wanneer wij geloof hebben, wenen en klagen wij niet langer, maar we 
prijzen en zijn verheugd. Geloof spreekt blijmoedig. Geloof zingt graag. Geloof bidt gelovig.
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25   De drie getuigen 

In iedere zaak zijn er drie getuigen: 

HET WOORD. Het Woord verklaart: "Door Zijn striemen zijt gij genezen";  

DE PIJN. De pijn verklaart, dat de ziekte en de kwaal niet genezen zijn. De pijn is hevig en de zieke voelt niets 
anders dan pijn;  

DE ZIEKE PERSOON. De zieke verklaart: "Door Zijn striemen ben ik genezen". Hiermede plaatst hij zijn 
ge-getuigenis aan de zijde van Gods Woord. Hij weigert zijn getuigenis te herroepen en verklaart, ondanks de 
pijn en de bewijzen van zijn zintuigen, dat HIJ GENEZEN IS. Hij "houdt deze belijdenis des geloofs vast" en 
God maakt het waar. God staat altijd aan de zijde van hen, die aan de zijde van Zijn Woord staan. Hij zegt: 
"Mijn Woord zal niet ledig tot mij wederkeren".  

Maar vaak zeggen de mensen, wanneer wij het Woord openen en aantonen dat "wij door Zijn striemen 
genezen zijn": "Ja, dat zie ik nu in, maar de pijn is er nog. Ze heeft mijn gewrichten niet verlaten". Zij hebben 
het getuigenis van hun zintuigen aanvaard in plaats van het getuigenis van het Woord. 

Hier is een vrouw, die zwak is. Zij kan niet lopen. Ik breng haar het Woord: "De Here is mijn levenskracht, 
voor wien zou ik vrezen". Zij zegt: "Ja, ik ken die tekst wel, maar ik kan niet lopen". Zij verwerpt het Woord 
van God. Het getuigenis van haar lippen, samen met het getuigenis van haar zintuigen, maken Gods Woord 
krachteloos en zij blijft ziek. 

Als zij daarentegen in haar getuigenis standvastig had volhard, ondanks alle wedersprekende bewijzen der 
zintuigen, belijdend dat Gods Woord waar is, dan zou genezing haar deel zijn geworden. 

Een jongeman met een hard gezwel onder zijn hiel kwam voor gebed. Hij was gedwongen op zijn tenen te 
lopen. Dat was pijnlijk. Ik zei hem na het gebed op die voet te lopen in de Naam van Jezus en het harde 
gezwel zou dan verdwijnen. Hij gehoorzaamde snel en het gezwel verdween. Toen hij een paar dagen later zijn 
schoen uittrok om zijn genezing te bewijzen aan een scepticus, viel de pijn hem ineens hevig aan en hij zei, dat 
hij een gevoel kreeg alsof het gezwel was teruggekomen. In plaats van het getuigenis van zijn zintuigen aan te 
nemen, aanvaardde hij Gods Woord. Onmiddellijk zei hij: "Pijn, ik bestraf je in de Naam van Jezus. Verlaat 
mijn voet. Ik was genezen door de striemen van Jezus". De pijn verdween om niet meer terug te keren. Hij 
toonde de scepticus aan, dat hij genezen was. Hij beleed de waarheid en de waarheid had hem vrij gemaakt. 

Iemand, die wij bedienden voor een maagzweer, moest dagelijks vijf tot zes keer braken. Nadat ze bevrijd was, 
werd ze beproefd. Na het braken zei ze toen: "Dank u, Jezus, dat U mij genezen hebt. Uw Woord zegt, dat ik 
genezen ben". De vijand was verslagen en zij werd volkomen verlost. GELOOF WINT HET ALTIJD. 

Het Woord verklaart dat u genezen bent. Wat het Woord zegt, is waar. U verklaart dat u genezen bent, omdat 
God dat gezegd heeft. U handhaaft uw belijdenis van genezing ondanks alle bewijzen, die het Woord 
weerspreken, en God maakt het waar. 

Onze zintuigen en het Woord 

Belijdt nooit uw "gevoelens". Deze verzwakken altijd uw geloof. Er zal altijd een conflict bestaan tussen uw 
gevoelens en het Woord van Geloof. Het Woord verlangt dat wij wandelen in GELOOF. Onze zintuigen 
verlangen dat wij wandelen in AANSCHOUWEN. Het Woord verlangt gehoorzaamheid aan dat Woord, 
terwijl onze zintuigen openlijk tegen het Woord rebelleren. WANDELEN IN GELOOF IS WANDELEN 
DOOR HET WOORD. Wandelen in het vlees is wandelen overeenkomstig de zintuigen. "Wij zien niet op 
het zichtbare, maar op het onzichtbare" (2 Korintiërs 4:18) . 

Vernieuwing van het Verstand 

Ons natuurlijk verstand kan zulk een strijd niet verstaan, daarom gebiedt Paulus ons "onze voorstellingen weg 
te doen.... onze eigen gedachten gevangen te geven". Het oude verstand is een moeilijke zaak om mee af te 
handelen."De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet 
Gods; trouwens, het kan dat ook niet" (Romeinen 8:7). Het kan deze boodschap niet verstaan, dus weigert het 
er naar te luisteren. Wat wij nodig hebben is een "vernieuwing van het verstand", zodat wij deze belangrijke 
waarheden kunnen begrijpen. Wij ontvangen deze vernieuwing door bestudering van het Woord. 
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Wij moeten niet alleen juist spreken, wij moeten ook juist DENKEN. "Al wat waar is (het Woord is waar), al 
wat waardig is, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is (enzovoort), 
BEDENKT DAT" (Filippenzen 4:8). "Zo een man in zijn hart denkt, zo is hij" (Spreuken 23:7). Zoals in 2 
Korintiërs 10:5 brengen wij iedere gedachte in gevangenschap. Wij slechten alle redeneringen en geven het 
Woord van God zijn plaats in onze harten en in ons VERSTAND. Wij hebben de "gezindheid van Christus". 
Gods geestelijke en lichamelijke veranderingen moeten tot ons komen door de VERNIEUWING VAN HET 
VERSTAND. "Stelt uw LICHAMEN tot een levend offer" (Romeinen 12:1). Het lichaam is het laboratorium 
van de vijf zintuigen; geen wonder, dat het tot een offer moet worden gesteld. Paulus gaat dan verder en zegt: 
"Wordt hervormd door de VERNIEUWING VAN UW DENKEN, opdat gij moogt onderkennen wat de wil 
van God is, het goede, welgevallige en volkomene". 

Wanneer het verstand vernieuwd is, kan het de geestelijke waarde van de juiste belijdenis zien.  

Belijdt heden uw genezing 

Paulus zegt: "Zie, nu is het de tijd des welbehagens, zie, nu is het de dag des HEILS (of verlossing)" (2 
Korintiërs 6:2). Webster zegt dat heil betekent: "Bevrijding van ZONDE en haar STRAF". Indien deze tekst 
waar is met betrekking tot de zonde, dan moet zij ook waar zijn met betrekking tot de ziekte, die een deel van 
de straf op de zonde is. 

Vrienden, staat op uit uw twijfel, zwakte en vrees. Spreekt er niet meer over. Neemt de verlossing van uw 
onbekwaamheid aan. Hebt een sterk lichaam, waarin u God kunt verheerlijken. Knielt en bidt. Zegt de Vader 
dat u Zijn eigen kind bent. Zegt Hem, dat u uw kinderen goede dingen geeft. Zegt Hem, dat u er zeker van is, 
dat Hij Zijn kinderen nog veel liever goede dingen geeft. Spreekt tot uw ziekte of kwaal en noemt hem bij zijn 
naam. Gebiedt de ziekte in Jezus’ Naam uw lichaam te verlaten. Gebiedt uw zwakheid uw lichaam te verlaten 
en belijdt de Here als UW LEVENSKRACHT (Psalm 27:1). 

Verheugt u in uw rechten en helpt anderen zich in dezelfde rechten te verheugen. SATAN KAN NIET OP U 
LEGGEN WAT GOD OP JEZUS CHRISTUS GELEGD HEEFT. Zonde en ziekte werden genageld aan 
het kruis, daarom BENT U VOOR EEUWIG VRIJ VAN HUN VLOEK. U BENT GENEZEN. De Heer 
"heeft u verlost van de vloek der wet". "De Here heeft (u) verlost en (u) bevrijd uit de hand van hem (Satan), 
die sterker was dan (u)" (Jeremia 31:11). "Want Gij hebt het recht van (VER)LOSSING tot den koop (Jeremia 
32:7). "Zie, Gij hebt den hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en Uw uitgestrekte arm en GEEN 
DING IS U TE WONDERLIJK" (Jeremia 32:17) . 

VERKLARENDE AANTEKENING 

Hoe zit het met "Paulus’ doorn" 

(betreffende de laatste negen hoofdstukken) 

Verschillende persoonlijke ervaringen zijn in dit boek vermeld en veel van de in dit boek vervatte stof is door 
de auteur geschreven. Echter, de wezenlijke inhoud van de gehele boodschap is geput uit de geschriften van 
Dr. E. W. Kenyon. 

Het bekorte materiaal is met toestemming gebruikt en genomen uit zijn vier boeken: 

 

“In Zijn Tegenwordigheid”. 

“Jezus, de Genezer”. 

“Twee soorten Geloof”. 

“Twee soorten Kennis”. 

Enkele verklaringen van Dr. Kenyon zijn opnieuw gerangschikt, 
maar wij zouden het onjuist vinden van onze kant als wij de betekenis ervan gewijzigd hadden, temeer daar wij 
zagen dat zij waren neergeschreven door een goddelijk geïnspireerde hand. Iedere Christen behoort deze 
boeken te lezen. 

De Auteur.
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26   Inleiding door mevr. OSBORN 

(Tot de volgende vier hoofdstukken) 

De eerste preek, die ik ooit hoorde over de goddelijke genezing, was: "Waar kwam de ziekte vandaan?" Ik had 
er eigenlijk nooit goed over gedacht waar de ziekte vandaan kwam. Deze preek werd uitgesproken door Ds. 
William Branham, in Portland, Oregon, in November 1947. Ik ging naar huis en vertelde het alles aan mijn 
man. Ik kan u niet vertellen wat deze boodschap voor ons deed en het effect die ze op ons leven had. 

In deze boodschap toonde de evangelist ons uit het Woord van God duidelijk aan, dat Satan de auteur van 
ziekte, kwalen en pijn was en, dat God de auteur van leven en gezondheid was. Tot op dat ogenblik had ik 
nooit gehoord, dat Satan de oorzaak van mijn zwakheden was, maar ik dacht altijd, zoals me ook geleerd was, 
dat God ze voor een of ander geheimzinnig doel op mij gelegd had. Toen ik hoorde, dat ziekte van de duivel 
was, besloot ik onmiddellijk de ziekte te wederstaan zoals ik ook de duivel zou wederstaan. Ik haatte ziekten en 
kwalen zoals ik Satan en zijn kracht haatte en ik wenste beslist geen van zijn werken meer in mijn lichaam. 

Ds. Branham ging verder met ons onze autoriteit te tonen over de duivel en over zijn werken in de Naam van 
Jezus Christus. Toen de boodschap ten einde was, voelde ik me als een overwinnaar. Mijn leven was veranderd 
en het is sindsdien anders geweest. 

Een bekend geestelijk leider zei eens: "Nooit is een grote opwekking in een land gekomen of eerst heeft de 
kerk geleerd duivelen te onderscheiden en uit te werpen". 

Voor dit doel heb ik mijn man ertoe aangespoord de volgende boodschap te schrijven, opdat u, beste lezer, 
een duidelijk begrip zou krijgen van het werk van duivelse geesten vandaag, zodat u in staat zal zijn hen te 
wederstaan, hen te onderscheiden, en hen uit te werpen in de wonderbare Naam van Jezus. 

Daarom, als u leest, doet het met een open hart; vergelijkt de inhoud van deze preek nauwkeurig met de 
Schriften en wanneer u ontdekt dat de feiten waar zijn, bewaart ze in uw hart en begint ernaar te handelen. 

Ds. F.F. Bosworth zegt: "Iedere Christen kan direct een meester over de duivel worden wanneer hij een 
duidelijk begrip van het werk van demonen en van hun rechtsgeldige nederlaag op Golgotha krijgt". 

Moge God de navolgende boodschap aan uw hart en leven zegenen, 
is mijn oprecht en nederig gebed. 

Mevrouw T. L. Osborn.
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27   Schriftlezing 

"Daarna wees de Here nog (twee en) zeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle 
steden en plaatsen, waar Hij Zelf zou komen. En Hij zeide tot hen  “en als gij in een stad komt... . geneest 
de zieken, die er zijn....” En de (twee en) zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de 
boze geesten onderwerpen zich aan ons in Uw Naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit 
den hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden (twee schriftuurlijke 
symbolen van duivelen) en tegen de gehele legermacht van den vijand; en niets zal u enig kwaad doen. 
Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen 
staan opgetekend in de hemelen (d.w.z. het belangrijkste is niet dat men duivelen kan uitwerpen in Jezus’ 
Naam, maar dat de verlorenen gered kunnen worden. Het voornaamste doel van deze bediening is dan ook 
niet het uitwerpen van duivelen, maar het prediken van het evangelie aan de verlorenen; echter, om het 
evangelie met kracht en betoning van de Geest op succesvolle wijze te prediken, is het uiterst belangrijk, dat 
men autoriteit heeft over Satans werken en dat men deze autoriteit gebruikt)" (Lucas 10:1,2,8,9,17-20) . 

Twee grote machten hebben zich gewikkeld in een grote worsteling om de mens. Jezus beschreef ze, toen Hij 
zei: 

"De dief (sprekende van de Satan) komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen";  

"Maar Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed" (Johannes 10:10).  

 

Petrus zei: "Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wien hij zal verslinden" (1 
Petrus 5:8);  

Maar Johannes zei: "Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken 
zou" (1 Johannes 3:8).  
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28   Wat zijn duivelse geesten? 

Demonen zijn werkelijke persoonlijkheden, die slecht, vol haat en vernietigend zijn. Duivelse geesten zijn 
persoonlijkheden, evenals menselijke geesten persoonlijkheden zijn. Demonen zijn geesten, maar zij hebben 
geen lichamen om in te wonen. Wij zijn geesten met lichamen. Onze geesten zijn van God; duivelse geesten 
zijn van Satan. 

Een duidelijk begrip van het verschil tussen geest en lichaam zal u het werk van duivelen beter doen verstaan. 

Verschil tussen lichaam en geest 

Ik heb een lichaam, maar ik ben een geest. Ik (mijn geest) woon in mijn lichaam. Ik uit mijzelf (mijn geest) met 
de vermogens van mijn lichaam. Iemand anders kan mijn lichaam zien, maar mij kan hij niet zien, omdat het 
werkelijke "ik" een geest is, die binnen in dit lichaam van mij woont. Mijn lichaam is eenvoudig het huis waarin 
ik (mijn geest) leef. Op een gegeven moment zal mijn lichaam sterven en tot stof terugkeren, maar ik (mijn 
geest) zal nimmer sterven. Ik zal terugkeren tot God, vanwaar ik kwam. 

Ik (mijn geest) ben een persoonlijkheid. Ik uit mijzelf met behulp van mijn lichaam. Indien u mijn lichaam zou 
wegnemen, dan zou ik (mijn geest) mij niet kunnen uiten. Snijdt mijn tong af en mijn geest zou niet kunnen 
spreken. Vernielt mijn oren en ik zou niet kunnen horen. Rukt mijn ogen uit en ik zou niet kunnen zien. Zelfs 
wanneer mijn ogen blind zijn, mijn oren doof en mijn tong is afgesneden, dan is mijn geest er nog steeds, maar 
deze kan niet zien, horen of spreken. Het is moeilijk om mijzelf te uiten wanneer ik aldus gehandicapt ben. 

Gaat verder met mijn benen en armen af te snijden en mijn smaak en stembanden te vernielen en dan hebt u 
nog steeds mijn geest niet vernietigd, maar mijn geest kan zich alleen niet langer meer uiten. Nog steeds heeft 
mijn geest een lichaam, maar de mogelijkheden tot uiting van die geest zijn vernietigd. Nu kunt u begrijpen 
wat ik bedoel wanneer ik spreek over het verschil tussen de geest en het lichaam, of het verschil tussen mij en 
mijn lichaam. 

Demonen willen zich uiten 

Demonen zijn boze geesten zonder lichamen, waarmee zij zich kunnen uiten. Zij verlangen ernaar zich te uiten 
in deze wereld, maar kunnen dit niet zo lang ze niet een lichaam bezitten. Nu begrijpt u ook, waarom de boze 
geest, die uit de man was geworpen, geen rust had en niet bevredigd kon zijn, want hij was een geest van Satan, 
uitgezonden om te slachten en te verdelgen en toen hij zich niet in een lichaam kon uiten, werd hij gekweld 
totdat hij, met behulp van zeven andere geesten bozer dan hij zelf, in staat was opnieuw in de man te varen om 
zich weer te kunnen uiten voor zijn haat en vernietiging (Matteüs 12:43). 

Let wel, ik zei een duivel is een persoonlijkheid — een geest, precies zoals u en ik. En zoals u ernaar verlangt 
om goed te doen, om vriendelijke woorden te spreken, om muziek aan te horen, om bloemen te zien, om uzelf 
in elk gesprek uit te drukken en om op iedere ingeving te reageren met een bepaalde uiting, zo verlangen ook 
duivelse geesten ernaar zichzelf te uiten. Maar aangezien zij zelf geen lichamen hebben zwerven zij door dorre 
plaatsen (Matteüs 12:43) om een of ander lichaam te zoeken, waarin zij kunnen gaan en met behulp waarvan 
zij zich kunnen uiten om hun kwade missie uit te voeren. 

De Mens — Satans werktuig voor vernietiging 

Demonen gebruiken bij voorkeur de lippen van de mens of zijn pen om hun vuile werk te verrichten. Hun 
kracht om te verontreinigen, te vernietigen of te verleiden is gelegen in het gebruik van menselijke 
instrumenten om te verontreinigen, te vernietigen of te verleiden is gelegen in het gebruik van menselijke 
instrumenten. 

God moet menselijke instrumenten gebruiken, die gezalfd zijn met de Heilige Geest, om te zegenen, te 
bemoedigen en op te richten diegenen, die Zijn goddelijke hulp nodig hebben. De Heilige Schrift werd 
geschreven door Heilige MANNEN Gods, die door de Geest van God werden gedreven. De boodschap van 
het "Goede Nieuws" moet verteld worden door de lippen van mensen. God gebruikt menselijke instrumenten 
om het mensenras te dienen; Satan gebruikt evenzo menselijke instrumenten om het mensenras te verderven . 
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Het is betreurenswaardig, dat de mens zichzelf overgeeft aan de duivel om te dienen als medium om zijn eigen 
medemens te verderven. 

Hoe vaak gebruikt Satan niet een slechte man of vrouw om een onschuldige jongen of meisje te 
verontreinigen, die jongen of dat meisje vervolgens als zijn zendeling uit te sturen in scholen en colleges om de 
gedachten van andere onschuldigen te verontreinigen! 

Hoe vaak worden kleine jongens en meisjes bedorven en van hun zuiverheid van hart beroofd nog voordat zij 
de lagere school verlaten; niets is aan hen zuiver en heilig gebleven! 

De heilige geheimen des levens zijn alle neergehaald in de vuilheid en modder van platvloerse gesprekken en 
opmerkingen en die lieve kinderen keren terug, voor altijd gemerkt door Satans verontreiniging. 

Wie is Satan? 

Satan is het wezen, dat vandaag de aarde regeert en als de prins der naties gezeten is. Hij is de auteur van alle 
ellende en zorgen, van onze ziekten en pijnen, ja, van de dood zelf. Hij is de koning en heerser over alle 
duivelse geesten. Hij regeert de duistere legerscharen van de hel. 

Zijn voornaamste begeerte en plan is om het menselijk leven te vernietigen en daardoor het hart van God, de 
Vader, smart aan te doen. 

Wie Satan is, kunnen wij het beste begrijpen uit de namen, die hem in de Bijbel zijn gegeven. 

In Matteüs 13:19, 38 wordt hij genoemd de "boze". In vers 39 wordt hij genoemd de "vijand" en de duivel. 
Duivel betekent "beschuldiger", "lasteraar" of "eerrover". In Openbaring 12:10 wordt hij genoemd de 
"aanklager der broederen". In 1 Petrus 5:8 wordt hij genoemd de "tegenstander", vergeleken met een 
"brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden". In Openbaring 20:2 wordt hij aangeduid met een aantal 
namen die bijna te afschuwelijk zijn om over na te denken: "den draak, de oude slang, dat is de duivel en de 
satan". In Johannes 8:44 wordt hij door Jezus genoemd een "mensenmoorder", een "leugenaar" en "de vader 
der leugen". In Matteüs 4:3 wordt hij genoemd de "verzoeker". In Matteüs 12:24, de "overste der geesten". In 
Efeziërs 2:2, de "overste van de macht der lucht". In Johannes 14:30, de "overste der wereld". In 2 Korintiërs 
11:3, de "slang, die de gedachten bederft". 

Elk van deze namen, en vele andere, tonen ons het vreselijke karakter van Satan en van zijn leger van duivelse 
geesten. Satan regeert deze geesten, terwijl ze dag en nacht werken aan hun verdorven plannen om de 
wonderen en schoonheid van Gods schepping te vernielen en te bederven. 

De Mens — Het kostbaarste bezit van demonen 

Aangezien een menselijk lichaam de meeste middelen tot uiting heeft, omdat het het enige is dat gemaakt is 
naar het beeld van God, zoeken de demonen er vooral naar om menselijke wezens binnen te treden. In het 
lichaam van een man of vrouw hebben de demonen hun meeste mogelijkheden tot openbaring en uiting. Maar 
wanneer zij deze ZO begeerde woonplaats niet kunnen vinden, dan nemen zij een lichaam met minder uitings-
mogelijkheden. Maar één ding is zeker, zij kunnen niet rusten zonder in bezit te zijn van een of ander lichaam 
waarin zij zich kunnen manifesteren. 

Misschien kunt u nu beter begrijpen waarom, toen Jezus het legioen demonen uit de krankzinnige wierp, de 
duivelen smeekten en zeiden: "Laat ons dan in de zwijnen varen". En nadat zij uit de man waren gedreven, 
voeren zij in de gehele kudde zwijnen, welke het water inrende en verdronk. 

Verschillende soorten Duivelse geesten 

Aangezien duivelse geesten werkelijke persoonlijkheden zijn, openbaren zij hun eigen persoonlijkheden in de 
personen, die zij bezitten. 

Er zijn verschillende klassen, of soorten, duivelse geesten, precies zoals er ook verschillende soorten mensen 
zijn. De Bijbelse verhalen tonen ons vele soorten duivelse geesten aan het werk, waarvan wij er later nog 
enkele zullen bespreken. 



28   Wat zijn duivelse geesten? 

82   Geneest de Zieken, T.LOsborn 

De tragedie der onwetendheid 

Het is een tragedie, dat de Christenen niet geleerd is wat de Bijbel duidelijk bevat over het werk van demonen. 
Ongeveer het enige wat de mensen horen over demonen is, dat het "spoken", "geesten" of "schaduwen" zijn; 
iets, waarvoor men heimelijk bevreesd is, maar waarover nooit gesproken wordt. De meerderheid van de 
mensen is beïnvloed door vrees-demonen (indien er zulke zijn) (?), en dit alles tengevolge van een gebrek aan 
kennis omtrent hen en hun wettelijke nederlaag. 

Voordat ik demonen en hun werken begreep en kennis had van Satan en zijn nederlaag, was ik bevreesd tegen 
hen te spreken of te prediken. Maar nu ik hun werk begrijp, heb ik alle angst verloren omdat ik weet, dat niet 
ik hen, maar zij mij vrezen. 

Sommigen hebben in onkunde gezegd, dat er heden niet zoiets als demonen bestaan; dat de naam alleen maar 
als een beeldspraak wordt gebruikt. Maar dit is niet waar. De Bijbel is even duidelijk en beslist in zijn leringen 
omtrent demonen als in zijn leringen omtrent engelen. Beide zijn heden een werkelijkheid. Beide behoren te 
worden begrepen. 

Ik wil u gaarne enige voorbeelden geven van hoe duivelen ons onlangs in onze bediening hebben uitgedaagd, 
precies zoals zij ook deden in de dagen van de Bijbel, hetgeen een bewijs is van hun huidige bestaan en werk.
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29   De manifestaties van demonen 

1. Demonen spreken 

Dikwijls vinden wij in de Bijbel voorvallen, waarbij demonen spreken. Zij spreken met behulp van de 
bekwaamheden van de persoon, die zij bezitten, zoals ook uw geest (of u) spreekt met behulp van uw eigen 
tong en stembanden. 

"Want Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen aanraken. En 
de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij 
zijt de Zoon van God" (Marcus 3:10, 11). 

"Toen de zon onderging, brachten allen, die zieken hadden, lijdende aan allerlei kwalen, dezen tot Hem. Hij 
legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen. Van velen voeren ook boze geesten uit, roepende 
en zeggende: Gij zijt de Zoon van God" (Lucas 4:40, 41). 

"Christus leerde hen als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden. En terstond was er in hun synagoge 
een mens met een onreine geest en hij schreeuwde luid, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van 
Nazareth? Zijt gij gekomen om ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. En Jezus bestrafte 
hem (zeggende): Zwijg stil en ga uit van hem" (Marcus 1:22-25). Deze en vele andere teksten laten ons zien 
hoe duivelse geesten, die van mensen bezit hadden genomen, werkelijk spraken tegen hen, die gekomen waren 
om hen uit te werpen. 

In een bepaalde stad bracht een man zijn vrouw voor genezing en voor verlossing van de macht van de duivel, 
die haar gebonden had. Zij vertelden me, dat de vrouw 

niet in de dienst kon worden gebracht en daarom in een zij kamer van het gebouw, waarin wij de diensten 
hielden, werd gehouden. 

Toen ik de deur van die kleine kamer binnenging, zag ik een zeer lange en brede vrouw in een stoel zitten, met 
haar gezicht naar de muur gekeerd. Zij woog tenminste 110 kilogram en was heel sterk. 

Nadat ik de kamer inging, draaide zij zich vlug om en staarde mij recht in de ogen met een vreesachtige, norse 
blik en ze zei, terwijl ze langzaam opstond van haar stoel: 

"Hé, ik ken u. Ze zeiden me vanmorgen, dat ik een ontmoeting zou hebben met de ware dienstknecht van de 
Allerhoogste God". (De familie was verbaasd, want zij hadden er met geen woord over gerept, dat ze haar 
zouden meenemen naar een kerk of naar iemand, die voor haar zou bidden, omdat de vrouw alle godsdienstige 
samenkomsten haatte.) De demonen waren bang en probeerden daarom godsdienstig te zijn. (Leest het verslag 
van de bezeten vrouw die Paulus en Silas volgde en die uitriep: "Deze mensen zijn dienstknechten van de 
Allerhoogste God" (Handelingen 16) .) 

Toen de demonen zo spraken, werkte de Geest des Heren met verontwaardiging in mij over deze herkenning 
van mij door de demonen en ik sprak: "Ja, gij demonen sprak de waarheid. Jullie staan tegenover een ware 
dienstknecht van de Allerhoogste God en ik bezweer je in de Naam van Jezus nu uit deze vrouw te komen en 
haar te verlaten, zodat zij weer normaal en gezond van verstand is. Komt nu uit haar. Ik gebied het je". 

De duivelen gehoorzaamden en de vrouw werd bevrijd en spoedig had zij haar armen om haar gelukkige 
echtgenoot geslagen en weende ze tranen van dankbaarheid voor wat God voor haar gedaan had. 

2. Demonen zijn intelligent 

Op een keer, toen Jezus twee bezetenen uit de grafsteden ontmoette en Hij op het punt stond de demonen uit 
te drijven, riepen zij uit: "Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons vóór 
den tijd te "pijnigen?" (Matteüs 8:29). Wat bedoelden de demonen toen ze zeiden: "Zijt Gij hier gekomen om 
ons vóór den tijd te PIJNIGEN?" Over welke TIJD spraken ze? 

De duivelen weten dat de poel van vuur (de hel) bereid is voor de duivel en zijn engelen en dat de dag zal 
komen, dat "de duivel..., geworpen wordt in den poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse 
profeet zijn, en zij zullen dag en nacht GEPIJNIGD worden in alle eeuwigheden" (Openbaring 20:10), 
tezamen met "de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, 
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de afgodendienaars en alle leugenaars" (Openbaring 21:8), en met een ieder, die "niet bevonden werd 
geschreven te zijn in het boek des levens" (Openbaring 20:15). De demonen weten dat die dag komt. Zij 
weten, dat ze dan GEPIJNIGD zullen worden, dag en nacht in alle eeuwigheden. Zij weten, dat ze dan niet 
langer de mensheid kunnen pijnigen, omdat hun tijd gekomen zal zijn. 

Daarom, omdat ze dit alles wisten, beefden ze voor Jezus en schreeuwden: "Zijt Gij hier gekomen om ons 
vóór den tijd te PIJNIGEN?" 

Demonen vrezen. Zij beven voor Gods gezalfde dienstknechten, omdat ze weten, dat ons macht is gegeven 
over hen in de Naam van Jezus en dat zij ons moeten gehoorzamen. Dat is de reden waarom door demonen 
bezeten mensen dikwijls heftig en radicaal worden wanneer zij naar de samenkomsten worden gebracht. Zelfs 
wanneer de persoon zelf niet weet waarheen hij gebracht wordt, zijn de demonen intelligent en zij weten, dat 
ze gebracht worden in de tegenwoordigheid van Gods Woord en van Gods dienstknecht, die macht en gezag 
over hen heeft. 

Nu kunt u waarschijnlijk begrijpen waarom zovele totaal dove mensen volkomen genezen zijn terwijl ze 
stonden of zaten tussen de toehoorders toen het Woord van God gepredikt werd. Alhoewel de dove persoon 
de preek niet kon horen, wist toch de dove geest, dat zijn nederlaag zeker was en omdat hij bang was om te 
staan in de tegenwoordigheid van het Woord van God en van Gods gezalfde dienstknecht, vluchtte hij en 
verliet het lichaam, waarin hij zich bevond, en toen kon de dove persoon horen. Hetzelfde is waar bij elk ander 
soort ziekte of kwaal. Een paar mensen brachten een door demonen bezeten vrouw naar een van onze 
samenkomsten voor voorbede en nadat de vrouw de foyer van de zaal binnenkwam, begon ze heel vreemd te 
doen tegen degenen, die haar brachten. Nu stond mevr. Osborn op dat moment juist dicht bij de uitgang met 
iemand te praten. Natuurlijk wisten de demonen, dat iemand die wist van Satans nederlaag in de buurt was. De 
bezeten vrouw zag snel om haar heen en merkte toen mevr. Osborn op. Ze staarde haar aan en haar ogen 
werden wild en fel en ze hief haar hand op en wees naar mijn vrouw, terwijl ze zei: "Ik weet wie u bent, en ik 
wil niets met u te maken hebben". Toen vloekte ze heel erg, terwijl ze de zaal werd binnengeleid. Later op die 
avond brachten mevr. Osborn en ik de dame in een kamer en baden voor haar, en zij werd wonderbaar verlost 
van de demonen. 

Ik wens op te merken, dat deze dingen hier niet geschreven zijn om te roemen, maar eenvoudig om het 
bestaan en het hedendaagse werk van demonen te bewijzen. 

3. Demonen weerstaan overgave 

Het achtste hoofdstuk van Matteüs, het vijfde hoofdstuk van Marcus en het achtste hoofdstuk van Lucas 
vermelden het incident, waarbij Jezus het legioen duivelen uit de bezetene wierp. 

De context van deze Schriftplaatsen openbaart het volgende: 

Ten eerste: De demonen betuigden werkelijk Christus te aanbidden (Marcus 5:6), klaarblijkelijk om de Heer 
ervan te weerhouden, dat Hij te streng tegen hen zou zijn. 

Ten tweede: Jezus gaf hen een bevel om uit de man te komen (Lucas 8:29; Marcus 5:8). 

Ten derde: De demonen smeekten Hem hen niet te pijnigen (Marcus 5:7; Lucas 8:28), maar toen het bevel niet 
werd ingetrokken, werden de demonen angstiger. 

Ten vierde: Christus verlangde van hen: "Hoe is uw naam?" (Marcus 5:9; Lucas 8:30). 

Ten vijfde: De demonen antwoordden: "Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk" (Marcus 5:9). 

Ten zesde: Toen Jezus erop aandrong, dat zij zouden uitgaan, "smeekten" de demonen, die zeer verschrikt 
waren dat zij hun woonplaats in het lichaam van de man moesten verlaten, "Hem dringend hen niet buiten het 
land te zenden" (Marcus 5:10). 
Vervolgens probeerde het legioen demonen, die de bezetene bij zich had, verder te onderhandelen. Indien zij 
genoodzaakt werden hun menselijk bezit te verlaten, dan zou de op één na beste woonplaats zijn de kudde 
zwijnen, die dichtbij werden gehoed. "En zij smeekten Hem, zeggende: Zend ons in de zwijnen, dat wij daarin 
varen" (Marcus 5:12). 

Ten zevende: "En Jezus stond het hun toe . En de onreine geesten gingen uit en voeren in de zwijnen; en de 
kudde, ongeveer tweeduizend, stormde langs de helling de zee in en zij verdronken in de zee" (Marcus 5:13). 
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Hieruit kan men zien, hoe demonen zich er tegen VERZETTEN om hun bezit los te laten, maar ook hoe ze 
MOETEN buigen voor de autoriteit van Gods dienstknechten; en tot ons heeft Christus gezegd: "Ik geef u 
kracht en gezag over ALLE boze geesten. "In Mijn Naam zult gij boze geesten uitdrijven". 

Het geval van krankzinnigheid 

Iemand werd in de rij voor het gebed gebracht en deze mens was krankzinnig, doordat hij bezeten was door 
demonen. Vriendelijk sprak ik: "Buig uw hoofd, alstublieft". 

Deze persoon antwoordde scherp en met vertoornde ogen: 

"Wij buigen onze hoofden niet". 

Dit verbaasde mij en ik wist dat ik van aangezicht tot aangezicht geconfronteerd was met demonen, die het 
waagden het gezag, dat Christus mij gegeven had, uit te dagen. Ik zei bevelend: "Ja, u zult UW hoofd buigen 
en kalm zijn, terwijl ik bid". 

De demonen spraken opnieuw om mij te tarten: "Wij bidden niet en wij buigen onze hoofden niet". 

Dit alarmeerde mij en de Heilige Geest, die ons voor zulke gelegenheden kracht heeft gegeven (Handelingen 
1:8) werkte in mij met alle vrijmoedigheid en ik zei: "Wees kalm en gehoorzaam mij, want ik spreek in Jezus’ 
Naam, volgens Gods Woord". 

De demonen vreesden toen, omdat ze wisten dat ze iemand met macht over hen hadden ontmoet, en zij 
namen zich voor te onderhandelen met deze woorden: "Wij zullen vandaag rustig blijven, maar morgen zullen 
wij spreken". 

Toen beval ik: "In de Naam van Jezus KOMT NU UIT HAAR". De demonen gehoorzaamden, haar gezicht 
veranderde en zij werd heerlijk verlost. Demonen wederstaan overgave, maar ze MOETEN gehoorzamen. 

4. Demonen kunnen om versterking roepen 

Jezus leerde een zeer waardevolle les over demonen in het 12e hoofdstuk van Matteüs. De waarheden ervan 
zijn schromelijk veronachtzaamd op de kansels van vandaag, evenals andere schriftuurlijke leringen omtrent 
demonen. "Zodra de onreine geest van den mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, 
maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren; en als hij komt, 
vindt hij het leeg staan (en) geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, 
bozer dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met dien mens in het einde erger dan in 
het begin" (Matteüs 12:43-45) . 

Hier is een duidelijk bewijs, dat het voor demonen, die uitgeworpen zijn, mogelijk is om andere demonen te 
roepen tot versterking en om de mens, uit wie zij geworpen zijn, opnieuw binnen te gaan. Dit kan gebeuren 
wanneer de bevrijde mens in gebreke blijft zijn leven aan Christus toe te wijden. 

In het bovengenoemde geval was de demon uitgeworpen, maar de persoon had zijn hart niet opgevuld met 
goede dingen. Daarom riep de demon andere geesten, bozer dan hijzelf, en zij gingen naar binnen en woonden 
daar en het einde van die man was erger dan het begin. 

Jezus sprak werkelijk op waarschuwende toon tegen de kreupele, die genezen was: "Zondig niet meer, opdat u 
niet iets ergers overkome" (Johannes 5:14). 

5. Demonen kunnen alleen of  tezamen wonen 

Reeds duidelijk is aangetoond, dat wanneer één demon er niet in slaagt bezit van iemand te nemen, hij dan 
andere kan roepen om hem te helpen, zodat wanneer één zou falen, ze in gezamenlijke kracht zouden slagen in 
die gevallen waar een van ganser harte toewijding aan Christus niet bestaat. 

Maar laat iedere Christen ervan overtuigd zijn, dat, al zou Satan legioenen demonen zenden om ons aan te 
vallen, zij allen zullen terugdeinzen in volkomen nederlaag en wanhoop, omdat aan ons kracht en autoriteit 
gegeven is over ALLE duivelen en omdat er geschreven staat: "wanneer de vijand zal opkomen als een vloed, 
dan zal de Geest des Heren een banier tegen hem oprichten" (Jesaja 59:19). Gods Woord, dat in ons leven 
vorm heeft aangenomen, verzekert ons hiervan. 
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Het dochtertje van de Syro-Fenicische vrouw was bezeten van "een onreine geest". De duivel verliet het meisje 
toen geloof werd uitgeoefend. 

Maria Magdalena was bezeten van zeven boze geesten, maar zij kwamen alle uit toen Jezus daartoe opdracht 
gaf. De bezetene van de grafsteden was bezeten van een "legioen" demonen, maar ook zij gehoorzaamden 
ieder afzonderlijk het bevel des Heren en voeren uit. 

Laat het daarom voor u vaststaan, dat, of het nu één duivel, zeven demonen, of een legioen boze geesten zijn, 
zij ALLEN moeten gehoorzamen aan het bevel van de dienstknecht van God, welk bevel gegeven wordt in 
Jezus’ Naam. 

Het geval van de oude man 

Een oude man werd gebracht in de rij voor het gebed en vroeg om voorbede. Zijn kennissen zeiden, dat hij 
artritis had en zwakzinnig was. Toen hij naar mij toe kwam, kreeg ik een gevoel dat ik nimmer vergeten zal. Ik 
wist onmiddellijk, dat hij van de duivel bezeten was, maar wat was hij een vreemde persoonlijkheid! Voordat ik 
wist wat ik zei, legde ik mijn hand op zijn voorhoofd en beval: "Gij vreemde geesten, komt uit deze man en 
verlaat hem". 

Eerst waren de bekenden van deze man verbaasd, toen ik had gezegd, dat duivels bezit van de oude man 
hadden genomen. Zodra ik de vreemde geesten geboden had deze man te verlaten, sprak een stem terug: "Wij 
willen er niet uitkomen. Wij willen er niet uitkomen". 

Dit maakte mij verbolgen tegen de duivels, die het waagden mij ongehoorzaam te zijn, terwijl ze wisten dat ze 
moesten doen zoals ik gezegd had. Opnieuw beval ik: "Gehoorzaamt mij en komt nu uit; dat gelast ik in Jezus’ 
Naam". 

Onmiddellijk antwoordde de stem op een vreesachtige toon: 

"Goed, wij zullen er uitkomen. Ja, wij zullen er uitkomen"..... toen glimlachte de oude man, zijn ogen werden 
helder en hij hief zijn hand op, zag mij recht in de ogen aan en sprak zachtjes: "Oh, prijs de Here, ik ben 
genezen! Ik weet dat ik genezen ben". In een seconde was hij volkomen veranderd, zijn artritis was weg en het 
gezin huilde van vreugde. 

6. Demonen herkennen en gehoorzamen hen, die macht over hen hebben 

Wanneer Jezus in contact kwam met mensen, die van demonen waren bezeten, schreeuwden de demonen 
vaak: 

"Wij weten wie Gij zijt. Gij zijt de Zoon van God", of iets dergelijks en ze zijn nog steeds niet veranderd. De 
vrouw zei tegen mevr. Osborn: "Ik weet wie u bent en ik wil niets met u te maken hebben", en de oude vrouw 
zei tegen me: "Ik ken u. Ze zeiden me vanmorgen, dat ik een ontmoeting zou hebben met de ware 
dienstknecht van de Allerhoogste God". Zulke dingen gebeuren regelmatig. Zo was het ook in de bediening 
van Paulus. 

"En ook enigen van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze 
geesten hadden, den Naam van den Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij den Jezus, dien 
Paulus predikt. Het waren nu zeven zonen van een zekeren Sceva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar 
de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens, 
in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij 
zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten" (Handelingen 19:13-16) . 

Dit is een bewijs, dat de demonen weten wie macht over hen hebben. Zij kenden Jezus en zij kenden Paulus, 
maar wat betreft deze zeven zonen van Sceva, die trachtten de demonen uit te drijven alleen voor de aandacht, 
die ze zouden trekken, deze werden door de demonen bespot en volledig verslagen. 

"God zalfde Jezus van Nazareth met den Heiligen Geest en met kracht" (Handelingen 10:38) en het was de 
Heilige Geest, die sprak: "Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb" 
(Handelingen 13:2). De twee personen, die de demonen herkenden, waren beiden gezalfd met de Heilige 
Geest, de kracht van God. De duivel kent zulke mensen en gehoorzaamt hen. 

Maar het verslag van deze gebeurtenis is zeer zeker een waarschuwing om nooit met de duivel te spelen. Iedere 
ware gelovige is kracht en autoriteit gegeven over ALLE duivels en zij behoren nooit bang te zijn of te 
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aarzelen om deze autoriteit te gebruiken, aangezien Jezus duidelijk zei: "Deze tekenen zullen volgen degenen, 
die geloven In Mijn Naam zullen zij boze geesten uitwerpen". 

Tot vreugde van iedere gelovige, zou ik graag het volgende willen zeggen: Maria Magdalena was bezeten van 
zeven boze geesten; toch, slechts één man, die door God gezalfd was, dreef alle zeven demonen uit. 
Daarentegen waren er in het bovengenoemde geval zeven mannen, die geen van allen Gods gezalfde 
dienstknechten waren, en alle zeven mannen konden zelfs niet één duivel uitdrijven, maar die ene duivel 
overwon de zeven mannen, zodat de laatsten zonder kleren en gewond moesten vluchten. Wat een 
vergelijking! Dit toont zonder meer aan, dat alle natuurlijke krachten en wijsheid van de mens machteloos 
staan in de strijd tegen de vijand van de mensheid, — de duivel; toch staan alle demonen van de hel 
machteloos tegenover één ware gelovige, die gezalfd is door God; en ook wordt duidelijk aangetoond, dat de 
demonen diegenen, die macht over hen hebben, herkennen en gehoorzamen. 

7. Demonen zijn de oorzaak van ziekten 

Dit feit, zoals dit duidelijk naar voren komt in de Schriften, zal, wanneer het ten volle begrepen wordt, een 
enorme steun zijn voor de opbouw van uw geloof in God voor goddelijke genezing. 

Een predikant, die op een avond toen ik predikte over de relatie tussen demonen en ziekten, aanwezig was, zei: 

"Ds. Osborn, de boodschap van vanavond heeft mij meer geholpen dan enige andere preek in mijn leven om 
geloof te hebben in God voor de genezing van al onze krankheden. Wetend, dat ziekte Satans aanval is op 
onze lichamen, in plaats van Gods zegen, ben ik klaar om Satans werk te wederstaan, hem te bestraffen en 
mijn gezag over hem uit te oefenen". 

Het leven van deze predikant was vanaf dat uur veranderd, evenals mijn leven en bediening veranderd werden 
op de avond, dat mijn vrouw thuiskwam van Ds. Branham’s genezings-campagne en mij zijn preek vertelde 
over het het werk van demonen in ziekten. 

De bron der ziekten 

Ds. Branham verklaarde: "Iedere kwaal heeft een leven 

— een kiem, waardoor de kwaal functioneert. Dat kwade leven in de kiem kwam niet van God, omdat het het 
menselijk leven doodt en vernietigt. Het is van de Satan. Dat boze leven, of die "geest van zwakheid" geeft 
leven aan de kwaal, of aan het gezwel, precies zoals uw geest leven geeft aan uw lichaam en, evenals uw 
lichaam, wanneer de geest het verlaat, sterft (Jakobus 2:26) en tot stof wederkeert, zo sterft en verdwijnt ook 
uw ziekte, wanneer de "geest van zwakheid" wordt uitgedreven. 

"Wij allen groeien uit een kleine kiem. Het leven van die kiem komt van God. Het lichaam, levend door de 
kiem of de geest des levens, die God deed ontstaan, groeide en ontwikkelde zich, totdat het een volkomen 
menselijk lichaam werd. 

"Zolang nu dat leven, of die geest, in het lichaam blijft, zolang zal het lichaam blijven leven. Maar zodra de 
geest het lichaam verlaat, is het lichaam dood; het vergaat en keert weder tot stof. 

Ds. Branham vervolgde: "Zo beginnen ook vele ziekten met een kleine kiem, een boosaardig, satanisch leven, 
uitgezonden om te leven in het menselijk lichaam, om het te bezitten en om het vervolgens door een of andere 
vreselijke ziekte te vernietigen. Zolang het leven, of de "geest van zwakheid", in het lichaam aanwezig is, leeft 
het gezwel of de ziekte en gaat door met zijn vernietigend werk. Maar zodra de boze geest, of leven, of "geest 
van zwakheid" uit het lichaam is verdreven door de Naam van Jezus, sterft die ziekte of dat gezwel. De kwaal 
zal uit het lichaam verdwijnen. Dit is het proces van genezing. Het leven van de ziekte of het gezwel wordt 
bestraft en uitgedreven en dan zullen de gevolgen van de kwaal binnen korte tijd verdwijnen. Als iemand door 
een wonder genezen wordt, dan wordt natuurlijk het gehele werk op één moment door de kracht van God 
verricht. 

"Kanker heeft bijvoorbeeld een leven in zich. Dat leven is van de Satan. De doktoren zijn het er over eens dat, 
wanneer een middel ontdekt zou worden om de kanker te doden, om het leven van de kanker te verdrijven, de 
gevolgen van die kanker dan uit het lichaam zouden verdwijnen. Maar hier zijn twee soorten leven, die met 
elkaar in strijd zijn. Het LEVEN van de kanker en het LEVEN dat in uw lichaam is. En een medisch middel, 
bedoeld om het leven van de kanker te vernietigen, zou zo krachtig moeten zijn, dat ook het leven van het 
lichaam, waarin de kanker leeft, zou worden beschadigd, zo niet gedood. 
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"Wat is het antwoord? SLECHTS GELOOF IN DE BOVENNATUURLIJRE KRACHT EN 
AUTORITEIT VAN GOD! Zoals Jezus zei in de Schriften: "In Mijn Naam zult gij boze geesten Uitwerpen". 
In de Naam van Jezus Christus hebben wij, als Christenen, het recht en de autoriteit om de "geest (of het 
leven) van de kanker te verdrijven". Het is satanisch! Wanneer de geest, of het leven van de kanker, dat van 
Satan is, verdwenen is, dan is de kanker dood en de gevolgen verdwijnen". 

Toen mevr. Osborn mij het voorgaande vertelde, zoals Ds. Branham had gesproken, en zei, hoe ze de mensen 
genezen had zien worden, begon de hele zaak mij duidelijk te worden. Vele Schriftplaatsen kwamen in mijn 
gedachten op en de bediening van verlossing was een levende werkelijkheid vanaf dat ogenblik. 

Wij besloten: "Dan is Ziekte van de duivel en wij hebben macht over de duivel in Jezus’ Naam. Dan zullen wij 
de zieken roepen. Wij zullen de duivel, die hun lichamen gebonden en bezeten heeft, bestraffen; wij zullen de 
boze "geesten van zwakheid" uitdrijven; dan zullen de ziekten sterven en de zieken zullen herstellen". 

"O, Halleluja!" zei ik tegen mijn moedige vrouw. "Laten wij een grote genezingsdienst afkondigen voor 
zondagavond in de kerk". Dit deden we en de zieken werden gebracht van heinde en ver. Wij legden hen de 
handen op, zoals Jezus ons opdroeg te doen in Marcus 16. We bestraften en wierpen de geesten van krankheid 
uit in de Naam van Jezus. Wij wisten, dat het werk nu gedaan was. De zieken herstelden, zoals Jezus ons 
beloofde. Overal begonnen de mensen rond te vertellen: "Er werd voor mij gebeden en nu ben ik genezen!" 
"Ik had een tumor en nu is hij weg!" "Mijn kanker verdween binnen een paar uur na het gebed!" "Mijn 
maagzweren zijn genezen. Ze zijn weg!"  

Het genezen van zieken en het uitwerpen van duivelen 

Nu kunt u ook deze tekst verstaan: "Toen het nu avond werd, bracht men vele bezetenen tot Hem (let op, dit 
was de enige soort mensen, waarvan vermeld staat, dat ze tot Hem gebracht werden); en Hij dreef de geesten 
uit met Zijn Woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen" (Matteüs 8:16). Hieruit kan men opmaken, 
dat de ziekten, welke Jezus genas, veroorzaakt waren door duivelen. Hij dreef de boze geesten uit, en genas 
hen. Dat zei ook Petrus, toen hij schreef: "God heeft Jezus van Nazareth gezalfd met de Heilige Geest en met 
de kracht. Hij is rondgegaan ..... genezende allen, die door den duivel overweldigd waren" (Handelingen 10:38) 
. 

De gekromde vrouw 

In Lucas 13 lezen wij, dat Jezus in de synagogen leerde en dat daar een vrouw was, die verkromd was en zich 
in het geheel niet kon oprichten. De Bijbel zegt, dat ze een "geest van zwakheid" had (Lucas 13:11). Wat voor 
soort geest? Was het een zegen van God? Neen! Jezus sprak: "Satan had haar gebonden" (Lucas 13:16). 

Indien aan doktoren zou zijn gevraagd het ziektegeval van die vrouw vast te stellen, dan zou niet één 
rugspecialist in de wereld zeggen: "Een geest van Satan heeft haar gebonden". De artsen zouden het artritis 
van de ruggengraat noemen, of wervels die niet op hun plaats zitten, of een andere medische term, en zij 
zouden gelijk hebben voor zover het de medische beschrijving aangaat. Maar wanneer u de werkelijke bron 
van de kwaal beziet, zult u ontdekken dat een geest van zwakheid van Satan haar heeft gebonden. Drijft de 
geest uit, bestraft Satans verdrukking en ze is genezen. Dat deed Jezus. Rugkwalen worden nog altijd 
veroorzaakt door Satan. 

De man, die blind en stom was 

Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en stom was" (Matteüs 12:22). Toen de duivel was 
uitgedreven, kon de stomme spreken en zien. Zo zien wij dat een blinde duivel de blindheid had veroorzaakt, 
en een stomme duivel de stomheid. Satan is nog steeds de veroorzaker van blindheid en stomheid. 

De doofstomme 

"Terwijl zij heengingen, zie, men bracht een doofstomme bezetene bij Hem. En nadat de boze geest was 
uitgedreven, sprak de doofstomme" (Matteüs 9:32,33). Doofstomheid was hier veroorzaakt door een 
doofstomme geest. En vandaag is de oorzaak van doofstomheid nog steeds uit Satan. 
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De bezeten knaap 

"Hij bestrafte de onreine geest en zeide tot hem: Gij, stomme en dove geest, Ik beveel u: ga van hem uit en 
kom niet meer in hem" (Marcus 9:25). Zowel toen als heden verkeren doofstommen in zulk een toestand als 
gevolg van een doofstomme geest. 

De onreine 

"Er was in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij (dat was de boze geest) schreeuwde luid...... 
En Jezus bestrafte de onreine geest en zei tot hem (de demonische persoonlijkheid): Zwijg stil en ga uit van 
hem" (Marcus 1:23,25; Lucas 4:35). 

Hier was een lastige man in de synagoge en zijn toestand was veroorzaakt door een onreine geest. De oorzaak 
van een weerspannig, onrein karakter is nog steeds de duivel. 

De koorts 

De schoonmoeder van Petrus was bevangen door zware koorts. "Jezus ging aan het hoofdeinde staan en 
bestrafte de KOORTS en deze verliet haar" (Lucas 4:39). U kunt niet iets bestraffen dat uw woorden niet 
verstaan kan. U kunt alleen een persoonlijkheid bestraffen. Jezus herkende dat Satan in dit lichaam werkte en 
de oorzaak was van de koorts. Hij bestrafte de koorts en deze verliet haar. Koorts is nog altijd van de duivel en 
wanneer ze bestraft wordt in Jezus’ Naam, zal ze verdwijnen. 

Medische termen en Bijbelse termen 

Doktoren mogen het artritis noemen, maar een geest van de duivel, welke bindt, is de werkelijke oorzaak. De 
medische term moge dan zijn onontwikkelde stembanden en dode gehoorzenuwen, maar de werkelijke 
oorzaak is een doofstomme geest van de duivel, welke behoort te worden uitgedreven in de Naam van Jezus. 
De specialist kan zeggen, dat het glaucoom is of grauwe staar, maar Jezus zei, dat het een blinde duivel was. 

Het geval uit New York 

Een vrouw, die door de duivel bezeten was, werd naar een van onze samenkomsten gebracht. Ze was in de 
greep van de Satan. Hij was vast besloten haar leven te nemen. Haar keel werd dichtgesnoerd, zodat ze niet 
kon slikken. Vreemde stemmen spraken dan uit haar keel en zeiden verschrikkelijke dingen. Ze was gemeen, 
haatdragend en werd voortdurend gekweld, omdat de stemmen haar zeiden, dat iemand haar volgde of haar 
begluurde. 

Toen gebed voor haar was opgezonden en de demonen waren uitgedreven, slingerde zij een poosje heen en 
weer, net als een dronkaard en toen werd ze plotseling normaal. Haar ogen, die zo-even nog vervuld waren 
van haat, werden nu zacht en vriendelijk; haar lippen, die strak en hard hadden gestaan, vormden nu een 
vriendelijke, ontspannen glimlach. Tranen rolden langs haar wangen, toen ze kalm zei: "O, ik voel me vrij! Ik 
voel me vrij! Ik voel me zo gelukkig! Ik ben genezen! Ik ben gezond! 0, het is net of ik een nieuwe keel heb! Ik 
voel me alsof ik van banden ben bevrijd! 0, dank God!" Zij was gezond toen de duivel haar verliet en haar keel 
genezen was.  

De blinde vrouw 

Een volkomen blinde vrouw werd tot ons gebracht voor gebed. De artsen zeiden, dat haar gezichtszenuwen 
dood waren. Ongeveer vijftien jaar lang had zij in volslagen duisternis geleefd en werd ze geleid door een 
prachtige hond. 

Ik bestrafte de blinde geest, die haar gebonden had; deze verliet haar, toen ik daartoe opdracht gaf in de Naam 
van Jezus en de vrouw schreeuwde van blijdschap: "O, nu zie ik! Ik ben genezen!" 

Het krankzinnige meisje 

Een mooi meisje werd tot ons gebracht voor gebed. De doktoren zeiden, dat ze haar verstand verloren had 
door te veel studie en overspanning. Toen de geest van krankzinnigheid in Jezus’ Naam was uitgedreven, 
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geloofden wij dat deze haar verliet, alhoewel er op dat moment niets gebeurde waardoor dit werd aangetoond, 
maar na een paar dagen was ze normaal en ze werkte al gauw weer voor vast in een fabriek. 

Een wonder in Kingston, Jamaica 

In Kingston, Jamaica, werd Vida McKenzie in een oude kruiwagen naar onze samenkomst gebracht door drie 
vrouwen. De doktoren zeiden, dat ze leed aan een fatale, algehele verlamming, die te wijten was aan een grote 
bloedstolling in de hersenen. Ze had vier dagen lang zonder water of voedsel tot zich te nemen, als dood 
temeer gelegen. Haar ogen waren diep in de oogkassen weggezonken en haar lichaam was als dood, alleen het 
hart klopte nog zwak. 

Ik bestrafte de duivel, die haar verlamd had, en beval hem haar los te laten en uit haar te komen. Toen riep ik 
met een luide stem: "Vida, open uw ogen en wees gezond". Ze was terstond genezen. Binnen een paar 
minuten stond ze weer overeind. Ze wandelde naar huis, gezond en wel. 

Honderden mensen in Kingston, Jamaica, weten van de wonderbaarlijke genezing van Vida McKenzie. De 
oorzaak van haar ziekte was eenvoudig een boze geest, die de Satan gezonden had om haar te doden en te 
vernietigen, maar God verloste haar. Prijst Zijn Naam! 

Ik zou honderden soortgelijke gevallen kunnen opnoemen, die zich in onze bediening voordeden, maar ik 
geloof dat ik er genoeg heb Verteld om, samen met de gegeven Schriftuurlijke bewijzen, aan te tonen, dat 
ziekte nog steeds van de Satan is, veroorzaakt door "geesten van zwakheid" en dat wanneer deze geesten 
worden uitgeworpen in Jezus’ Naam, de zieken dan zullen herstellen. 

Stof  tot nadenken 

Ziekte is ongetwijfeld van Satan. Niet alleen de Schriften leren ons dit, maar Ook normaal, logisch nadenken. 

Indien ziekte uit God is, dan zouden de doktoren van de duivel zijn, omdat zij proberen van de ziekte af te 
komen.  

Indien ziekte uit God is, dan zouden alle ziekenhuizen "huizen van opstand" zijn in plaats van "huizen van 
barmhartigheid", Omdat, daar zij de ziekte trachten te verdrijven, zij dan Zouden rebelleren tegen God en Zijn 
vermeende ziekte-programma. 

Indien ziekte uit God is, dan zou iedere verpleegster God tarten met elke poging die ze ooit doet, om het 
lijden te verzachten. 

Indien ziekte uit God is, dan behoren wij tegen ziekenhuizen te zijn, tegen verpleegsters, tegen doktoren en 
medicijnen, omdat deze proberen verlichting te geven en hen, die ziek zijn, trachten te herstellen. 

Maar aangezien ziekte uit Satan is, moeten doktoren, medicijnen, ziekenhuizen en de medische wetenschap 
zeker door God gegeven zijn 

Aangezien ziekte uit Satan is, moet elk middel om het lijden te verzachten door God verordineerd zijn. 

Predikers, die geloven dat God Zijn kinderen wil laten lijden, behoren nooit een dokter te roepen en nimmer 
opname in een ziekenhuis aan te bevelen bij leden van hun gemeenten, omdat, wanneer zij dit doen, zij dan 
zouden trachten Gods wil in hun leven te doorkruisen. Maar ik heb opgemerkt, dat diegenen, die zo prediken, 
klaar staan om de volgens hun mening bekwaamste dokter aan te bevelen om het lijden met behulp van 
medische middelen te verzachten, ongeacht of God Zijn kind wil laten lijden, of niet. 

Predikers, die geloven dat ziekte een zegen is, behoren medische behandeling om van hun ziekten af te komen 
nimmer te aanvaarden, maar behoren in plaats daarvan te bidden, dat hun gehele gezin en alle gemeenteleden 
zo´n zegen zouden krijgen. Maar ik heb opgemerkt, dat diegenen, die zo prediken, altijd uitzien naar een goede 
dokter, die de zegen (?) kan opereren en verwijderen, zich er niet om bekommerend of God nu wil dat zij de 
zegen (?) behouden, of niet. 

Predikers, die leren dat ziekte Gods kastijding is voor Zijn ongehoorzame kinderen, behoren nooit medische 
verzorging toe te staan, maar behoren in plaats daarvan de zieken te vertellen, dat zij hun goddelijke straf ten 
volle ondergaan totdat God het goed acht de kastijding te beëindigen, waarna de ziekten vanzelf verdwijnen 
zullen. Maar ik heb opgemerkt, dat diegenen, die zo leren, meestal de eersten zijn om de zieken aan te raden 
zich te wenden tot een ziekenhuis voor operatie of andere behandeling, in elke wanhopige poging om van de 
ziekte af te komen, of het nu Gods kastijding was of niet. 
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Zij, die geloven en leren dat ziekte uit God is, behoren tegen elk middel te zijn, dat het lijden tracht te 
verlichten. Het is onlogisch om te leren, dat ziekte door God gegeven wordt en om dan medische behandeling 
aan te bevelen om van de ziekte af te komen. 

Daar ziekte satanisch is, moet elk middel ter vernietiging ervan uit God zijn. 

Indien God ons wil laten lijden tot Zijn eer, dan behoren wij liever te lijden dan gezond te zijn. 

Indien het Gods wil is, dat iemand ziek is, dan behoort die mens niets te doen dat Gods goddelijke wil 
belemmert, maar in plaats daarvan geduldig ziek te blijven. 

Maar daar ziekte uit Satan is, moet elk middel ter verlichting ervan een zegen zijn — of het nu het "gebed des 
geloofs" is, of de "gave van genezing" — voor hen die God getrouw dienen en die Zijn goddelijke beloften 
geloven en daarop vertrouwen; ook de "medische wetenschap" voor hen, die God niet dienen, en die geen 
geloof hechten aan Gods goddelijke beloften om te genezen.
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30   Overzicht 

Toen de ellende begon 

Man en vrouw waren gezond en sterk geschapen. Ze waren gelukkig en in gemeenschap met God. Maar Satan, 
de grote bedrieger, was er de oorzaak van dat Adam en Eva aan Gods bevelen ongehoorzaam werden en dat 
zij aan Gods Woord gingen twijfelen. Zij zondigden tegen God en gaven zichzelf over aan het gezag van Satan 
teneinde voor eeuwig zijn slaven te zijn. Dientengevolge werden zij uit de Hof van Eden verdreven om voor 
altijd van Gods tegenwoordigheid gescheiden te zijn, als gevolg van hun opzettelijke ongehoorzaamheid aan 
Gods Woord. Toen begonnen kwalen, pijnen en ziekten hun vreselijk werk om de gezondheid en het welzijn 
van Gods eigen schepping te vernietigen en ze hebben dat sindsdien gedaan totdat Christus, de Zoon van 
God, kwam en onze zonden en onze krankheden op Zich nam en deze wegdroeg; de straf voor de 
ongehoorzaamheid van de mens onderging door gekruisigd en geslagen te worden; en onze 
terdoodveroordeling voor ons droeg. Nu Hij onze schuld heeft betaald en onze straf heeft uitgeboet, in onze 
plaats, heeft God ons vrij verklaard. Door Zijn vergoten bloed hebben wij de vergeving van zonden verkregen 
en door Zijn striemen werden wij genezen (Matteüs 26 28; 1 Petrus 2 24) . 

 

Zoals in voorgaande hoofdstukken van dit boek duidelijk is aangetoond, zijn onze redding, onze verlossing en 
onze bevrijding van alle werken van Satan volbracht door Christus op Golgotha. Toen Hij die woorden uitte: 
"Het is volbracht", was het alsof de vlag van de overwinnaar gehesen werd boven een bevrijd land, waar de 
strijd bevochten was en de vijand overwonnen werd en gedwongen zich over te geven. 

Christus, bekend als de "Leidsman onzer behoudenis" (Hebreeën 12:2) , is in deze wereld gekomen, heeft onze 
vijand (Satan) verslagen, heeft hem van zijn autoriteit beroofd, heeft onze pijnen en nederlagen gedragen en is 
herrezen uit het graf, triomferend over de duivel en Hij heeft die triomferende woorden gesproken: "HET IS 
VOLBRACHT". Onze behoudenis, onze genezing en onze verlossing zijn volbracht. De overwinnings-vlag 
werd ontrold en de met bloed bevlekte banier van liefde en vrede werd gehesen en wappert als een symbool 
van Christus’ totale triomf en volkomen overwinning over alle werken van de Satan, die Hij kwam verbreken. 

Nu zijn we bevrijd van de hand van de onderdrukker, de Satan. Wij zijn vrij in lichaam, geest en ziel. Ons land 
is bevrijd. "Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van 
God zijn" (1 Korintiërs 6:20). 

Christus, de Leidsman van onze behoudenis, heeft onze strijd voor ons gestreden en heeft ons bevrijd van de 
kracht en overheersing van de vijand. Nu kunt u zeggen: "Ik ben gered door Zijn bloed en ik ben genezen 
door Zijn striemen", omdat de verlossing uw deel is. 

Guerilla verzet 

Illegale oorlogvoering 

Maar waarom zijn vele mensen dan nog steeds ziek en gebrekkig, zelfs velen, die Christen zijn? Omdat, ook al 
is ons bezit wettelijk bevrijd van de vijand, ook al is Satans regiem door Christus verbroken, ook al is Satan 
beroofd van zijn macht over ons leven, er toch een leger demonen overblijft, die onze voortgang tegenstaan 
en onze overwinning haten. Zij hebben geen wettig recht om hen, die gered zijn, te blijven onderdrukken en 
aan te vallen met ziekten en kwalen, maar zij weten, dat vele duizenden mensen niet weten, dat Satan heeft 
gecapituleerd en verslagen is; duizenden mensen weten niet, dat de machten van Satan absoluut geen wettig 
recht meer op ons hebben en daarom gaan zij door met hun illegale (onwettige) tegenstand tegen het menselijk 
ras en richten hun aanvallen van ziekte en nederlaag op velen, als gevolg van de onwetendheid der mensen. 
Zolang de mensen niet weten van Satans wettige nederlaag, kan hij ongehinderd werken. Maar het is onze zaak 
Gods Woord te lezen en te kennen teneinde het verslag van Satans volledige nederlaag te ontdekken. Dan 
kunnen wij de duivel wederstaan, standvastig in het geloof, en hij zal van ons vlieden". 
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De herkenning van uw vijand 

Satan is uw tegenstander. Demonen zijn uw vijanden, die voortdurend uw wettige rechten over hen haten en 
jaloers zijn op uw erfenis. Ze zullen altijd proberen uw voortgang te belemmeren en u van elke. duimbreed van 
uw beloofde land te verjagen. Maar, evenals Jozua en de kinderen Israëls, moet u binnengaan en uw land 
bezitten, zonder vrees. 

U moet uw vijand herkennen, hem gadeslaan, zijn strijdtactiek bestuderen, en bekwaam worden in kracht en 
geloof om hem uit te drijven. Dit alles kan gedaan worden door het lezen en kennen van Gods Woord. "De 
wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken" (2 
Korintiërs 10:4). "Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de 
machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten" (Efeziërs 
6:12). 

Al het boze, vernietigende, slechte, verkeerde, hatelijke en al wat bindt is uit Satan. Al het goede, gezegende, 
liefelijke, vriendelijke en reine is uit God. "Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van 
boven neder, van den Vader der lichten" (Jakobus 1:17). God "heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht 
strekt begiftigd" (2 Petrus 1:3). "De Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, 
maar om deze te behouden" (Lucas 9:56). Ik ben tot de conclusie gekomen, dat Satan een slechte duivel is en 
dat God een goede God is. Goede dingen komen van God en slechte dingen komen van Satan. 

Satan, uw tegenstander, is altijd bezig om uw geloof uit te dagen, uw eerlijkheid, onomkoopbaarheid en uw 
verbondsrechten. Satan voert altijd een open strijd tegen God en Zijn huisgenoten. Maar Jezus Christus "werd 
geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou" (1 Johannes 3:8). De werken van de duivel zijn, 
en zijn altijd geweest om "te stelen en te slachten en te verdelgen" (Johannes 10:10) de zielen, en lichamen van 
Gods schepping, geheel of gedeeltelijk. Christus, daarentegen, is gekomen om al deze verdorven werken van 
Satan te verbreken, heeft hem overwonnen en heeft ons macht en gezag gegeven over alle duivelen. 

Hoe haat Satan dit! 

Hoe afgunstig is hij! Hij bestrijdt ons. Hij verafschuwt ons. Maar wij zijn gewaarschuwd op onze hoede te zijn. 
Ons is een volle wapenrusting gegeven, waarmee wij hem kunnen wederstaan. Jezus verleende iedere gelovige 
het recht om Zijn Naam tegen de duivel te gebruiken. Het Zwaard des Geestes, dat is het Woord van God, 
hebben wij in de hand. Onze voeten zijn geschoeid met het evangelie. De helm van onze zaligheid bedekt ons 
hoofd en het schild van het geloof is onze verdediging, met behulp waarvan wij al de brandende pijlen van de 
boze zullen kunnen doven. Leest Efeziërs 6:13-19. 

Hoort onze Leidsman zeggen: "Zie, Ik heb u macht gegeven..., tegen de gehele legermacht van den vijand" 
(Lucas 10:19). "Hij gaf hun macht en gezag over alle boze geesten" (Lucas 9:1). "In Mijn Naam zullen zij boze 
geesten uitdrijven" (Marcus 16:17). "Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden" 
(Marcus 16:18). Wij behoeven nooit te vrezen of te beven, alleen maar sterk te zijn, vrijmoedig in het geloof en 
Satan te wederstaan met de gehele wapenrusting Gods; de boze geesten uit te drijven in de Naam van Jezus; en 
met het Zwaard des Geestes, dat is het Woord van God, ELKE U BESTRIJDENDE KRACHT TE 
VERSLAAN. Amen!
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Velen zeggen: "Misschien heeft God het goed gedacht deze ziekte op mij te leggen. Misschien is het Zijn wil 
voor mij, dat ik ziek ben. Misschien is het Zijn verborgen zegen. Het kan wel eens een van de geheimzinnige 
manieren zijn, waarop Hij goede dingen in mijn leven wil uitwerken". 

De volgende paar overwegingen zullen voldoende zijn om u aan te tonen, dat deze dingen niet waar zijn. 

I. God noemt ziekte GEVANGENSCHAP 

"De Here wendde de gevangenschap van Job, toen hij gebeden had voor zijne vrienden" (Job. 42:10). Er staat 
geschreven: "Toen ging de SATAN van des Heren aangezicht heen, en sloeg Job met boze zweren, van zijn 
voetzool af tot zijn hoofdschedel toe" (Job 2:7). En toen God Job genas, vermeldden de Schriften de grote 
genezing van deze man van God als verlossing uit GEVANGENSCHAP. Zulke gevangenschap zou nimmer 
de wil van God voor de mensen van heden kunnen zijn, omdat van Jezus’ bediening geschreven staat, dat Hij 
kwam, met de Geest des Heren op Hem, om aan GEVANGENEN LOSLATING te verkondigen" (Lucas 
4:18). Hier zien we dus, dat God de ziekte GEVANGENSCHAP heeft genoemd en iedere gevangene van 
ziekte is nu een algehele en volkomen loslating geschonken. 

II. JEZUS noemt ziekte GEBONDENHEID 

"Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan , zie, achttien jaar gebonden had, niet 
losgemaakt worden van dezen band op den sabbatdag?" (Lucas 13:16). U zult zich herinneren, dat Jezus, toen 
Hij deze verkromde vrouw zag, tot haar sprak: "Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid" (vs. 12). Hij zei, dat 
Satan haar had gebonden. Niet één keer heeft Hij erop gewezen, dat Zijn geliefde Vader haar had gebonden in 
een poging om een of andere verborgen kwaliteit in haar leven te volmaken. God bindt niet. Jezus heeft ze 
nooit gezegd, dat deze toestand in die vrouw was om haar nederig te houden, of dat het een geheimzinnige 
manier was, waarop God Zijn wil in haar leven uitwerkte. Jezus zei, dat SATAN HAAR HAD GEBONDEN. 

Zulke gebondenheid zou nooit de wil van God voor de mensen van vandaag kunnen zijn, omdat vermeld staat 
dat Jezus’ bediening bedoeld was om "verbrokenen heen te zenden in VRIJHEID" (Lucas 4 18), en ook is 
geprofeteerd van Zijn grote Nieuwtestamentische bediening, dat deze "de boeien...... zou losmaken, de 
banden...... te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken"(Jesaja 58:6). Hieruit zien we, dat 
Jezus ziekte GEBONDENHEID noemde en iedere gebonden persoon wordt bevolen verlost te zijn, te 
worden vrijgemaakt. Jezus kwam als "de weg, de WAARHEID, en het leven", en Hij zei: "Gij zult de 
WAARHEID verstaan en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32) . 

III. De HEILIGE GEEST noemt ziekte OVERWELDIGING 

"Jezus.... ging rond, weldoende en genezende allen, die door den duivel overweldigd waren" (Handelingen 
10:38) — niet "allen, die door de Vader gezegend waren". Ik weet, dat dit de taal van de Heilige Geest is, want, 
terwijl Petrus deze woorden sprak, werd iedereen die naar hem luisterde vervuld met de Heilige Geest. 
Daarom, de Heilige Geest, Die door Petrus sprak in het huis van Cornelius, zei dat ziekte 
OVERWELDIGING is. 

Ik ben ervan overtuigd, dat God niet wenst dat u overweldigd wordt door een of andere ziekte of welke 
andere soort van overweldiging ook, omdat de Nieuwtestamentische bediening van Jezus bedoeld was om, 
zoals de profeet zei, "de VERDRUKTEN (de overweldigden) VRIJ TE LATEN" (Jesaja 58:6) . 

Vrijheid, bevrijding, verlossing, verbroken jukken, weggenomen lasten en losgelaten gevangenen zijn de 
kenmerken van de grote weldaden van de Nieuwtestamentische bediening. 

Hier hebt u de woorden van iedere persoon van de Godheid, terwijl deze zichzelf uitdrukken betreffende dat 
Satanische kwaad, dat ziekte genoemd wordt. God noemt het GEVANGENSCHAP ; Jezus noemt het 
GEBONDENHEID. en de Heilige Geest noemt het OVERWELDIGING (verdrukking). Wanneer uw 
houding verschilt van die van de Godheid, dan moet deze verkeerd zijn. 

"Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn" (Johannes 8:36). 

"Gij zult de WAARHEID verstaan en de Waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). 
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"Staat dan in de VRIJHEID, met welke ONS CHRISTUS VRIJGEMAAKT HEEFT" (Galaten 5:1).
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"Toen riep Hij de twaalven samen en gaf HUN MACHT en GEZAG over alle boze geesten en om ziekten te 
GENEZEN. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en GENEZINGEN te doen. Zij 
gingen heen en trokken de dorpen langs, overal het evangelie predikende en GENEZINGEN doende" (Lucas 
9:1,6). 
 
"Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij HEN zou uitzenden om te prediken, en 
om MACHT TE HEBBEN ziekten te GENEZEN en boze geesten UIT TE WERPEN" (Marcus 3:14, 15). 

De bediening van gezag 

De GELOVIGE, die let op de WERKELIJKHEID van Jezus’ woorden, zal bijna versteld komen te staan. 
Hoe duidelijk sprak Hij! En hoe krachtig waren Zijn woorden! "Zij stonden versteld over Zijn leer, want Zijn 
woord was met gezag" (Lucas 4:32). Wat een uitdaging is dit om Zijn woorden te nemen precies zoals Hij ze 
sprak en om de bediening zoals Hij die bevolen heeft aan te vangen! 

Macht, gegeven aan de gelovige 

Wij vertellen voortdurend de mensen niet naar ONS op te zien en beloven hen alleen teleurstelling, indien zij 
van ons hulp verwachten. Wij zeggen hen, dat WIJ niets hebben. 

Petrus sprak in andere bewoordingen dan wij vandaag. Wij zeggen: "Ziet niet naar ons, want wij hebben niets". 
Maar Petrus zei: "ZIE NAAR ONS. Wat ik heb geef ik?" (Handelingen 3:4, 6). Ziet u het verschil? Zou dit 
misschien ook het verschil in resultaten verklaren? Ja, ik geloof van wel. Petrus verklaarde in vers 12 en vers 13 
dat het de kracht van de opgestane Christus was, die het wonder verrichtte, maar die kracht was IN Petrus en 
deze kracht is beloofd aan IEDERE GELOVIGE (zie Handelingen 2:39) . 

"Zie naar ons" 

Heden vinden de mensen het juist dat Petrus zei: "Zie naar ons", maar wanneer WIJ hetzelfde zouden zeggen, 
zou dat beschouwd worden als godslastering. Laat mij u verklaren, dat wij dezelfde macht en hetzelfde gezag 
kunnen hebben welke Petrus had. IEDERE GELOVIGE kan dezelfde dingen doen die gelovigen toen deden, 
door te handelen naar Jezus’ woorden van opdracht, zoals ook zij er toen naar handelden. Vervuld van deze 
KRACHT, kunnen wij ook zeggen: "Wat ik heb , geef ik?" en we zien de zieken en kreupelen herstellen. 

Is Elia opgestaan uit de doden? 

Herodes hoorde van de twaalf discipelen en hun werk en overtuigd zijnde van zijn zonde, omdat hij Johannes 
de Doper had laten onthoofden, "wist hij niet wat ervan te denken, omdat door sommigen gezegd werd, dat 
Johannes uit de doden was opgewekt, door sommigen, dat Elia verschenen was, door anderen, dat een der 
oude profeten was opgestaan" (Lucas 9:7, 8). 

Geen opgestane profeet maar slechts eenvoudige vissers 

"Nee, Herodes, Mozes was het niet, die deze dingen deed! Nee, Elia was niet opnieuw verschenen! Johannes, 
die u hebt laten onthoofden, was niet opgestaan uit de doden! Het was slechts de eenvoudige, oude Petrus, de 
visser, die een volgeling was van de Here Jezus Christus". 

De mensen zijn vandaag precies zoals Herodes toen was. Zij denken aan Wigglesworth of aan een andere man, 
die door God gebruikt is. "Zou één van dezen uit de doden opstaan, dan zouden we grote dingen zien", 
zeggen ze. Ah, Christen! God gebruikte Wigglesworth in zijn dagen, maar DIT IS UW DAG. Nu wenst Hij 
een Wigglesworth, een Price, een Pearlman of een Dowie van U te maken. Ja, zelfs van U. U bent een 
"gelovige". "Deze tekenen zullen volgen degenen die GELOVEN". 

Laat mij u dit aan het verstand brengen! Deze wonderen vonden niet plaats door de hand van een opgestane 
profeet. Zij werden verricht door EENVOUDIGE, ALLEDAAGSE VISSERS uit de tijd dat Herodes leefde, 
gewone mensen, die met dezelfde kracht waren aangedaan als welke Elia had, maar Elia waren ze niet. 
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Indien Paulus heden leefde 

De Kerk zegt: "Indien Elia hier maar was" of "Wanneer Paulus vandaag maar leefde" of "Konden we Mozes 
of een andere profeet maar in ons midden hebben. Zij hadden grote kracht met God, ja, God werkte door 
hen". 

0, broeder! Verhef u boven uw moedeloze gedachten. Werpt van u uw zinloze verzuchtingen. Zie om u heen 
en zie UW positie heden. De gelovige heden heeft dezelfde macht en autoriteit, die de gelovige toen had — 
indien hij deze wil gebruiken. 

Jozua kon de zon dwingen stil te staan. DAT KUNNEN WIJ OOK. David kon de leeuw verscheuren alsof 
het een jonge geit was. DAT KUNNEN WIJ OOK. Wanneer drie Hebreeuwse mannen aan de zevenmaal 
opgestookte oven konden ontsnappen zonder een haar van hun hoofd te verschroeien en wanneer Johannes 
uit de kokende olie kon komen zonder letsel te hebben, dan KUNNEN WIJ DAT OOK, onder dergelijke 
omstandigheden. 

 

Maar u zegt: "Ik ben zo zwak en zo gering". Dat is het slag mensen, dat God Wenst te gebruiken. Mozes zei 
dat (Exodus 3:11, 4:1,10), Jesaja zei dat (Jesaja 6:5), Jeremia zei dat (Jeremia 1:6). 

 

Ziet u, dit geeft God gelegenheid om "wat voor de wereld dwaas is, uit te verkiezen om de wijzen te 
beschamen, en wat voor de wereld zwak is uit te verkiezen om wat sterk is te beschamen" (1 Korintiërs 1:27). 

Dit verschaft de juiste omstandigheden, waarin u kunt belijden: "Ik kan van mijzelf niets doen"; want Jezus zei: 

"Zonder Mij kunt gij niets doen" (Johannes 15:5). "Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig" (2 Korintiërs 
12:10). "Laat de zwakke zeggen: ik ben een held" (Joël 3:10). "Zijn (Gods) kracht openbaart zich eerst ten volle 
in zwakheid" (2 Korintiërs 12:9). In "zwakheid" hebben de oude profeten "kracht ontvangen" (Hebreeën 
11:34). Hoe zwakker u zich VOELT, hoe sterker u BENT in God. 

Dit feit, aangetoond door zovele Schriftteksten, stemt niet overeen met het getuigenis van onze vijf natuurlijke 
zintuigen, maar wanneer wij inzien dat "wij wandelen in GELOOF en niet in AANSCHOUWEN" (2 
Korintiërs 5:7) en dat geloof is "de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men 
niet ziet" (Hebreeën 11:1), aldus aantonend dat geloof let op de ongeziene en onvoelbare dingen, dan doen wij 
er goed aan onszelf STERK in Hem te verklaren, ook al voelen wij ons ZWAK in onszelf. 

De natuurlijke mens en Gods Woord 

Gods Woord verklaart nadrukkelijk dat wanneer wij ons het zwakst voelen, wij dan in werkelijkheid het sterkst 
zijn. 

Het natuurlijke denken zal dit feit nimmer begrijpen, evenmin zal de natuurlijke mens dit ooit kunnen 
beseffen, aangezien "de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan 
de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet" (Romeinen 8:7). "Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
van den Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te 
beoordelen is" (1 Korintiërs 2:14). "Zo weet ook niemand, wat in God is" (1 Korintiërs 2:11). 

Geloof  is geen gevoel 

Misschien voelen wij niet dat wij de dingen kunnen doen, welke Jezus zei dat we konden doen, zoals zieken 
genezen, boze geesten uitdrijven, melaatsen reinigen en doden opwekken, omdat we ons ZO ZWAK 
VOELEN, maar iemand die handelt volgens zijn GEVOELENS, of die de dingen oordeelt naar hun 
UITERLIJK, zal nooit de zegen van Gods kracht, volbracht in menselijke zwakheid (zwakheid, die wij 
VOELEN), ervaren. 

Wanneer iemand zich zwak VOELT in zijn vlees, dan zal hij getuigen van zijn zwakheid en daardoor zijn 
tegenstander verheerlijken , die erop uit is een ieders kracht af breken en Gods grote plan voor deze 
wondereeuw van geloof te vernietigen. 

Wanneer, daarentegen, degene die zich zwak VOELT getuigt van wat God gezegd heeft en volhardend is in de 
verklaring: "Als ik zwak ben, dan ben ik machtig", dan zal zijn getuigenis van het Woord zijn gevoel van 
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zwakheid verdrijven en hij zal sterk worden en grote daden verrichten; bovendien zal hij God verheerlijken , 
die alleen in staat is zijn zwakheid te veranderen in kracht om hem zo van de nederlaag tot de overwinning te 
voeren. 

Het geheim dat een nieuwe grote opwekking zal brengen 

Wanneer de Kerk ervan kan worden overtuigd, dat ze kan doen wat God zegt dat ze kan doen, en dat ze is wat 
God zegt dat ze is, dan zal een nieuwe, grote dag van triomferend geloof en heerlijke overwinning, zoals deze 
beleefd werden in de eerste gemeente, (en ik geloof, zelfs nog groter), onvermijdelijk het gevolg zijn. 

Denkt eens aan het grootste gebed van Jezus voor ons, in het zeventiende hoofdstuk van Johannes: "Gelijk 
Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik HEN gezonden in de wereld" (vers 18). Ons is opgedragen 
Christus te vertegenwoordigen in DIT leven. Wij moeten werken de werken van Jezus, wij moeten Zijn geloof 
openbaren, wij moeten Zijn liefde openbaren en wij moeten zelfs spreken de WOORDEN van de Vader, die 
Hij (Christus) ons te spreken gaf (Johannes 17:7,14). Ons wordt opgedragen CHRISTUS TE 
VERTEGENWOORDIGEN op ieder gebied in deze wereld, precies zoals Hij, onze Oudste Broeder, de 
Vader vertegenwoordigde in deze wereld. 

Jezus openbaarde ons nauwkeurig wat ‘s Vaders opvatting van een ZOON was. Jezus was het voorbeeld van 
een Zoon, maar "nu", zegt Paulus, "dat GIJ ZONEN zijt, heeft God den Geest Zijns ZOONS 
(Jezus) uitgezonden IN ONZE HARTEN. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch ZOON" (Galaten 4:6,7). Nu is 
het onze taak om ons als een "Zoon van God" te gedragen. Laten wij onze plaats innemen, evenals de 
apostelen en enkelen in onze tijd hebben gedaan en doen en ons gedragen als gevolmachtigde "gezanten van 
Christus" (2 Korintiërs 5:20). Gezegend voorrecht! om een ZOON van God te zijn "en indien gij een ZOON 
zijt, dan zijt gij ook ERFGENAAM DOOR GOD" (Galaten 4 7). 

Natuurlijk, wanneer iemand deze positie inneemt zal dat betekenen dat hij beschuldigd wordt, evenals Jezus, 
van gelijkstelling van zichzelf met God. Een gelovige broeder, die zijn groot voorrecht in het Evangelie zag en 
die dit durfde te verkondigen, werd aldus beschuldigd: "U stelt uzelf gelijk aan Christus", waarop hij verstandig 
antwoordde: "Nee, ik stel mijzelf niet gelijk aan Christus. Hij stelt mij gelijk aan Zichzelf — en ik laat Hem dat 
doen". *) 

*) Natuurlijk, sprekende over deze positie met haar gezag en macht, houden wij zorgvuldig in gedachten dat 
zelfs Jezus zei: "Ik kan van Mijzelf niets doen" (Johannes 5:19, 30), en opnieuw: "Zonder Mij kunt gij niets 
doen" (Johannes 15:5). De Vader is meer dan de "eerstgeboren" Zoon (Romeinen 8:29; 1. Korintiërs 15:22-
28), en de "eerstgeboren" Zoon (Romeinen 8:29; Hebreeën 1:6) is meer dan Zijn broeders (Hebreeën 2:7-11), 
en daarom zegt Paulus: "Het hoofd van Christus is God. het hoofd van iedere man is Christus" (1 Korintiërs 
11:3). Maar dat verandert niet het feit, dat zoals Jezus, onze Oudste Broeder, de zichtbare vertegenwoordiger 
op aarde was van Zijn Vader, die in de hemel was, zo ook van ons verwacht wordt dat wij de zichtbare 
vertegenwoordigers op aarde zijn van onze Oudste Broeder, Die terugkeerde naar en Zich nu bevindt in de 
hemel (Johannes 3:13). 

Het gezag van Jezus’ Naam 

"Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem den naam boven allen naam geschonken, opdat in 
den naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in den hemel (engelen) en die op aarde (mensen) en 
die onder de aarde (duivelen) zijn" (Filippenzen 2:9, 10). Alle wezens in alle drie werelden worden gedwongen 
te buigen voor die alles-overheersende, al-machtige NAAM; en Jezus zei, dat wij in Zijn Naam de werken 
konden doen, die Hij gedaan had; Zijn juiste woorden waren:" Wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal 
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot den Vader" (Johannes 14:12) Wat een kracht hebben wij 
te onzer beschikking, wanneer wij dit geloven en HANDELEN MET DIT GEZAG! 

Paulus zegt: "Wij zijn gezanten van Christus" (2 Korintiërs 5:20). Een gezant twijfelt er niet aan of het land, 
dat hij vertegenwoordigt, zijn woord wel zal steunen. Hij weet, dat het land dat zal doen. De benaming van 
zijn ambt houdt dat al in. Van ons wordt verwacht, dat wij vertegenwoordigend handelen in de "naam van 
Jezus Christus" (2 Korintiërs 5:20) en God, de Vader, heeft nimmer gefaald om de woorden van Jezus 
Christus waar te maken. 
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Zonen — geen slaven 

Wanneer ik moet handelen in Christus’ plaats, dan verwacht ik van mijn Vader, dat Hij mij behandelt evenals 
Hij Zijn Oudste Zoon behandelde. Volgens Galaten, hoofdstuk vier, heeft Hij mij aangenomen en mij tot 
zoon gemaakt — zelfs een mede-erfgenaam met Jezus. 

Mede-erfrecht 

Wanneer twee mensen mede-erfgenamen zijn van duizend euro, dan betekent dat niet dat zij ieder vijfhonderd 
euro ontvangen, maar dat zij beiden erfgenamen worden van duizend euro — DEZELFDE DUIZEND 
EURO. Dit is mede-erfrecht. 

Paulus zegt: "Gij zijt dus niet meer slaaf, doch ZOON; indien gij ZOON zijt, dan zijt gij ook ERFGENAAM 
DOOR GOD" (Galaten 4:7). In Romeinen stelt hij het nog duidelijker en krachtiger. "Zijn wij nu kinderen (of 
zonen, zoals hij zegt in Galaten); dan zijn wij ook ERFGENAMEN: erfgenamen van God, en MEDE-
ERFGENAMEN VAN CHRISTUS" (Romeinen 8:17). Geen wonder, dat Jezus trachtte deze waarheid voor 
de discipelen te onthullen, die toen zo "hardhorig" waren, toen Hij zei: "Wie in Mij gelooft, de werken, die Ik 
doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot den Vader" (Johannes 14:12) . 

Wij zijn mede-erfgenamen geworden van dezelfde kracht die Jezus bezat. Wij zijn aangenomen als ZONEN. 
Wij zijn erfgenamen van God, evenals Jezus een erfgenaam van God was. Dank zij Hem hebben wij dit 
wonderbaarlijke voorrecht. Door GELOOF kunnen wij op deze wonderbaarlijke erfenis beslag leggen. Maar 
WIJ MOETEN ER BESLAG OP LEGGEN. Wij hebben er een wettig recht op. We behoren ieder onze 
plaats in te nemen als ZOON van God, als ERFGENAAM van God en met deze zelfde KRACHT VAN 
CHRISTUS, volgens Johannes 14:12, voorwaarts te gaan om onze positie in te nemen, handelende 
vertegenwoordigend in Jezus’ plaats en brengende aan deze wereld de zegeningen, die beloofd zijn door onze 
eeuwige, hemelse Vader. 

Nederlaag verheerlijkt 

VEEL is er gezegd en gepredikt over wat de kerk NODIG HEEFT en wat de kerk BEHOORT TE 
HEBBEN; wat de kerk vroeger BEZAT, en de dingen die zij NIET KAN; over haar NEDERLAGEN, haar 
MISLUKKINGEN, haar FOUTEN en haar TEKORTKOMINGEN, terwijl de gemiddelde Christen maar 
heel weinig verteld is over WAT HIJ KAN; over de kracht, die hij. BEZIT, en over de geheimen van het 
geloof, dat ZAL OVERWINNEN. 

Grote nadruk is gelegd op de bediening van de prediker, die alle zonden, zwakheden, onbekwaamheden en 
fouten van de Christen aan de kaak kan stellen, hoewel hij het arme slachtoffer nooit een geneesmiddel voor 
zijn toestand geeft. De ziekte vaststellen zonder een geneesmiddel voor te schrijven, heeft geen zin. 

Sprekend vanuit het standpunt van het "gezond verstand", komt het mij voor, dat de meeste nadruk gelegd 
moet worden op de boodschap, die de gelovige bemoedigt het onmogelijke te ondernemen, in plaats van hem 
te doen voelen dat hij een mislukkeling is. 

Ik ben mij wel bewust van het feit, dat Petrus begon te zinken toen hij zijn ogen niet meer op de Heer 
gevestigd hield. Maar in plaats van zijn mislukking te verheerlijken, zou ik zijn wandelen op het water prijzen, 
ook al was het maar over een kleine afstand, en ik zou hem proberen te overtuigen dat hij het opnieuw doen 
kon; misschien zou ik er nog aan toe voegen, dat hij de volgende keer zijn eerste mislukking volkomen kon 
goedmaken. 

De kracht van Bijbelse moed 

Ik heb veel literatuur betreffende goddelijke genezing, wonderen en bovennatuurlijke bedieningen door de 
kracht van God gelezen, maar zo dikwijls hield ik op met lezen en had de indruk dat, alhoewel het gedaan kon 
worden, slechts enkele speciale uitverkorenen door God gebruikt werden om deze dingen te doen. Maar toen 
mij eens een zeker boekje in mijn handen werd gedrukt met het advies dat te lezen, merkte ik op, dat de 
schrijver van het boek zijn lezers voortdurend ervan trachtte te overtuigen, dat hij alles KON DOEN wat God 
zei, dat hij doen kon. Deze boodschap had in zich de geest van een overwinnaar. Ze deed mij voelen alsof IK 
EEN OVERWINNAAR WAS. Ik aanvaardde de uitdaging van de schrijver door TE HANDELEN OP HET 
WOORD VAN GOD, zoals hij steeds aanraadde en met de bemoediging dat IK GROTE DADEN KON 
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DOEN en dat ik een overwinnaar kon zijn, kreeg al het geestelijke een nieuw aspect. De bediening werd 
daardoor anders. 

U kunt overwinnaar zijn 

Christen, u KUNT DOEN alles dat God, of Zijn Zoon Jezus, gezegd heeft dat u kon doen. Als Jezus gezegd 
heeft: "Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden", dan zal precies datgene gebeuren 
wanneer u uw handen op de zieken legt en verwacht, dat God Zijn Woord houdt. 

Als Jezus gezegd heeft: "In Mijn Naam zult gij boze geesten uitdrijven" en als Hij ONS macht en gezag over 
ALLE duivels heeft gegeven — zoals onze tekst zegt —dan moet dit betekenen, dat wanneer wij een boze 
geest bevelen uit te gaan van iemand die bezeten is, de duivel ONS MOET GEHOORZAMEN, indien wij 
geloven en verwachten, dat God Zijn Woord houdt. 

Als Jezus ook maar iets bedoelde, dan bedoelde Hij wat Hij zei. Als het Woord van God ook maar iets 
betekent, dan betekent het wat er staat. God WIL DOEN wat Hij zegt dat Hij wil doen en wij KUNNEN 
DOEN wat God zegt dat wij kunnen doen. 

Zegt: "Ik kan" — Niet: "Ik kan niet" 

Ik heb gemerkt, dat ik geestelijk nooit groei door te "pochen" op wat ik "niet kan", maar nu ik geleerd heb 
mijn getuigenis te veranderen in wat ik "KAN DOEN", overeenkomstig wat God gesproken heeft in Zijn 
eeuwig Woord, voel ik mijzelf geestelijk groeien. 

Paulus roept uit: "IK VERMAG ALLE DINGEN in Hem, die mij kracht geeft" (Filippenzen 4:13). Paulus 
sprak nooit over wat hij NIET KON, maar wel over wat hij KON. Leert te geloven, dat u alles KAN DOEN 
dat God gezegd heeft, dat u kon doen. Gelooft dat u BENT wat God zegt, dat u bent. 

"Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad" (Romeinen 8:37). Wij zijn 
OVERWINNAARS. 

Wij "ZEGEVIEREN te allen tijde" wanneer wij Gods Woord geloven (2 Korintiërs 2:14). 

Als God met MOZES was, dan zal Hij met ONS zijn. Wanneer Hij beloofde met Jozua te zijn, zoals Hij ook 
met Mozes was geweest (Jozua 1:5), dan bedoelde Hij, dat Hij met ONS zou zijn, zoals Hij ook met Mozes 
was geweest. 

Slechts eenvoudige mensen — zoals U en ik 

Mozes, Daniël, David, Elia, Petrus en Paulus waren gemaakt van dezelfde stof als wij zijn gemaakt. Het waren 
maar eenvoudige mensen, zoals u en ik. "Elia was slechts een mens zoals wij" (Jakobus 5:17). 

Moody, Finney, Price, Wigglesworth, Dowie en vele anderen waren maar eenvoudige mensen zoals wij zijn. 
Het enige verschil was, dat zij zichzelf geheel overgaven aan God, Zijn woorden geloofden en DAARNAAR 
HANDELDEN. Dit hebt u misschien gefaald te doen, hetgeen dan het verschil verklaart. 

Leeg van Uzelf  — vol van God 

De Geest van God sprak tot Ds. Shea, Rochester, New York: "Ja, gij kunt meer van God bezitten, wanneer 
God meer van u kan bezitten". Dit is het "thema" van Gods principe in de toewijding van ons leven aan Hem. 
God heeft altijd mensen gebruikt, die zich volkomen aan Hem overgaven — ja, en Hij wil U gebruiken naar de 
mate van uw toewijding aan Hem. 

Dit is onze dag 

God is bezig ons wakker te maken en ons de ogen te openen voor het feit, dat wij de WERELD 
TEGEMOET MOETEN TREDEN en haar nood HEDEN moeten lenigen, zoals Petrus in zijn dagen deed. 
Dit is ONZE dag van bediening. 

Stroopt uw mouwen op, gelovige, en gaat uit en maakt de gevangenen vrij. Opent de blinde ogen, opent de 
dove oren en breekt de banden der ziekten in stukken. De wereld is afhankelijk van U. U hebt deze kracht in 
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UW vat. Zij is aan U gegeven. Handelt er heden naar. Begint vandaag te handelen in Jezus’ Naam — in Zijn 
plaats. 

Anderen zijn heengegaan, wij blijven over 

In de lente van 1947, toen ik de Volle Evangelie Kerk te McMinnville, Oregon diende, hoorde ik van de dood 
van Dr. Charles Price. Ik had hem nimmer ontmoet of gezien, maar toch, toen ik van zijn overlijden hoorde, 
weende ik zeer. God begon tot mij te spreken. De Geest bracht mij in herinnering Wigglesworth, McPherson, 
Pearlman, Smith, Kenyon, Price, en anderen, waarvan ik er niet één ooit had ontmoet of horen prediken, en 
zie! zij waren HEENGEGAAN — voor altijd heengegaan van deze wereld. Ik zou hen hier nooit meer 
kunnen ontmoeten. De wereld zou nooit meer de kracht en verbazingwekkende invloed van hun bediening 
ondergaan. Wij konden alleen maar over hen spreken en lezen van hun grote daden van geloof. O, dit verbrak 
me! 

Ik zei: "Here, ZIJ ZIJN HEENGEGAAN. Nog steeds sterven er miljoenen. Menigten zijn ziek en in lijden. 
Naar WIE zullen zij gaan om hulp? WIE zal nu onze grote zalen vullen met de magnetische kracht van God, 
welke de zieken geneest en de duivelen uitwerpt? Wat zal deze wereld nu doen?" 

Mijn opdracht 

God beantwoordde mijn vragen aldus: "Mijn zoon, zoals, Ik met Mozes was, zo zal Ik met u zijn. Ga daarom 
en drijft de boze geesten uit. Genees de zieken. Reinig de melaatsen. Wek de doden op. Zie, Ik geef U macht 
over ALLE macht van de vijand. Wees niet bevreesd. Wees sterk. Heb goede moed. IK BEN MET U, 
ZOALS IK MET HEN WAS. Niemand zal voor U kunnen standhouden gedurende AL de dagen van UW 
leven. (Ik wist, dat Hij met het woord "niemand" boze machten bedoelde.) Ik gebruikte toen die mannen, 
maar NU WENS IK U TE GEBRUIKEN". 

Wonderen en genezingen  

Ik nam God op Zijn Woord, hoewel ik hevig beefde. Het was nooit in me opgekomen, dat God een armzalig 
vat, zoals ik ben, zou kunnen gebruiken. Sinds die tijd zijn duizenden wonderen en genezingen gebeurd in vele 
landen en eilanden, daar wij onze plaats hebben durven innemen en precies deden wat Jezus ons vertelde. 

Ik deed de ontdekking, dat Jezus waarachtig bedoelde wat Hij zei. Terwijl wij gezien hebben dat de doven 
hoorden, de blinden zagen, de doofstommen spraken en de lammen wandelden, werden onze harten bewogen 
wanneer wij dachten aan het woord: "Zie, Ik ben met U al de dagen, tot aan de voleinding der wereld" 
(Matteüs 28:20). 

Ja, vrienden, God wenst U te gebruiken. Indien U Zijn Woord wil gehoorzamen en DOEN, zal zullen alle 
dingen voor u mogelijk zijn. Let op Lucas 1:37: "Want geen ding zal BIJ GOD onmogelijk zijn". Verbindt dat 
nu met Matteüs 17:20: "Niets zal U onmogelijk zijn". 

Toen God Mozes riep, had Hij een gehoorzaam man nodig, die Hij zou kunnen gebruiken. Toen Hij Jozua 
riep, had Hij een man nodig. Toen Hij David riep, had Hij een man nodig. (De wereld vond, dat David nog 
maar een knaap was, maar God beschouwde hem als een MAN.) Toen God Samuël riep (nog maar een 
jongen), had Hij een MAN nodig. Toen Hij Johannes de Doper riep, had Hij een MAN nodig. Toen Petrus op 
de pinksterdag gezalfd werd, had God een MAN nodig. De mensen hebben altijd methoden gebruikt, maar 
God gebruikt MENSEN. 

God wil U gebruiken 

God heeft MENSEN nodig voor heden. Hij wil hen kiezen uit eenvoudige mensen, zoals U en IK. 
WAAROM BENT U NIET GODS MAN VOOR VANDAAG? "Wie weet, of GIJ niet juist met het oog op 
DEZEN TIJD (HEDEN) de koninklijke waardigheid verkregen hebt?" (Esther 4:14). 

Wanneer u hierdoor bewogen bent, zal ik het heel graag van u vernemen. Misschien zal deze zelfde boodschap 
ook anderen helpen, wanneer ze haar zouden lezen. 

Bestelt een aantal van deze boeken en helpt ons anderen te helpen. "Onthoud het goede niet aan wien het 
toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen" (Spreuken 3:27).
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33   Waarom Christenen ziek zijn 

en waarom Christenen nooit ziek behoeven te zijn 

Bent u één van de miljoenen, die sedert lange tijd ziek is of lichamelijk onbekwaam? 

Zo ja, zoekt u ernstig verlossing van die ziekte? Wilt u gezond zijn? Wilt u een basis voor uw genezing? 

De houding, waarin u deze boodschap leest, is bepalend voor de zegen die u ervan zult ontvangen. 

Gods houding ten opzichte van ziekte 

Het eerste, dat ik gaarne wil zeggen, is dit. God plaatst geen premie op ziekte en Hij heeft het niet nodig, dat u 
aan ziekte lijdt voor Zijn glorie. Ziekte verheerlijkt de Vader evenmin dan zonde of enig ander kwaad. Het is 
de VERLOSSING, die God verheerlijkt. 

Paulus vertelde de gemeente te Korinte, dat er "velen zwak en ziekelijk" onder hen waren, omdat zij "het 
LICHAAM des Heren niet onderscheidden" (1 Korintiërs 11:29-30). Dat beantwoordt de vraag waarom er 
zoveel ziekte is in de kerk van vandaag. Het is niet omdat God Zijn gemeente door de zogenaamde 
"smeltoven van het lijden" heiligt of verheerlijkt. Het is niet omdat God het geloof van Zijn kinderen beproeft. 
Ziekte is te wijten aan het gebrek aan onderwijs omtrent het LICHAAM van Christus, zoals ons onderwezen 
is omtrent het bloed van Christus. 

Heel dikwijls heb ik in samenkomsten gevraagd of zij, die ziek waren, hun hand wilden opsteken, zodat ik kon 
vaststellen hoeveel zieken er waren en bijna altijd gaf meer dan vijfenzeventig procent door een opgestoken 
hand te kennen, dat zij een of andere vorm van ziekte, kwaal of zwakheid had. DEZE DINGEN BEHOREN 
ZO NIET TE ZIJN. Wat is daarvan de oorzaak? Waarom is vijfenzeventig procent van onze gemeenteleden 
ziek of zwak, lijdend aan de ziekten en kwalen, welke Jezus Christus, onze Plaatsvervanger, al voor ons 
gedragen heeft (Matteüs 8:17) ? 

Ik verklaar, dat het antwoord eenvoudig is, wanneer onze houding juist is. Wij moeten het LICHAAM des 
Heren goed onderscheiden.  

Tegenstelling van een Oud- en een Nieuwtestamentische Kerk 

Als tegenstelling van de eerdergenoemde Gemeente van Korinte, waarin, hoewel hun aantal gering was, vele 
zwakke en ziekelijke leden waren, wil ik melding maken van een veel grotere gemeente, ongeveer drie miljoen 
in aantal, welke leefde onder veel moeilijker omstandigheden, maar waarin toch "niemand was die struikelde" 
(Psalm 105:37). Deze gemeente bestond uit de kinderen Israëls, die op weg waren van Egypte naar Kanaän. 

Hier hebben wij twee gemeenten. De ene, een Oudtestamentische gemeente; de andere, een 
Nieuwtestamentische gemeente. De ene geregeerd door de wet; de andere gezegend met genade. De ene 
gegrondvest op het bloed van dieren; de andere gegrondvest op het bloed van de Zoon van God. En toch had 
die Oudtestamentische, door de wet geregeerde, op dierenbloed gegrondveste gemeente, met ongeveer drie 
miljoen leden, niet EEN zieke of zwakke persoon, terwijl de Nieuwtestamentische, door genade gezegende, op 
het bloed van Jezus gegrondveste gemeente, met slechts een klein aantal leden, VELE zwakke en ziekelijke 
leden had. Zeer zeker was daar iets verkeerds en nog altijd is er iets verkeerds, waar zulke toestanden heersen. 

Gezondheid behoorde bij Israëls verlossing 

Laten wij een reis maken naar Egypte, in welk land de kinderen Israëls vierhonderd jaar lang hadden gewoond. 
Kwade heersers van Egypte hadden van Gods volk slaven gemaakt. Vele moeilijke jaren gingen voorbij, terwijl 
de kinderen Israëls als slaven voor een heidens land werkten. Urenlang werd geroepen tot Jehova-God om 
verlossing door hen, die in banden waren. 

Maar er staat geschreven, dat op een dag "God hun klacht hoorde en God gedacht aan Zijn verbond met 
Abraham, Isaäk en Jakob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen" (Exodus 2:24, 25) . 
En God verkoos een man, genaamd Mozes, tot wie Hij sprak: "Ik heb terdege gezien de ellende van Mijn volk, 
dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten. Daarom ben IK 
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nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden...... Nu dan, ga, Ik zend u tot Farao, om Mijn 
volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden" (Exodus 3:7, 8, 10). God hoort nog steeds de gebeden van hen, die in 
slavernij zijn en spreekt deze zelfde woorden tot ieder, die verlossing nodig heeft. 

Aan deze roeping om Gods volk te verlossen was Mozes gehoorzaam. Nadat vele tekenen en wonderen door 
hem getoond waren in Egypte, kwam de beslissende stap en God zei: "Spreekt tot de gehele vergadering van 
Israël als volgt: ......ieder voor zich zal een stuk kleinvee nemen....... het slachten....... van het bloed nemen en 
dit strijken aan de beide deurposten en den bovendorpel van de huizen....... en zij zullen HET VLEES (van het 
lam) ETEN; het is een Pascha voor den Here" (Exodus 12:3,6-8,11). 

Ik verzoek u er nauwkeurig op te letten, dat er twee dingen waren, die ze moesten doen: het bloed van het lam 
aanbrengen en het vlees van het lam eten . Vele mensen zijn dit ETEN VAN HET VLEES VAN HET LAM 
vergeten, hetwelk echter even betekenisvol en belangrijk is als het drinken van zijn bloed. 

Let op de twee stappen. 

Ten eerste: de doodsengel, die door Egypte zou gaan en de eerstgeborenen in elk gezin zou slaan, was een 
beeld van de eeuwige dood voor de mensenziel, veroorzaakt door een verdorven en zondige natuur, waarvoor 
het bloed van Jezus Christus, ons Lam, verzoening deed, zoals het bloed van het Pascha-lam verzoening deed 
voor Israël. Dit had allemaal te maken met het zondevraagstuk::de behoeften van het lichaam. 

Ten tweede: het eten van het vlees van het lam had direct te maken met de behoeften van het lichaam van de 
mens. Bedenkt steeds, dat dit eten van het lichaam van het lam niets te maken had met het voorbijgaan van de 
doodsengel, omdat het bloed aan de deurposten het teken was voor de doodsengel, zoals het bloed van Jezus 
Christus, ons Lam, de enige verzoening is voor onze zonden, die ons bevrijdt en verlost van de uiteindelijke 
straf op de zonde, de dood. 

Israël begon een reis, die een beeld was van onze Christenreis door het leven op weg naar ons hemelse 
Kanaän. God had het plan dat Zijn kinderen gezond en sterk zouden zijn voor deze reis en dat is nog steeds 
Zijn plan. 

Wat gebeurde er toen Israël het LICHAAM van het lam at? Niets bijzonders zo te zien. Maar het eten van het 
vlees van het lam was even betekenisvol als het strijken van het bloed van het lam aan de deurposten. 

Deze twee dingen werden gedaan in geloof, verlangend uitziende naar hetzelfde offer van Jezus Christus op 
Golgotha, waarnaar wij terugzien, als we in geloof deelhebben aan de TWEE SYMBOLEN, het brood en de 
wijn, in gedachtenis aan de dood van ons Lam. 

God heeft in het menselijk lichaam een kleine verwerkingsfabriek geplaatst die de mensen een maag noemen. 
Het voedsel, dat wij eten, wordt daar verteerd en opgenomen in het bloed. Het wordt vlees van ons vlees, 
been van onze beenderen, huid van onze huid, lichaam van ons lichaam. Het wordt een deel van ons. 

Het vlees, of LICHAAM, van het geslachte lam in Egypte, werd — wanneer het gegeten werd — een deel van 
de Israëlieten. Het werd vlees van hun vlees, been van hun beenderen, huid van hun huid, lichaam van hun 
lichaam, en het was een beeld van het LICHAAM van Jezus Christus, de Zoon van God, die later geslacht zou 
worden voor de gehele wereld (vergelijk Johannes 6:53), Wiens leven, zei Paulus later, "zich in ons lichaam zou 
openbaren" (2 Korintiërs4:11), verklarende, dat wij door het geloof "leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en 
van Zijn beenderen" (Efeziërs 5:30) waren geworden. Wij hebben deel aan het LICHAAM van Christus, 
wanneer wij deelhebben aan het brood in de Avondmaalsdienst (zie 1 Korintiërs 10:16). Het GELOOF erkent 
dat feit en legt beslag op de beloofde zegeningen van het LICHAAM, dat voor ons verbroken werd en waarop 
ook aangebracht werden de wrede striemen, waardoor wij GENEZEN werden. 

De Israëlieten aten het LICHAAM van het lam en begonnen de volgende dag hun reis. Toen zij op weg 
gingen ontdekten zij, dat al hun ziekten verdwenen en dat al hun gebreken hen verlieten. En, zie! "er was in 
hun stammen niemand die struikelde" (Psalm 105:37). Niemand ziek; niemand zwak; niemand gebrekkig; maar 
een ieder van hen was sterk, gezond en krachtig. Zij hadden het lichaam van het lam gegeten en dit was een 
deel van hun eigen lichaam geworden. Wonderbaar! Heerlijk! Bijna ongelooflijk! Ongeveer drie miljoen 
mensen en onder hen niemand die struikelde!  

Toen zij Mozes’ bevelen gehoorzaamden en zijn boodschap aangaande het lam aannamen, sloot God een 
verbond of een OVEREENKOMST met hen en sprak: "Ik, de Here, ben uw Heelmeester" (Exodus 15:26). 
God verklaarde verder dat Hij niet zou toestaan, dat ziekte over hen kwam, zo lang zij Hem gehoorzaam 
waren. DAT IS NOG STEEDS ZIJN BELOFTE. Vervolgens beloofde Hij: "Het getal uwer dagen zal Ik vol 
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maken" (Exodus 23:26). DAT IS NOG STEEDS ZIJN BELOFTE, ondanks het feit, dat velen in de 
Gemeente van Korinte vroegtijdig stierven en ook velen in onze tijd vroegtijdig sterven. AL Gods beloften 
wachten op onze opeising door het geloof en dan worden zij de onze. 

Bedenkt, dat Israël niet alleen het bloed aan de deurposten streek, hetgeen een symbool was van de redding 
van zonde, maar dat zij ook het LICHAAM van het lam aten, hetgeen een symbool van de genezing van ziekte 
was. Waarom zeg ik dat? Leest verder en u zult zien waarom ik dit zo verklaar. 

ZONDE en ZIEKTE zijn de twee plagen van Satan, waarmee hij het menselijk ras wil neerhalen, doden en 
vernietigen. 

REDDING van zonde en GENEZING van ziekte zijn de twee genaden van God, waarmee Hij deze 
geestelijke en lichamelijke kwalen teniet doet. 

Toen Jezus Christus de Plaatsvervanger van de mens werd, en zijn zonde en zijn ziekte op Zich nam, deed Hij 
dat opdat de mens van deze zonde en ziekte en hun macht verlost zou worden. Zo deed Hij verzoening voor 
de zonden van de mens, door ze voor hem te dragen (1 Petrus 2:24) en voorzag Hij in de ziekten van de mens, 
door ze voor hem te dragen (Matteüs 8:17). De mens, die deze waarheden gelooft en de offeranden van 
Golgotha aanvaardt als plaatsvervangend voor hem persoonlijk, is vrijgemaakt van zijn zonden en van zijn 
ziekten, of hij nu een onmiddellijke verandering "voelt" of niet. Geloven en handelen alsof hij gelooft dat dit 
zo is, brengt altijd de beloofde resultaten. 

Verlossing van zonde en ziekte gelijk 

God was niet alleen een verlosser van de doodsengel voor de Israëlieten, maar ook een genezer van ziekte 
voor hen, en Hij sprak: "Ik, de Here, ben niet veranderd" (Mal. 3:6). 

Iedere Israëliet, die het bloed aan de deurpost had gesmeerd, werd beschermd tegen de slag van de doodsengel 
en iedere Israëliet, die het lichaam van het lam at, werd bevrijd van ziekte en gezond en sterk gemaakt. Door 
de gehele Schrift is dat het plan van God geweest voor Zijn gehoorzame kinderen. 

In zijn lofprijzing tot God, zei David: "Loof den Here, mijne ziel, en vergeet NIET EEN van Zijn weldaden; 
Die al uw ongerechtigheid vergeeft (dat is het zondevraagstuk); Die al uw krankheden geneest (dat is het 
ziektevraagstuk)" (Psalm 103:2, 3); waarmee wordt aangetoond, dat gezorgd is voor verlossing van zonde 
zowel als van ziekte.  

Jesaja zei van deze grote Christus, die komen zou: "Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om 
onze ongerechtigheden verbrijzeld (dat is het zondevraagstuk); door Zijn striemen is ons genezing geworden 
(dat is het ziektevraagstuk)" (Jesaja 53:5), waardoor opnieuw wordt aangetoond, dat gezorgd is voor verlossing 
van zonde zowel als van ziekte. 

Toen Jezus kwam en het evangelie van het koninkrijk begon te prediken, bewees Hij de Genezer van ziekte te 
zijn zowel als de Vergever van zonden. Het was dezelfde Christus, Die zei: "Sta op, neem uw matras op en ga 
naar uw huis (dat is het ziektevraagstuk)" en Die ook zei: "Kind uw zonden worden vergeven (dat is het 
zondevraagstuk)" (Marcus 2:5,11). Jezus voorzag dus in de vergeving van zonden en in de genezing van ziekte 
voor de man, die verlamd was. 

Jezus, de Genezer en de Redder 

Drie jaren van Jezus’ leven werden in beslag genomen met het genezen van de zieken en het vergeven van de 
zondaren. Toen kwam de beslissende tijd waarin Hij de Plaatsvervanger van de mens moest worden. Hij zou 
zondig worden door onze zonden (2 Korintiërs 5:21) en Hij zou ziek worden door onze ziekten (Jesaja 53:10). 
Zowel zonde als ziekte moesten worden weggedaan, maar alvorens deze werkelijk konden worden weggedaan, 
moest eerst de straf voor beide betaald worden. Jezus Christus, de Zondeloze en vrij van ziekten, was de 
Enige, Die dit kon doen; maar Hij deed het, dank zij Zijn grote LIEFDE, en Hij deed het voor ons (Jesaja 53). 

Maar voordat Jezus naar het kruis van Golgotha ging, probeerde Hij Zijn discipelen duidelijk te maken wat zij 
moesten verwachten en welke de gevolgen zouden zijn van het lijden, dat Hij zou ondergaan. Paulus verhaalt 
dit als volgt: "De Here Jezus nam, in den nacht, waarin Hij Werd overgeleverd, een BROOD, sprak de 
dankzegging uit, brak het en zei: Dit is Mijn LICHAAM voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis. *) 
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*) Aangezien er nadrukkelijk staat, dat "niet een been van Hem gebroken zal worden" (Psalm 34 21; Job. 19 
31-36) en aangezien vlees niet "gebroken" kan worden, maar wel "doorboord", of "gesneden" of "gekneusd" 
of "verscheurd", en aangezien 1 Korintiërs 11 24 duidelijk zegt, dat Christus het brood "brak", is de juiste 
vertaling van dit vers eigenlijk: "Het brood, dat Ik voor u gebroken heb, stelt Mijn lichaam voor, dat voor u 
gegeseld werd" (Matteüs 27 26). En Jesaja zegt, en Petrus herhaalt dat "met (of door, of dank zij) Zijn striemen 
wij genezen zijn" (Jesaja 53 5; 1 Petrus 2 24). Zo zult u zien, dat wij door de gehele boodschap heen dit feit 
duidelijk maken.  

Evenzo ook den beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in 
Mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij dien drinkt tot Mijn gedachtenis" (1 Korintiërs 11:23-25). 

Het is te betwijfelen of de discipelen, die aan tafel zaten en Hem deze woorden hoorden spreken, veel 
begrepen van wat Hij zei. Weinig verwachtten zij wat komen zou —maar het kwam. Zo wreed, goddeloos, 
gemeen, ruw als het was — toch was het alles voor uw en mijn verlossing. 

Door de handen van wrede mensen werd Jezus, ons LAM, geslagen. Men spuwde op Hem. Hij werd 
verbrijzeld. Hij werd getreiterd. Op Zijn lichaam werden diepe voren geploegd door de vreselijke Romeinse 
zweep, toen letterlijk stukken vlees van Zijn rug scheurden. DIT WAREN DE STRIEMEN waardoor, zoals 
Jesaja en Petrus zeggen, WIJ GENEZEN WERDEN. En zij werden aangebracht op Zijn LICHAAM. Zijn 
lichaam werd op wrede wijze voor ons geslagen. Dit was niet de verzoening voor onze zonden. Het was het 
dragen van onze ziekten en zo werd voorzien in de genezing van ons lichaam. En ik wens het opnieuw te 
zeggen: die striemen waardoor wij genezen werden, werden op Zijn LICHAAM aangebracht. Matteüs zegt: 
"Hij heeft ONZE zwakheden op Zich genomen en ONZE ziekten heeft Hij gedragen". 

Nadat zij Zijn LICHAAM gestriemd en verbrijzeld hadden, waardoor wij genezen werden, nagelden zij Hem 
aan het kruis en doorstaken Zijn zijde. Zijn bloed stroomde neer op de grond, maar dat werd "voor velen 
vergoten tot vergeving van zonden" (Matteüs 26:28) , niet voor de genezing van ziekte. 

Jezus, ons Lam, leed op twee wijzen. Hij vergoot Zijn bloed aan het kruis voor onze redding van zonde, en Hij 
droeg de striemen op Zijn LICHAAM voor onze genezing van ziekte. In die intense geestelijke (en 
lichamelijke) strijd van Golgotha, welke Jezus voornamelijk in Zijn geest doormaakte — want gedurende die 
ogenblikken keerde de Vader Zich van Hem af — droeg Jezus onze zonden, zonde gemaakt zijnde voor ons 
(2 Korintiërs 5:21). Maar in die martelende lichamelijke strijd van het Praetorium, waar Jezus in Zijn 
LICHAAM leed door de verschrikkelijke Romeinse zweep, droeg Hij onze ziekten ; want daar werd Hij door 
Zijn striemen ziek gemaakt voor ons (Jesaja 53:10), en door Zijn striemen zijn wij genezen. 

Nadat dit alles voorbij was en Jezus was teruggekeerd naar ‘s Vaders rechterhand en Zich daar nederzette, 
omdat alle dingen "volbracht" waren en de mensheid volkomen verlost was, zowel geestelijk als lichamelijk, 
van alle satanische banden, openbaarde de Heilige Geest aan Paulus de betekenis van dit alles. U zult het 
kunnen vinden in de brieven van Paulus. 

Paulus spreekt in 1 Korintiërs hoofdstuk elf over het sacrament van het Heilig Avondmaal, dat door iedere 
kerk in acht wordt genomen. Hij spreekt over de TWEE SYMBOLEN, die wij eren in de herinnering aan het 
lijden van Jezus Christus, ons Lam: het brood en de wijn; beelden van het het LICHAAM, dat gegeseld en 
verbroken werd voor onze lichamelijke genezing, en van het bloed, dat vergoten werd voor onze geestelijke 
genezing. Dan zegt hij ons: 

"Want zo dikwijls gij dit BROOD eet en den BEKER drinkt, verkondigt gij den dood des Heren, totdat Hij 
komt" (1 Korintiërs 11:26). 

In het tiende hoofdstuk van 1 Korintiërs, vers zestien, verklaart Paulus deze TWEE SYMBOLEN. "Is niet de 
beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van 
Christus? Is niet het BROOD, dat wij breken, een gemeenschap met het LICHAAM van Christus?" 

Jezus’ BLOED werd vergoten toen Hij onze zonden droeg, zodat wij ze niet zouden behoeven te dragen, 
maar ervan gered konden zijn en verlost konden zijn van de macht der zonde in ons leven. Jezus’ LICHAAM 
werd gegeseld toen Hij onze ziekten droeg, zodat wij ze niet zouden behoeven te dragen, maar ervan genezen 
konden zijn en verlost konden zijn van de macht der ziekte in ons leven. 

Wanneer Christenen behoorlijk onderwezen worden om hun verlossing van alle ziekte en van de macht van 
alle ziekte in hun leven, dank zij het gegeselde LICHAAM van Christus, te onderkennen, evenals hen 
onderwezen is om hun verlossing van alle zonde en van de macht van alle zonde in hun leven, dank zij het 
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vergoten BLOED van Christus, te onderkennen, dan zullen zij even vrij zijn van ziekte als van zonde. De 
ziekte zal dan niet groter kracht over hen hebben dan de zonde. Zij zullen zien, dat ziekte evenmin tot 
verheerlijking van God dient als zonde. Zij zullen niet méér ziekte in hun leven ondervinden dan zonde. Zij 
zullen zien, dat met zonde en ziekte is afgedaan, daar ze beide gedragen zijn door onze wonderbare 
Plaatsvervanger — Jezus, het Lam van God, doorboord en gegeseld voor ons. 

Deelnemen aan het Avondmaal 

Wanneer de symbolen van het Heilig Avondmaal tot ons worden gebracht, ter herinnering aan de dood van 
onze Heer, dan nemen wij de beker wijn en drinken er eerbiedig uit. Daarna tonen wij onze Vader 
dankbaarheid voor zulk een wonderbare Christus en voor de wonderbare kracht in het bloed van Christus om 
al onze zonden weg te wassen. Wij zijn blij, omdat de kracht van de zonde in ons leven is verbroken; dat de 
zonde niet langer meer over ons heerst. Maar hoe weten wij deze dingen? Vervielen zij tot het uiterste, toen zij 
ons vertelden, dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonde? Wij antwoorden: 
NEEN! 

Dit is de waarheid. De waarheid maakt altijd vrij. Wij zijn vrij van de ZONDE. Eens en voor altijd zijn wij 
gered van een leven van zonde en wij geloven, dat de zonde niet langer over ons heerst, omdat wij GERED 
zijn. 

Maar wanneer het BROOD tot ons gebracht wordt, dan nemen wij het gevoelig en ETEN HET BROOD 
(hetwelk een teken van het lichaam is) van ons Lam, evenals de Israëlieten deelnemen aan het lichaam van het 
geslachte lam in Egypte. Dan danken wij opnieuw voor het wonderbare offer van Jezus. Wij danken Hem, dat 
het LICHAAM van Christus voor ons geslagen werd en dat is alles wat wij daarover geleerd hebben. Ons is 
geleerd, dat dit LICHAAM inderdaad voor ons doorboord werd, maar ons is niet verteld, welke weldaden wij 
konden ontvangen omdat dit LICHAAM ook GESLAGEN werd voor ons.  

"Die al uwe krankheden geneest" (Psalm 103:3) heeft men bij het avondmaal over het hoofd gezien. En omdat 
de kerk het LICHAAM des Heren niet behoorlijk heeft onderscheiden, zijn er heden velen zwak en ziekelijk in 
de kerk. 

De beker en het brood 

Bij het Avondmaal vertegenwoordigt de beker met wijn het bloed van Christus, hetwelk vergoten werd voor 
de vergeving der zonden. Wanneer ik eraan deelneem, verheug ik me in het feit, dat mijn zondige natuur 
veranderd is; dat ik herschapen ben en nieuw gemaakt; dat IK GERED BEN. In deze houding heb ik het 
bloed des Heren goed onderscheiden. Dit hadden de Korintiërs ook gedaan en menigten mensen hebben dat 
vandaag gedaan. 

Bij datzelfde Avondmaal vertegenwoordigt het stukje brood het lichaam van Christus, hetwelk op wrede wijze 
gegeseld werd waardoor mijn ziekte werd gedragen en genezen. Wanneer ik eraan deelneem, verheug ik me in 
het feit, dat mijn zieke, zwakke lichaam veranderd is; dat het been van Zijn beenderen, vlees van Zijn vlees en 
lichaam van Zijn lichaam geworden is (Efeziërs 5:30) en dat "het leven van Jezus zich in mijn sterfelijk lichaam 
openbaart" (2 Korintiërs 4:11); dat de ziekte niet langer meer macht over mij heeft; dat IK GENEZEN BEN. 
In deze houding heb ik het LICHAAM des Heren goed onderscheiden. Dit hebben menigten mensen vandaag 
NIET gedaan. 

Ik heb me dikwijls afgevraagd waarom de predikanten, die geen goddelijke genezing voor het lichaam 
prediken, het BROOD aan hun gemeente toedienen, welk brood het LICHAAM van Christus voorstelt, 
waarop de STRIEMEN aangebracht werden, waardoor wij (alle gelovigen) genezen werden (Jesaja 53:5; 1 
Petrus 2:24). Het zou voor hen consequent zijn, wanneer zij doorgingen met het aanreiken van de "beker", die 
het bloed typeert, hetwelk vergoten werd voor de vergeving van zonden, omdat zij het BLOED van Christus 
goed onderscheiden en daar baat bij vinden; maar het zou geen zin hebben en een verspilde poging zijn om 
het "brood", dat een beeld is van het LICHAAM des Heren, dat gegeseld werd voor onze lichamelijke 
genezing, aan hun mensen uit te delen om dan even later te verkondigen, dat goddelijke genezing voor het 
lichaam niet meer voor de kerk van heden is. Wanneer dat niet voor heden is, dan zou ik hen adviseren 
consequent te zijn en op te houden met het uitreiken van dat SYMBOOL van het offer van Jezus, ons Lam, 
die in een zodanige genezing voor de kerk voorzag. Velen van hun lidmaten zijn ziek of zwak omdat, ook al 
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nemen zij deel aan het Lichaam des Heren, zij het LICHAAM des Heren niet goed begrijpen (onderscheiden), 
zoals zij behoorden doen. 

Toen Jezus sprak: "Dit brood, dat voor u verbroken is, is Mijn lichaam", verwachtte Hij, dat wij zouden 
begrijpen, dat Zijn lichaam de wrede striemen droeg, waardoor wij genezen werden. Het goed onderscheiden 
van Zijn lichaam brengt verlossing van onze ziekten, evenals het onderscheiden van Zijn vergoten bloed ons 
bevrijdt van onze zonden. Sommigen nemen op onwaardige wijze deel aan het Avondmaal en zijn daardoor 
niet in staat om het Lichaam des Heren te onderscheiden of zich dit Lichaam toe te eigenen in het geloof voor 
genezing, ook al hebben zij het onderwijs ervoor gehad. Indien iemand, die genezing nodig heeft, eerst 
"zichzelf beoordeelt" en het met God in orde maakt, zodat hij "het brood en de wijn op waardige wijze eet en 
drinkt", zoals Paulus onderwees, dan zal hij in de gelegenheid zijn om het Lichaam des Heren te 
onderscheiden met geloof voor zijn genezing. 

Voor mij zijn de weldaden van genezing door het verbroken LICHAAM van ons Lam even duidelijk 
onderwezen door de gehele Schrift heen als de weldaden van redding door het vergoten BLOED van ons 
Lam. 

Onderscheidt het LICHAAM door te beseffen, dat het geslagen en gegeseld is en dat door de striemen ervan 
uw ziekte gedragen werd en dat u genezen werd, zodat genezing voor u is; even zeker als wanneer u het 
BLOED onderscheidt door te beseffen, dat het vergoten is voor u en dat uw zonden door dat offer werden 
gedragen, zodat redding voor u is. 

De ziekte zal haar macht over uw lichaam verliezen, zoals ook de zonde haar macht over uw ziel 
verliest. U zult even vrij zijn van ziekte als dat u bent van zonde. Christus, uw Plaatsvervanger, 
droeg beide VOOR U, zodat u ze niet behoeft te dragen. Door dit gedeelte van het Woord te 
geloven en dienovereenkomstig te handelen, bent u Vrij — ja, vrij van ziekte zowel als van zonde . 

Zonde en ziekte behoeven slechts EENMAAL gedragen te worden. En aangezien er geschreven 
staat, dat Jezus Christus ze reeds gedragen heeft, behoeft u ze niet meer te dragen. Indien u ze 
draagt, dan was het feit, dat Jezus ze voor u droeg volkomen TEVERGEEFS, aangezien u dan 
niet gezegend bent. Maar ik verklaar dat, aangezien Jezus ze droeg, u en ik ZE NIMMER 
BEHOEVEN TE DRAGEN en daarom "zijn wij door Zijn striemen genezen" en hebben wij 
"door Zijn bloed de vergeving der zonden". 

Wij geloven nu niet meer, dat ziekte het recht heeft over ons lichaam te heersen of daarin te 
wonen, zoals wij evenmin geloven, dat zonde het recht heeft over onze ziel te heersen of daar in 
te wonen. 

Legt beslag op deze beide wonderbare voorzieningen door het GELOOF. Aanvaardt ze als de 
uwe. Aanvaardt Jezus als uw GENEZER, zoals u Hem ook aanvaardt als uw REDDER, en u zult 
vrij zijn van ziekte zowel als van zonde. 

Niemand heeft ooit tevergeefs een beroep op Christus gedaan voor hulp in lichamelijk lijden, 
maar wanneer menigte na menigte zich om Hem verdrong voor lichamelijke genezing, staat er 
altijd geschreven: "Hij genas hen allen" (Matteüs 4:23; 8:16; 12:15, 35; 14:14; Lucas 4 40; 6:19; 
enz.). "Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen" (Lucas 4:40). Hij kwam 
om de wil van Zijn Vader te doen en daarom predikte Hij het Evangelie en "genas allen, die krank 
waren". "Hij ging rond, goeddoende en genezende allen, die door den duivel overweldigd waren" 
(Handelingen 10:38). Zijn reden, dat Hij hen ALLEN genas, is de verzoening. "Hij heeft ONZE 
zwakheden op Zich genomen en ONZE ziekten heeft Hij gedragen" (plaatsvervangend) (Matteüs 
8:17). Indien het "onze" ziekten waren, die Hij droeg, dan kon niets minder dan de genezing van 
ALLEN deze tekst vervullen. Wat Jezus deed, toen Hij de vrouw met de bloedvloeiing genas, was 
voor die éne vrouw, maar wat Hij deed door Zijn dood, was voor iedereen. Aangezien de 
verzoening Gods voorwaarde was, dat Christus hen ALLEN genas, moet Hij doorgaan met 
ALLEN, die aan de voorwaarden voldoen, te genezen, omdat wat de verzoening deed voor hen, 
die in die dagen leefden, zij doet voor ons, die thans leven."Hij smaakte de dood voor een ieder". 
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Zijn bedoeling in het bevel, dat dit gepredikt moest worden aan ieder schepsel (Marcus 16:15-18), 
is, dat ieder schepsel de weldaden ervan zou ontvangen.
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34   Enige vijanden van het geloof 

1. Een verlangen om over het Woord te lezen, inplaats van het Woord zelf  te lezen 

"Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van God" (Romeinen 10:17). 

Het lezen over geloof en over mannen van geloof, kweekt slechts een diep verlangen naar geloof. Alleen het 
lezen of het horen van Gods WOORD zal geloof kweken. 

II. Onkunde omtrent wat geloven is 

Er is een groot verschil tussen een "zelfstandig naamwoord" en een "werkwoord". Een zelfstandig 
naamwoord is de naam van een persoon, een plaats of een ding. Een zelfstandig naamwoord kan volkomen 
DOOD zijn Bijvoorbeeld: "Lijk" is een zelfstandig naamwoord. "Kist" is een zelfstandig naamwoord. Maar 
een werkwoord duidt gewoonlijk een HANDELING aan. Een lijk of een pop kunnen niet HANDELEN. Er 
is LEVEN nodig om handeling te kunnen voortbrengen Geloof is een ZELFSTANDIG NAAMWOORD 
maar "GELOVEN" is een WERKWOORD. Ik heb met mensen gesproken, die zeiden, dat ze groot geloof 
hadden. Enkelen van hen verklaarden, dat zij al het geloof van de wereld bezaten. Dat kan waar zijn, maar al 
het geloof van de wereld is DOOD GELOOF, wanneer het niet vergezeld gaat van overeenkomstige 
handelingen. "Geloof zonder de werken is dood (Jakobus 2:20). Het is mogelijk geloof te bezitten en toch 
niets van God te ontvangen Maar als u zegt, dat u GELOOFT, ja, dat is iets anders, omdat het woord 
"gelooft" een werkwoord is en een werkwoord duidt gewoonlijk handeling aan. Als u gelooft, dan betekent 
dat, dat u handelt volgens de belofte. En wanneer u de handeling met uw geloof verbindt, is dat GELOVEN, 
en uw handelen op de belofte stelt God aan het werk om de vervulling van die belofte teweeg te brengen. Het 
geloven van het Woord is eenvoudig het handelen op het Woord. Geloven is handelen. Het geloof is de 
oorzaak van de handeling. 

III. Een verkeerde belijdenis hebben 

U doet niet het éne en belijdt het andere. Paulus zegt: "Met den mond belijdt men tot behoudenis" (Romeinen 
10:10). U zou Jezus Christus niet als uw Heer willen belijden en handelen als een zondaar. Als u dat deed, dan 
zou uw belijdenis niets betekenen. Het zouden slechts lege woorden zijn. Indien u zou belijden: "Door Zijn 
striemen ben ik genezen", dan zou u niet in bed blijven vanwege de koorts. U zou de koorts negeren en uw 
handelen doen overeenkomen met uw belijdenis. U zou ieder symptoom negeren en "de belijdenis van uw 
geloof onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw" (Hebreeën 10:23). Jezus is de 
Hogepriester VAN ONZE BELIJDENIS (Hebreeën 3:1), hetgeen betekent, dat Hij Zijn priesterlijke 
verantwoordelijkheden zal vervullen door erop toe te zien, dat wij ontvangen de vervulling van iedere belofte 
Gods, die wij standvastig belijden met onze mond en geloven met ons hart. 

Gods Woord in onze mond en in ons hart staat gelijk met Zijn STEM en sluit alle reden tot twijfel buiten. 
Dan is het Woord van God) in "goede aarde", alwaar het ALTIJD vrucht zal voortbrengen. Er kan nooit 
mislukking zijn wanneer wij zo in harmonie komen met Gods Woord. Op deze wijze ontdekken wij, dat de 
woorden van Christus "geest en leven" zijn, zoals Hij zegt dat ze zijn. "Ik, de Here, ben uw Heelmeester" "in 
uw mond en in uw hart" (Romeinen 10:8) zal "alle ziekte" wegnemen. 

Toen Maria zei tot de engel Gabriël: "Mij geschiede naar Uw woord", was dit "het woord des geloofs" in haar 
hart en in haar mond (Romeinen 10:8) en dat zette de woorden van de engel om in scheppende kracht en 
schonk de wereld een Heiland. Al onze zegeningen zijn het gevolg geweest van "het woord des geloofs" in 
haar hart. 

Gods Woord in ons hart en op onze lippen is even doeltreffend als toen God sprak: "Daar zij licht" en als 
toen "de wereld tot stand gebracht werd door het WOORD GODS". Maria zei: "Mij geschiede naar Uw 
WOORD" in geloof, niettegenstaande het menselijk onmogelijke. Dit was "het niet-zijnde tot aanzijn roepen", 
zoals Abraham had gedaan. 

Elke belofte is God Die tot ons spreekt, daarom, in plaats van ze te verwaarlozen, laten wij met Maria van elke 
belofte zeggen: "Mij geschiede naar Uw WOORD". Dan zullen wij bemerken, dat "geen Woord, dat van God 
komt, krachteloos zal wezen". 
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IV. Hoop 

Hoop is nooit geloof 

Hoop is verwachting. Geloof verandert hoop in werkelijkheid. De meeste mensen verwarren HOOP met 
GELOOF. Maar hoop is altijd toekomst, terwijl geloof altijd hedenis. Hoop is krachtig; ze is vol geestdrift, 
maar ze bezit nooit iets. Alleen al het feit dat iemand op iets HOOPT, bewijst reeds dat hij HET NIET 
BEZIT. Maar geloof is een bezitter. Wat een verschil! 

Zowel hoop als geloof zijn schriftuurlijk, alhoewel ze niet hetzelfde zijn. Er is een tijd om te hopen en er is een 
tijd om geloof uit te oefenen. Wij hopen op zegeningen, die God voor onze toekomst heeft bereid (de hemel, 
een kroon der gerechtigheid, een woning, eeuwige gelukzaligheid, enz.), maar wij moeten geloof uitoefenen 
voor zegeningen, Welke God NU voor ons heeft bereid. Genezing is evenals vergeving bereid voor allen en 
wordt heden aan allen vrijelijk aangeboden en hierop moeten wij nooit HOPEN, maar wij moeten er nu 
DOOR HET GELOOF BESLAG OP LEGGEN. 

Er staan beloften in de Bijbel en er staan ook vermeldingen van feiten in. Een belofte is voor de toekomst, 
maar de mededeling van een feit is voor het HEDEN. De komst van Christus is een hoop. Het is toekomst. 
De woningen, die wij eens zullen bewonen, zijn een hoop. Zij zijn voor de toekomst. De hemel is een hoop. 
De kroon der gerechtigheid, die de Heer voor ons allen heeft weggelegd, is een hoop. Het is toekomst. "De 
hoop maakt niet beschaamd", zegt de Schrift. Hoop heeft betrekking op dingen in de toekomst. U hoopt niet 
iets, wat u reeds bezit (Romeinen 8:24). Geloof erkent de dingen, die volgens de Schrift nu van ons zijn en legt 
er beslag op, ongeacht alle leugenachtige symptomen. Bijvoorbeeld: "Door Zijn striemen zijt gij genezen". Dat 
is geen belofte. Dat is de vermelding van een feit. U HOOPT dat niet. Geloof legt daar nu beslag op wanneer 
het geloofd wordt, dan HANDELT U OP DE VERKLARING VAN DAT FEIT. U komt uit bed. U zegt uw 
hulp af. U handelt op uw verlossing, precies zoals u zou handelen op het woord van een advocaat, die zei dat u 
duizend euro had, die u zojuist erfde. Dan zou u niet hopen, dat zijn woorden waar waren of dat u op een of 
andere dag misschien duizend euro zou krijgen, maar u zou handelen op zijn woorden. Zegt nooit: "Ik hoop, 
dat ik eens genezen zal worden". U WERD GENEZEN. Gelooft dat en handelt dienovereenkomstig en 
gezondheid zal uw deel zijn. 

V. Bidden om geloof 

Iemand bidt aldus: "Here, help mij om geloof te hebben. Help mij Uw Woord te geloven". Zij vergeten, dat de 
Bijbel zegt: "Het geloof is uit het horen van het Woord van God" (Rom 10:17). en niet uit het bidden om 
geloof. Bidden om geloof staat gelijk met te zeggen: 

"Vader, help mij overtuigd te worden, dat U meende wat U zei, toen U die belofte deed". Zij, die bidden om 
geloof, negeren ook het feit, dat Jezus zegt, dat wij GELOVIGEN zijn. Iemand, die een gelovige is, kan niet 
tegelijk een twijfelaar zijn. Jezus sprak: "Hij die GELOOFT, zal BEHOUDEN worden". Indien u gered bent, 
dan bent u een gelovige. Vraagt de Vader nooit u te helpen geloven. U bent een gelovige. Daarom 
HANDELT NU OP ZIJN WOORD.  

VI. Het eens zijn met het Woord  

Vele mensen, die zeggen dat zij al het geloof van de wereld bezitten, bewijzen vele keren, door hun volgende 
zin, juist het tegenovergestelde. Zij zeggen bijvoorbeeld: 

"O ja, ik heb al het geloof van de wereld! Ik heb altijd geloofd in Gods goede, oude Bijbel! Maar op een of 
andere wijze kan ik maar niet genezen worden. Ik ben nooit gezond geweest. Ik probeer en probeer te 
geloven, maar het lijkt erop dat ik nooit vooruit ga". Zo iemand negeert het feit, dat God zegt, dat HIJ 
GENEZEN WERD op Golgotha door de striemen van Jezus. Hij weigert te geloven, dat hij in Christus 
gezond gemaakt werd, toen Christus de striemen droeg, waardoor hij genezen werd. Met zijn hoofd stemt hij 
toe dat het Woord waar is, maar hij heeft het nooit met zijn hart geloofd en hij heeft nooit OP GODS 
WOORDEN GEHANDELD. Al het geloof, dat sommige mensen hebben, is het geloof, WAAROVER zij 
SPREKEN. En het vreemde van de zaak is, dat geloof meer tot uiting komt in daden dan in woorden. Toen 
die vier mannen uit Marcus 2 de verlamde lieten zakken door een opening in het dak, genas Jezus de man, 
"ZIENDE HUN GELOOF" — niet horende hen opscheppen over het grote geloof dat ze hadden, maar 
ZIENDE hun geloof. Hij zag geloof in hun HANDELINGEN. 
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Spreekt nooit of bluft nooit op uw geloof. Als u geloof hebt, goed! "Zonder geloof is het onmogelijk God te 
behagen" (Hebreeën 11:6). Maar praat er niet steeds over. HANDELT UW GELOOF. Dat is GELOVEN. 

Als God zegt: "Ik, de Here, ben uw Heelmeester" en "Die al UW krankheden geneest", HANDELT DAAR 
DAN NAAR en stelt God aan het werk om het waar te maken. Lig niet in bed, pochend op uw geloof en toch 
klagend over uw pijn, maar sta op en neem God op Zijn Woord, aldus UW GELOOF HANDELEND, en 
God zal Zijn Woord aan u waarmaken.  

VII. Steunen op het geloof  van anderen  

Hebt uw eigen geloof. Iedereen behoort zijn eigen geloof op te bouwen. Ik bemerk, dat de meerderheid van de 
mensen zich zorgeloos met de stroom laat meevoeren, totdat zij op een gevaarlijke plaats belanden. Ze zijn 
ziek, of een geliefde is ziek; of een financieel of ander probleem, dat hun gehele toekomst kan beïnvloeden, 
doemt op. Dan zoeken zij als razenden naar iemand die kan roepen en snikken en Schriftteksten aanhalen in, 
wat zij noemen, hun "gebed" en het baat niets, omdat er geen geloof achter staat. Indien er geloof was 
geweest, dan zou er geen roepen en snikken zijn geweest. Er zou blijdschap geweest zijn, omdat zij wisten, dat 
wat zij de Vader ook vroegen in Jezus’ Naam, Hij het doen zou. 

Geloof kan niet door sympathie worden opgebouwd. Het wordt alleen opgebouwd door TE HANDELEN 
OP HET WOORD en door het Woord in u te laten leven, zoals het ook in Jezus leefde. Wanneer ik het 
Woord doe, bouw ik mijn geloof op. Ik word een DADER VAN HET WOORD, iemand die HET WOORD 
IN PRAKTIJK BRENGT — geen "prater over het Woord". God is niemand dichter nabij dan u. Hij wil 
niemand vlugger antwoorden dan u. Hij is UW God. Het WOORD is VAN U, wanneer de predikant de stad 
uit is en de telefoonverbinding verbroken is.
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35   Enkele verboden 

Tracht niet te geloven. HANDELT OP HET WOORD. Dat is geloven.  

Hebt geen belijdenis die Gods Woord tegenspreekt. Zorgt ervoor, dat uw getuigenis en belijdenis 
overstemmen met Gods Woord, ongeacht welk leugenachtig symptoom ook. Erkent Zijn Woord.  

Vertrouwt niet in het geloof van andere mensen. Hebt uw eigen geloof. U BENT een gelovige. U 
HEBT geloof. Zie Romeinen 12:3.  

Spreekt niet over twijfel en ongeloof. Haalt standvastig de Schriften aan en zij zullen uw deel 
worden. "Zij hebben hem (de tegenstander) overwonnen door het bloed van het Lam en door het 
Woord van hun getuigenis" (Openbaring 12:11).  

Spreekt niet over ziekten en pijnen. Spreekt over uw genezing. Wanneer u spreekt over ziekte, dan 
verheerlijkt u daarmee de duivel, die, hetgeen u erkent door uw woorden, in staat is geweest u ziek 
te maken. Laat uw tegenstander luisteren naar uw lofprijzing tot God en naar uw spreken over het 
levende Woord en de beloften Gods, en hij zal niet lang blijven.  
Toen Jezus verzocht werd, versloeg Hij Satan door te zeggen: "Er staat geschreven" en door 
vervolgens de Woorden van Zijn Vader aan te halen. 
U kunt Satan op dezefde wijze verslaan.  

Zegt niet: "Ik denk, dat ik een twijfelende Thomas ben". Hebt u er nooit bij stil gestaan hoe het 
het hart van Jezus moet hebben gesmart, dat Thomas twijfelde aan Zijn opstanding, meer nog dan 
Petrus die vloekte en zweerde? Ongeloof in de opofferende verzoeningsdood van Jezus Christus 
is de vervloekte zonde van alle zonden. Deze houding ten opzichte van de genezende striemen 
van Jezus Christus kan niet minder zondig zijn.  

Spreekt niet over mislukking, onbekwaamheid of over wat u niet kunt. Zegt: "Ik vermag alle 
dingen door Christus, Die mij kracht geeft". "In al deze dingen zijn wij meer dan overwinnaar". 
Dit waren de woorden van iemand die overwinnaar was in alles wat hij ondernam in de bediening 
van dit gezegende Evangelie. Zegt: "IK KAN"; nooit, dat u niet kunt. 
U kunt geen geloof opbouwen als u het Woord nooit in praktijk brengt. U kunt geen gebedsleven 
opbouwen dat iets meer is dan godsdienstige woorden, als u nooit OP HET WOORD 
HANDELT en dat Woord zijn rechtmatige plaats in u laat hebben. "Weest DADERS des 
Woords en niet alleen HOORDERS: dan zoudt gij uzelf misleiden" (Jakobus 1:22) .
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36   De Kracht van Gods Woord 

"In den beginne SCHIEP God den hemel en de aarde" (Genesis 1:1). 
"En God ZEIDE: Er zij licht; (Ziet u, God sprak alleen HET WOORD: "Er zij licht" en nu zien we het 
resultaat) en ER WAS LICHT" (Genesis 1:3). Hier hebben wij de waarheid aangetoond, dat wat God ZEI, 
GEBEURDE. 

"En God ZEIDE: Daar zij een uitspansel...... en HET WAS ALZO" (Genesis 1:6, 7). 

"En God ZEIDE: Dat de wateren onder den hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn 
kome; en HET WAS ALZO" (Genesis 1:9). 

"En God ZEIDE: Dat de aarde voortbrenge..... en HET WAS ALZO" (Genesis 1:11). 

"En God ZEIDE: Dat er lichten zijn...... en HET WAS ALZO" (Genesis 1:14, 15). 

Hoe God schiep wat Hij maakte 

Nu zien wij, door het Woord van God, precies wat de dingen in aanzijn riep. 

"Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het WOORD VAN GOD TOT STAND GEBRACHT IS, 
zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare" (Hebreeën 11:3). 

Wanneer wij, als zonen en dochteren van de levende God, ons beginnen te realiseren welke KRACHT, ja, 
SCHEPPENDE KRACHT gelegen is in wat God ZEGT wanneer Hij SPREEKT, dan verstaan wij een 
waarheid, welke alle onmogelijkheden mogelijk zal maken en welke gemakkelijk maakt datgene, dat altijd zo 
moeilijk scheen. Tenzij Wij de KRACHT VAN GODS WOORD leren verstaan, is dat Woord nog niet een 
levend iets in ons geworden. Het heeft dan nog geen vitaliteit; het is slechts een schone leerstelling, een 
belijdenisgeschrift of een dogma geweest. Het is dood en zonder waarde geweest; het produkt van een 
drukker, of de combinatie van papier en inkt. Maar luistert wat Jezus zegt: "De WOORDEN, die Ik tot u 
SPREEK, zijn GEEST en LEVEN (Johannes 6:63) . 

Als God spreekt 

Als God SPREEKT (begrijpt dit goed), dan komt de zelfde SCHEPPENDE KRACHT welke het gevolg was 
van toen Hij DE WERELD IN AANZIJN SPRAK opnieuw in werking. Zijn WOORD is HEDEN precies 
even doeltreffend, precies even krachtig , ja, precies even SCHEPPEND als toen "de wereld door het 
WOORD VAN GOD tot stand gebracht is". 

"Ik, de Here, zal het WOORD SPREKEN, dat ik SPREKEN zal, EN HET ZAL IN VERVULLING 
GAAN" (Ezechiël 12:25). "En Hij (God) heeft de WOORDEN bevestigd, die Hij GESPROKEN HAD" 
(Daniël 9:12). "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar MIJN WOORDEN zullen geenszins 
voorbijgaan" (Lucas 21:33). "HET WOORD DES HEREN blijft in der eeuwigheid" (1 Petrus 1:25). "De 
belofte GELDT VOOR AL HET NAGESLACHT" (Romeinen 4:16). "Hetgeen Hij (God) beloofd heeft, is 
Hij BIJ MACHTE TE VOLBRENGEN" (Romeinen 4:21). "Geen WOORD, dat van God komt, zal 
KRACHTELOOS wezen" (Lucas 1:37). 

Handelt op het Woord 

Gelooft Gods Woord. Vertrouwt Zijn Woord. Kent de kracht, de SCHEPPENDE KRACHT van Zijn 
Woord, dan kunt u en ZULT U HANDELEN OP HET WOORD. 

Als God zegt: "Ik, de Here, ben UW HEELMEESTER" (Exodus 15:26) en u durft de KRACHT van deze 
heerlijke woorden te geloven, dan zult u ERNAAR HANDELEN. Dan zal de bedlegerige opstaan in geloof 
en gezond zijn; de lamme zal huppelen als een hert; de tong van de stomme zal beginnen te zingen; de dove 
oren zullen geopend worden; pijnen zullen vluchten, duisternis zal worden uitgebannen en u zult beginnen te 
DOEN juist die dingen, die u, voordat u God OP ZIJN WOORD nam, NIET KON DOEN. 

De SCHEPPENDE KRACHT VAN GODS WOORD zal scheppen in uw lichaam precies datgene, dat u 
nodig hebt om gezond en sterk te zijn. Zwakheid zal worden omgezet in sterkte; dood zal worden omgezet in 
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leven; ziekte zal worden omgezet in gezondheid; en onmogelijkheden zullen tot mogelijkheden worden 
gemaakt. 

Gelooft mij, vrienden; u, die hulp nodig hebt, kunt NU opstaan in het geloof en het wagen GODS WOORD 
TE GELOVEN en u zult nieuwe kracht in uw door pijn gefolterde lichaam ontvangen. U kunt persoonlijk de 
wonderbare SCHEPPENDE KRACHT van Gods Woord ervaren, door eenvoudig het Woord genoeg te 
geloven om ernaar te HANDELEN. 

Geloof, getoond door daden 

Ik zeg: "Handelt op Gods Woord", omdat "geloof zonder WERKEN dood is" (Jakobus 2:20). Deze 
Schrifttekst betekent, dat wij slechts zoveel geloof hebben als dat wij HANDELEN. Dit kleine feit is 
belangrijk: Geloof bluft nimmer; het handelt altijd.  

Het zou dwaas zijn te zeggen, dat wij iets geloven, als we vervolgens weigeren overeenkomstig te handelen. 
Het zou volkomen zinloos zijn wanneer u verklaarde een groot vertrouwen te hebben in de kracht van die 
brug, die de kloof overspant, maar u weigert er met uw auto overheen te rijden. Jakobus zegt: "Zijn 
(Abrahams) geloof werkte samen MET zijn werken en dit geloof werd pas volkomen uit de werken" (Jakobus 
2:22). U bewijst uw geloof door uw handelingen die daarmee overeenstemmen. Uw WERKEN (handelingen, 
daden) zullen uw GELOOF rechtvaardigen. 

Geloof  in werking overwint altijd 

Gedurende een van onze genezingscampagnes in Kingston, Jamaica, verdrong de menigte zich vanaf half vier 
‘s middags rond de terreinmuur van de gehoorzaal om te wachten op de opening van de poorten om half 
zeven. Een arme vrouw droeg haar man, die volkomen verlamd was, op haar rug van haar woonplaats naar de 
plaats van samenkomst en toen zij daar arriveerde, en de deuren gesloten vond, maar zag dat honderden 
anderen over de muur klommen om toegang tot het gebouw te verkrijgen, besloot zij haar man over de muur 
te werpen. Daarna klom zij zelf er over heen, pakte hem weer op en sjouwde hem het gebouw binnen en ging 
in de rij staan voor gebed om genezing. Dit was het handelen van haar geloof . Het behoeft niet gezegd te 
worden, dat haar man naar buiten liep, genezen door de kracht van God. Geloof in werking overwint altijd. 

Een vrouw, stervend aan kanker en verlamming, werd in een van onze samenkomsten gebracht en in een 
zijkamer neergelegd. Men verwachtte niet dat ze na de dienst nog zou leven. Zes maanden lang had ze niet 
overeind gezeten. Haar voeten en benen waren volkomen verlamd. Na de bediening des Woords, gingen wij 
naar binnen en legden onze handen op haar en bestraften de kanker. Ik vroeg haar: "Zuster, wanneer wilt u 
gezond worden?" Zij zei: "Nu". "Wel", zei ik, "sta dan op in de Naam van Jezus en wees gezond". Langzaam 
schoof zij haar voeten van bed, ging zitten, stond op, spreidde haar armen open en wandelde alleen naar 
voren, terwijl ze God loofde en prees. Zij handelde haar geloof. 

Op het moment dat werkelijk GELOOF overgaat in HANDELING, volkomen afhankelijk van wat God 
HEEFT GEZEGD IN ZIJN WOORD, begint de scheppende kracht zijn werk en ziekte moet verdwijnen. 
Weest nooit bevreesd om GOD TE GELOVEN EN OP ZIJN WOORD TE HANDELEN. Herinnert u wat 
Jezus zei tot de vader van het kleine meisje, waarvan de twijfelaars zeiden dat ze dood was: "Wees niet 
bevreesd, GELOOF alleen" (Marcus 5:36). 

Ik stond verbaasd, toen ik ontdekte dat het woord "geloven" een werkwoord is. Een werkwoord duidt 
gewoonlijk HANDELING aan. Jakobus wist dat, toen hij schreef: 

"Indien het geloof niet met de WERKEN gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood." (Jakobus 2:17), en 
"Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert GELOOF te hebben, als hij geen WERKEN heeft?" 
(Jakobus 2:14), en "Toon mij dan uw geloof zonder de WERKEN, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn 
WERKEN" (Jakobus 2:18) . 

Indien God een wereld kan scheppen door Zijn Woorden "DAAR ZIJ", dan kan Hij zeker uw zieke lichaam 
door Zijn Woord genezen. "Hij zond ZIJN WOORD en genas hen"(Psalm 107:20). 
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Het gezag van Gods Woord 

"In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne 
bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is"  
(Johannes 1:1-3). 

God verbond Zichzelf met Zijn Woord. Hij maakte Zichzelf een deel van Zijn Woord. Hij is niet alleen in 
Zijn Woord, maar Hij staat achter Zijn Woord. U kunt God niet scheiden van Zijn Woord. Hij riep niet alleen 
de dingen, die niet waren, tot aanzien en dwong ze te bestaan met Zijn Woorden, maar volgens Jeremia 1:12, 
waakt Hij over Zijn Woord om te zien, dat niet één Woord faalt. "Ik waak (sta er achter) over Mijn Woord om 
dat te doen". 

God zegt: "Ik, de Here, BEN UW Heelmeester" (Exodus 15:26). Dat woord van belofte blijft in der 
eeuwigheid (1 Petrus 1:25). Iemand zei eens, dat het Woord gelijkt op zijn Auteur: eeuwig, onveranderlijk, en 
levend. 

Het woord van een mens is wat een mens is. Het Woord van God is wat God is. Ongeloof in dit Woord is 
ongeloof in God, die er de Auteur van is. Onze houding ten opzichte van dit Woord van God betekent alles. 

Toen Maria verteld werd dat zij zwanger zou worden door de kracht van de Heilige Geest en dat ze Hem ter 
wereld zou brengen, Die Zijn volk zou redden van zijn zonden, kon zij niet begrijpen hoe zoiets kon 
gebeuren. Natuurlijkerwijze was het onmogelijk. Het verstand zal de plaats van het Woord innemen, indien wij 
dat toestaan, omdat handelen op het bovennatuurlijke Woord van God niet aantrekkelijk is voor onze 
zintuigen. Het lijkt eerder op "fanatisme". Maar Maria gaf ons het geheim van genade bij God, toen ze zei: 
"MIJ GESCHIEDE NAAR UW WOORD" (Lucas 1:38). Dat was de Vader welaangenaam en HET 
GESCHIEDDE. 

Wanneer de Kerk leert haar redeneringen opzij te stellen en haar verstandskennis weg te doen, beseffend dat 
"de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; 
trouwens, het kan dat ook niet" (Romeinen 8:7), en wanneer zij opnieuw zal zeggen: "Mij geschiede naar UW 
WOORD" en dienovereenkomstig handelt , dan zal zij opnieuw de wereld overstromen met overwinning en 
triomferende kracht. Dan zal het verrichten van wonderen haar opnieuw duidelijk identificeren en zij zal 
opnieuw gekend worden als "zij, die de wereld in opschudding gebracht heeft" (Handelingen 17:6). 

Verbazing over Jezus’ Woorden 

Nadat Jezus door Johannes in de Jordaan gedoopt was, werd Hij door de Geest naar de woestijn geleid, alwaar 
Hij veertig dagen verbleef. Toen "keerde Jezus terug in de KRACHT des Geestes (Lucas 4:14) teneinde Zijn 
aardse bediening te beginnen. 

Het eerste, dat de mensen verbaasde en hun aandacht trok, was het feit dat JEZUS MET MACHT EN 
GEZAG SPRAK. 

"En zij stonden versteld over Zijn leer (Waarom ?), want Zijn WOORD WAS MET GEZAG (Lucas 4:32). Ze 
riepen uit: "Wat voor SPREKEN IS DIT! Want Hij legt met GEZAG en MACHT aan de onreine geesten 
Zijn bevelen op en zij varen uit" (vs. 36). 

Deze mens, JEZUS, stond in een vissersboot, die heen en weer slingerde in de woedende golven van het meer, 
waarboven een zwarte lucht, die door een zware stormwind werd voortgejaagd en Hij SPRAK tot de 
stormwind: "Zwijg, wees stil" (Marcus 4:39) en zie! het werd volkomen stil. "Wie is toch Deze, dat ook de 
wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?" 

Toen Jezus voor het eerst in de synagoge verscheen, las Hij uit het boek Jesaja: "De Geest des Heren is op Mij, 
daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft mij gezonden om aan 
gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid" 
(Lucas 4:18). Het 22e vers van datzelde hoofdstuk vermeldt, dat zij "zich VERWONDERDEN over de 
WOORDEN van genade, die van Zijn lippen kwamen". 

Het gebeurde talloze keren, dat de mensen verbaasd waren en zich verwonderden wanneer Jezus met MACHT 
EN GEZAG SPRAK. Waar en wanneer de mensen Zijn woorden geloofden, werd het onmogelijke mogelijk; 
het moeilijke werd gemakkelijk; dingen, waarvan de mensen nooit gehoord hadden, begonnen te geschieden; 
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en glorieuze wonderen werden alledaags. Zijn WOORD WAS MET MACHT. Dat Woord is nog steeds 
hetzelfde, omdat HIJ nog Dezelfde is. 

De sleutel tot overwinning 

Tot de vader van de bezeten jongen zei Jezus: "ALS GIJ KUNT GELOVEN, alle dingen zijn mogelijk voor 
wie gelooft" (Marcus 9:23). O, lieve vrienden, GELOOFT CHRISTUS’ WOORDEN! Gelooft, dat wat Hij 
zegt, ZAL GESCHIEDEN! Twijfelt aan niets, maar GELOOFT SLECHTS. "Alle dingen zijn mogelijk voor 
wie gelooft". Indien u SLECHTS wil GELOVEN, dan kunt U verlost en genezen worden op dit moment, 
waar u zich ook bevindt. 

Handelt nu, op dit moment, op Gods Woord en verheft u boven al uw twijfel en vrees. Laat uw geloof u 
vrijmaken door het in WERKING te stellen. U hebt op dit MOMENT het geloof IN U, maar u hebt het 
nooit laten werken, waardoor het u verlossing kon brengen. U hebt uw geloof gevangen gehouden. U hebt het 
gebonden gehouden. Het was gedwongen zich sluimerend in u te houden, dit alles, omdat u geweigerd hebt te 
handelen op Gods Woord. U hebt GEWETEN, dat Gods WOORD waar was, maar u hebt uw geloof niet 
laten handelen en daarom kwam de genezing niet tot u. 

HANDELT UW GELOOF en Gods Woord zal SCHEPPENDE KRACHT en GODDELIJK LEVEN aan 
dat lichaam van u meedelen. "Gelooft gij dat?" (Johannes 11:26). "Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft". 
Handelt op Gods Woord. Handelt op: "Door wiens striemen GIJ genezen zijt". Handelt op: "Hij heeft onze 
zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen". 

Indien u het slechts kunt geloven, dan ZAL HET OP DIT MOMENT GESCHIEDEN - op de plaats waar u 
bent, en u zult vrij zijn. Uw pijnen zullen beginnen te verdwijnen en uw zwakte begint te veranderen in sterkte. 
Het licht zal in dat blinde oog komen. Het geluid zal in die dove oren komen. Het leven zal in die verlamde 
ledematen stromen. O, broeder! gelooft het, en HET GEBEURT - OP DIT MOMENT! Staat op en wandelt 
in Jezus´ Naam. Doet het nu. Doet datgene, waarvan u meende, dat u het niet kon doen, en u zult genezen 
worden. Doet het in Jezus´Naam en beveelt die ziekte, zwakte of verlamming u te verlaten en u zult de 
heerlijkheid Gods zien. Halleluja! ZIJN WOORD IS HEDEN MET KRACHT.  

Wat mijn ogen opende  

Toen ik de KRACHT van God door zo´n simpele methode gedemonstreerd zag en toekeek hoe een gelovige 
doofstomme geesten beval de vele mensen, die er door bezeten waren, te verlaten, en toen ik zag, dat zij 
hoorden en spraken, werd ik volkomen overtuigd dat dit de Bijbelse manier is. De kracht van de Naam van 
Jezus werd mij geopenbaard, want ik zag door mijn eigen ogen aangetoond, dat dezelfde dingen, die door de 
apostelen en zelfs door Jezus zelf werden gedaan, ook nu gedaan konden worden. Ik ontdekte dat wij ALLES 
KUNNEN DOEN wat Jezus zei dat wij konden doen, door het te doen in Zijn Naam. 

Ik keerde terug naar de East Side Tabernacle in Portland, Oregon, welke gemeente ik toen diende en kondigde 
een goddelijke genezingsdienst aan door iedereen te vertellen zijn zieken mee te brengen, hen ervan 
verzekerend dat ze genezen zouden worden. Vele wonderbare genezingen geschiedden en het nieuws 
verspreidde zich tot in de wijde omtrek. 

Sinds die tijd hebben wij vele duizenden wonderen en genezingen gezien in campagnes over geheel Amerika 
en in andere landen en eilanden en hebben wij duizenden malen aangetoond dat "Jezus Christus gisteren en 
heden Dezelfde is, en tot in eeuwigheid" (Hebreeën 13:8). Indien Hij Dezelfde is, dan is ZIJN WOORD 
hetzelfde. Het deelt nog steeds kracht mee, wanneer het wordt uitgesproken.  

Ga naar diep water en zet uw netten uit  

Herinnert u zich de nacht, gedurende welke de discipelen met hun visnetten gewerkt hadden om wat vis te 
vangen, teneinde een eerlijk bestaan te leiden, en dat zij NIETS hadden gevangen? Jezus kwam langs en 
SPRAK: "Ga naar diep water en ZET UW NETTEN UIT OM TE VISSEN. En Simon antwoordde en zeide: 
Meester, den gehelen nacht door hebben wij hard gewerkt en NIETS gevangen: maar OP UW WOORD ZAL 
IK de netten uitzetten " (Lucas 5:4,5). 
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Petrus begon niet over de onredelijkheid van de woorden van zijn Meester te argumenteren; hij begon niet uit 
te leggen hoe hopeloos de zaak was; hij verklaarde niet dat hij die wateren kende en dat hij wist dat er op die 
plaats geen vis was, omdat hij handig genoeg was om ze te vangen als ze er wel waren. 

Hoe dikwijls komt het voor dat mensen, wanneer wij de menigten dienen, ons willen gaan uitleggen hoe lang 
ze reeds ziek zijn; hoeveel doktoren en specialisten hen hebben opgegeven; of hoeveel keer er al voor hen 
gebeden is en dat ze geen hulp ontvingen. Broeder, hebt moed! Leert een geheim van Petrus, de visser: 
Gehoorzaamheid zal altijd de overwinning brengen, wanneer wij de WOORDEN VAN DE MEESTER 
gehoorzamen. 

 

Ah, vrienden, weest nimmer bevreesd om "tot het uiterste" te gaan in gehoorzaamheid aan de WOORDEN 
van Jehova. Geeft uzelf in volle gehoorzaamheid aan IEDER WOORD van Hem, want "geen WOORD, dat 
van God komt, zal krachteloos wezen" (Lucas 1:37). Hij kan ALLE NETTEN vullen, zet ze daarom ALLE 
uit. 

Misschien bent u al jarenlang ziek. Vele gebeden werden voor u opgezonden. Vele doktoren hebben wanhopig 
hun hoofd geschud, omdat ze niet meer wisten wat ze aan u moesten doen. Zij hebben u verteld dat alleen een 
hogere macht u nog kan genezen. U hebt telkens weer geprobeerd genezing te verkrijgen, maar naar het schijnt 
heeft u gefaald. Maar, vrienden, het Woord verklaart nog altijd: 

"Door Zijn striemen zijn wij genezen" (Jesaja 53:5). 

Vat nieuwe moed. Zegt deze keer: "maar OP UW WOORD, ZAL IK weer komen"; "OP UW WOORD, 
ZAL IK herstellen; "OP UW WOORD, ZAL IK volkomen genezen zijn". Gods Woord kan u niet 
teleurstellen. Gelooft het met uw gehele hart en handelt uw geloof OP ZIJN WOORD. "Zet uw netten uit" en 
verwacht dat ze gevuld worden met genezing. Stapt uit op Gods eeuwige, onfeilbare Woord. Geloof brengt 
altijd een volledig antwoord; zelfs "oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen" (Efeziërs 3:20), zoals ook 
de ervaring van Petrus was, toen hij zijn netten uitzette op het woord van Christus.
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37   Drie vragen omtrent de doorn van Paulus 

"Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een DOORN IN HET VLEES gegeven, een engel 
des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Drie maal heb ik den Here 
hierover gebeden, dat hij van mij zou af laten. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de 
kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, 
opdat de kracht van Christus over mij kome" (2 Korintiërs 12:7-9). 

 

Een van de belangrijkste bezwaren, welke heden tegen de dienst der genezing wordt ingebracht, is Paulus’ 
"doorn in het vlees". De ene traditionele opvatting heeft geleid tot de andere. De zeer verbreide lering, dat 
God de Auteur van de ziekte is en dat Hij enkele van de vroomste van Zijn kinderen ziek wil laten blijven om 
Hem te verheerlijken door standvastigheid en geduld, heeft zonder twijfel geleid tot de opvatting, dat Paulus 
een ziekte had, welke God niet wilde genezen. Wij geloven niet, dat iemand die voldoende tijd zou nemen om 
alles, wat God te zeggen heeft over genezing te bestuderen, ooit tot zulk een conclusie zou kunnen komen. 

Ik wil graag erkennen, dat twee even vrome mensen tegengestelde inzichten kunnen hebben, niet alleen 
aangaande dit punt, maar wat betreft het gehele onderwerp van goddelijke genezing. Het is zuiver en alleen een 
zaak van Studie en onderzoek. Vele goede mensen, wier lering was geweest dat de tijd van wonderen voorbij 
was, enz., hebben, terwijl ze de Schriften lazen, gedachteloos de Bijbelse leer aangaande genezing overgeslagen, 
omdat ze geloofden, dat dit niet van toepassing was in onze dagen. Met een oprecht verlangen ieder eerlijk 
hart te helpen, bieden wij de volgende studie aangaande Paulus’ doorn aan. Duizenden dierbare mensen 
hebben onnodig jarenlang geleden door ziekten, gelovende dat zij God behaagden, Die, zoals men 
veronderstelde, ook Paulus een of andere ziekte liet verdragen. Teneinde een goed begrip van deze zaak te 
krijgen, zullen wij eerst eens precies nagaan wat de Bijbel zegt over deze "doorn in het vlees", namelijk:  
(1) wat de "doorn" was,  
(2) wat deze deed, en  
(3) waarom hij tot Paulus gezonden werd. 

TEN EERSTE: De uitdrukking "doorn in het vlees" komt in het Oude of Nieuwe Testament uitsluitend voor 
als een illustratie. Het beeld van de "doorn in het vlees" is op geen enkele plaats in de Bijbel gebruikt als een 
beeld van ziekte. Telkens als de uitdrukking gebruikt wordt in de gehele Bijbel, wordt nauwkeurig omschreven 
wat de "doorn in het vlees" was. In Numeri 33:55 werd met de "doorn in het vlees" bedoeld de bewoners van 
het land Kanaän. In Jozua 23:13 verwees de uitdrukking naar de heidenvolken van Kanaän (de Kanaänieten). 
In deze beide gevallen vermeldt de Bijbel duidelijk wat deze "doorns in het vlees" waren: beide keren waren de 
"doorns" persoonlijkheden. Even duidelijk vermeldt ook Paulus precies wat zijn "doorn" was. Hij zegt, het 
was "een engel des satans"; of, zoals anderen vertaalden, "de boodschapper van Satan", "Satans engel", enz. 
OPNIEUW was de illustratie "doorn in het vlees" een persoonlijkheid, nl. "een engel des satans". Dit woord 
"engel" is vertaald van het Griekse woord "Angelos" , hetwelk 188 maal in de Bijbel voorkomt en 181 maal 
vertaald is met "engel" en zeven maal met "boodschapper". In alle 188 maal zonder één uitzondering, in de 
gehele Bijbel is het een persoon en geen ding. De hel werd bereid voor "de duivel en zijn engelen" (Matteüs 
25:41) (of "boodschappers"); en Paulus "doorn’ in het vlees" was een van die "boodschappers" of "engelen" 
van de duivel. Paulus zegt dat. 

Predikers en leraren hebben Paulus’ "doorn in het vlees" van alles en nog wat genoemd, van een oosterse 
oogziekte — "Opthalmia" — tot een onbekeerde vrouw. Het komt mij zo onredelijk voor, dat zulke zeer 
verschillende opvattingen van de een naar de ander worden doorgegeven, terwijl Paulus zo duidelijk verklaart 
wat zijn "doorn" was, namelijk "een engel des satans". 

TEN TWEEDE: Paulus vertelt ons niet alleen wat zijn "doorn" was, namelijk "een engel des satans", maar hij 
zegt ons ook wat deze "engel des satans" kwam doen: "mij met vuisten slaan". Dat woord "slaan" betekent 
"slag na slag", zoals toen de golven tegen het schip sloegen, en zoals toen zij Christus "sloegen". Beziet het 
gebruik van het woord "slaan" eens zoals het voorkomt in Matteüs 26:67; Marcus 14:65; 1 Korintiërs 4:11; 1 
Petrus 2:20. Hetzelfde woord, gebruikt in 2 Korintiërs 12:7 in de beschrijving van het lijden, dat Paulus 
onderging door deze "engel des satans", MOET OVEREENSTEMMEN met zijn zelfde betekenis in alle 
andere passages. In niet één geval slaat het op ziekte of kwaal. Deze "engel des satans" was gezonden om 
Paulus voortdurend te "SLAAN MET VUISTEN"; om "slag na slag" toe te brengen aan deze getrouwe man 
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van God. Het gebruik van het woord "slaan", in 1 Korintiërs 4:11, is in de Spaanse Bijbel vertaald met 
"gebeukt met vele slagen". Een ziekte zou iemand nooit kunnen "beuken met vele slagen" noch "met vuisten 
kunnen slaan", maar het treiterende werk van een "engel des satans" past zo’n beschrijving heel goed. De 
volgende opsomming van Paulus’ lijden (slagen van Satans altijd-tegenwoordige engel) gedurende zijn 
bediening, behoort zeker voldoende te zijn om de beukende slagen van deze "engel des satans" op het leven 
van Paulus te verklaren, zonder ZIEKTE aan deze lijst toe te voegen, ziekte, welke noch door Paulus, noch 
door de Schriften wordt genoemd. 

Onmiddellijk na Paulus’ bekering, zond God Ananias tot Paulus met de mededeling: "Ik zal hem tonen, 
hoeveel hij lijden moet ter wille van Mijn Naam" (Handelingen 9:16), hetgeen op de volgende wijzen gebeurde: 

 

Joden beraamden het plan hem te vermoorden, direct na zijn bekering (Handelingen 9:23).  

Geschuwd, toen hij zich wilde aansluiten bij de Christenen (Handelingen 26-29).  

Tegenstand van Satan (Handelingen 13:6-13).  

Tegenstand van een groep Joden (Handelingen 13:44-49).  

Verdreven uit Antiochië in Pisidië (Handelingen 13:14,50-52).  

Opstootje en verdreven uit Iconium (Handelingen 14:1-5).  

Gevlucht naar Lystra en Derbe, gestenigd en als dood achtergelaten (Handelingen 14:6-19).  

Voortdurend geredetwist met valse broeders (Handelingen 19:8).  

Geslagen en in de gevangenis geworpen te Filippi (Handelingen 16:12-40).  

Opstootje en verdreven uit Tessalonica (Handelingen 17:1-10).  

Opstootje en verdreven uit Beréa (Handelingen 17:10-14).  

Opschudding in Korinte (Handelingen 18:1-23).  

Opschudding in Efeze (Handelingen 19:23-41).  

Aanslag op zijn leven door de Joden (Handelingen 20:3).  

Opgebracht door Joden, gehinderd, vijf maal ondervraagd door het gerechtshof, en vele andere moeilijkheden.  

 Behalve de smaadheden, noden, vervolgingen en benauwdheden, vermeld in hoofdstuk 12 van II Korintiërs, 
noemt hij in het zesde hoofdstuk van deze zelfde brief nog slagen, gevangenschappen, oproeren, moeiten, 
kwaad gerucht, verleiders, "als stervend en zie, wij leven", als "getuchtigd, maar niet ten dode", en in het elfde 
hoofdstuk noemt hij "in slagen maar al te zeer, in gevangenschap veel vaker, in doodsgevaren menigmaal. Van 
de Joden heb ik vijf maal de veertig-min-één-slagen ontvangen, drie maal ben ik met de roede gegeseld, eens 
ben ik gestenigd, drie maal heb ik schipbreuk geleden.... een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee, in gevaar 
door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de 
stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders; in moeite en inspanning, in 
honger en dorst, in koude en naaktheid". 

"Gesmaad,.... vervolgd,.... gelasterd,.... als aller voetveeg.... het uitvaagsel van de wereld", enz., enz., enz. Wie 
anders dan Satans engel kon voor al dit lijden verantwoordelijk zijn? In de opsomming ervan zien wij, dat 
Paulus bijna alles wat men zou kunnen bedenken opnoemt, uitgezonderd ziekte, of een oog-kwaal. Juist 
datgene, wat hij niet noemt, grijpt de traditie aan en zegt, dat dit zijn "doorn" was. Waarom vervangen 
predikers en leraars al deze "vuistslagen", welke Paulus WEL vermeldt, voor "slechte ogen" of "ziekte", welke 
Paulus NIET vermeldt? Paulus’ "doorn" kon zeker geen gebrekkige ogen zijn geweest, omdat Paulus’ ogen 
VAN BLINDHEID GENEZEN werden (Handelingen 9:18). 

Wij hebben nu twee punten duidelijk besproken, zonder ook maar iets af te wijken van hetgeen Paulus zelf 
over deze "doorn" zei, namelijk: 

(1) WAT WAS PAULUS’ DOORN? 

Antwoord: "Een engel des Satans".  

(2) WAT DEED DEZE ENGEL?  
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Antwoord: "mij slaan met vuisten" (dit is: slag na slag toebrengen). 

Ik heb gehoord hoe prediker na prediker en leraar na leraar hun opvatting verkondigden van wat zij dachten, 
of wat zo schijnt te zijn, of wat Dr. Die-en-die zegt over Paulus’ "doorn in het vlees". En altijd maar troosten 
zij de zieken met de boodschap, dat aangezien Paulus ziek was en drie maal bad om genezing en God het niet 
geschikt achtte hem te genezen, maar in plaats daarvan tegen Paulus zei, dat Zijn genade hem genoeg zou zijn, 
dat wij daarom ook zo moeten doen als Paulus — de "doorn der ziekte" getrouw en geduldig dragen tot eer 
van God. De Bijbel Zegt er niets over, dat Paulus ziek was, dat hij bad om genezing of dat God eiste, dat 
Paulus ziek bleef. 

Tegenover deze bovenstaande dingen, welke de Bijbel NIET zegt, staat dit, wat de Bijbel WEL zegt: "Daarom 
is Mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven (geen ziekte, maar), een engel 
des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te Zeer zou verheffen. Drie maal heb ik den Here 
hierover (over de engel des satans) gebeden, dat hij van mij zou aflaten (Paulus zegt niet: "Ik heb drie maal om 
genezing gebeden"). En Hij (God) heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart 
zich eerst ten volle in zwakheid". (God zegt niet: "Nee, Paulus, ik wil dat je ziek blijft".) 

TEN DERDE: Nu zullen wij de derde vraag bekijken. Het antwoord hierop is even duidelijk als op de eerste 
twee vragen. WAAROM WAS SATANS ENGEL GEZONDEN OM HEM MET VUISTEN TE SLAAN? 
Antwoord: "Opdat ik mij niet te zeer zou verheffen om het buitengewone van de openbaringen". Wordt de 
zieken misschien ook vandaag geleerd hun ziekte te beschouwen als een "doorn", die moet blijven, opdat zij 
zich niet zouden verheffen wegens het buitengewone van hun openbaringen? Ik geloof, dat Paulus’ eigen 
reden voor zijn "doorn" vrijwel ieder ander uitsluit. U zult tenminste geen schriftuurlijk recht hebben om uw 
ziekte te zien als een "doorn" zoals van Paulus, tenzij u ook buitengewone openbaringen had ontvangen en u 
van zelfverheffing moet worden teruggehouden. Wanneer u beweert de "doorn" te hebben, dan moet u ook 
bij het overleg van de Schriften blijven aangaande Paulus’ "doorn"; Paulus roemde in alle vuistslagen, die hem 
werden toegebracht door de engel des Satans, maar indien Paulus’ vuistslagen "ziekte" was geweest en indien u 
aan "ziekte" lijdt zoals Paulus, waarom roemt u dan ook niet in uw ziekte, in plaats van te trachten ervan af te 
komen? Wanneer men in zijn "doorn" roemt, dan behoort men niet naar de beste chirurg te gaan om de 
"doorn" te laten wegsnijden. 

Wij zullen nu de teksten bezien, welke verondersteld worden te bewijzen dat Paulus’ "doorn" een soort ziekte 
was, en wij gebruiken daarbij de Uitgebreide Concordantie van Dr. James Strong als leidraad. 

"Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen" (2 Korintiërs 12:9). 

"Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden (2 Korintiërs 12:10) . 

"Gij weet, dat ik aan u de eerste maal, door zwakheid des vleses, het evangelie verkondigd heb" (Galaten 4:13). 

"Ook kwam ik in zwakheid " (1 Korintiërs 2:3). 

"Zijn persoonlijke verschijning is zwak " (2 Korintiërs 10:10). 

"Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid " (2 Korintiërs 12:9). 

Dit woord "zwakheid" is vertaald van hetzelfde Griekse woord, dat Paulus gebruikte in Romeinen 8:26, toen 
hij zei: "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". Het is ook hetzelfde woord als in Hebreeën 11:34, wanneer daar 
gesproken wordt over de profeten, die "in zwakheid kracht hebben ontvangen", en als in 2 Korintiërs 13:4 om 
uit te drukken de wijze, waarop Christus gekruisigd werd: "Hij is gekruisigd uit zwakheid , maar Hij leeft uit de 
kracht Gods". 

Het woord "zwak" of "zwakheid" in bovengenoemde teksten is hetzelfde woord als gebruikt in 2 Korintiërs 
12:10, toen Paulus zei: "Als ik zwak ben, dan ben ik sterk". Indien het woord "zwak" betekende dat hij ziek 
was, dan zou het woord "sterk" logischerwijze betekenen, dat hij gezond was. 

 

Deze woorden, die vertaald zijn met "zwakheid" en "zwak", en die betrekking hebben op Paulus’ leven, 
werden nimmer bedoeld als ziekte of een soort oogkwaal . 

Let op het gebruik van deze woorden "zwakheid" en "zwak", die vertaald zijn van dezelfde Griekse 
stamwoorden als die eerdergenoemd, zoals deze gebruikt zijn in de volgende teksten en vervangt deze 
woorden dan eens door "ziekte" of "kwaal". U zult dan zien, dat dit verkeerd is. Romeinen 4:19; 8:3; 14:2, 21; 
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1 Korintiërs 8:9; 9:22; 15:43; 2 Korintiërs 13:4; Hebreeën 5:2; 7:28. In verscheidene van deze teksten vormt het 
woord "zwakheid" een tegenstelling met "kracht" of "sterk", zonder de gedachte aan zwakheid door ziekte. 

 

Wanneer Paulus spreekt over zijn zwakheid, dan drukt hij zijn eigen nietswaardigheid uit en dat hij volledig 
afhankelijk is van de Geest en de kracht van God, opdat "uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, 
maar op kracht van God" (1 Korintiërs 2:5). 

"Toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijken toestand gelegen was, niet als iets 
verachtelijks beschouwd" (Galaten 4:14).  

Dit woord "verzoeking" (dat wordt uitgelegd als een of andere ziekte) is vertaald van hetzelfde Griekse woord, 
dat gebruikt werd om Satans uitdaging aan Christus in de woestijn te beschrijven: "En toen de duivel alle 
verzoeking ten einde had gebracht" (Lucas 4:13), en welk woord ook gebruikt werd door Jezus, toen Hij sprak: 
"Bidt, dat gij niet in verzoeking komt" (Lucas 22:40). Geen van beide had iets te maken met ziekte of kwaal 
van welke aard ook. 

"Ziet met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf!" (Galaten 6:11).  

Ons is geleerd, dat Paulus zo slecht zien kon, dat hij grote letters moest schrijven, maar laten wij de volgende 
feiten eens bezien: 

Ten eerste: Het woord "letter", dat Paulus schreef, is vertaald van hetzelfde Griekse woord als dat hij gebruikt 
in 2 Korintiërs 3:6, toen hij zei: "de letter doodt, maar de Geest maakt levend", waarbij hij toen zeker niet een 
letter van het alfabet bedoelde. 

Ten tweede: Het woord "grote", dat gebruikt is om Paulus’ letter te beschrijven, is vertaald van een Grieks 
woord, dat een hoeveelheid aanduidt, zoals hoe VEEL (volgens Dr. James Strong). Bovendien is dit woord 
"grote", zoals vertaald uit het Grieks, NIET hetzelfde "grote" als is gebruikt om AFMETING uit te drukken 
in Lucas 22:12, waar gesproken wordt over "een grote bovenzaal"; het "grote" in deze tekst van Lucas is 
vertaald van het Griekse "megas", dat "dik, zwaar, groot van oppervlakte" betekent. Maar Paulus’ letter was 
kwantitatief groot. Een "letter" van het alfabet kan "groot" zijn van AFMETING, maar niet in 
HOEVEELHEID. 

Ten derde: Paulus spreekt ongetwijfeld van zijn "epistels" (brieven) als zijnde "groot" (in lengte), eenvoudig 
omdat het niet zijn gewoonte was zijn eigen schrijfwerk te doen. 

"Want ik kan van u getuigen, dat gij, ware het mogelijk geweest, uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zoudt 
hebben" (Galaten 4:15). Deze Schrifttekst wordt nog verder gebruikt als een aanwijzing voor het feit, dat 
Paulus’ ogen zo ziek waren, waarschijnlijk door de oosterse ziekte "opthalmia", dat de mensen bereid waren 
hem hun eigen ogen te geven als vervanging voor zijn zieke ogen. Maar ik vind het een aanmatiging om een 
VERONDERSTELLING, dat Paulus zieke ogen had, op zo’n Schrifttekst te baseren. Het lijdt geen twijfel dat 
het gezegde van de Galaten eenvoudig een uitdrukking van genegenheid en liefde was ten opzichte van de 
getrouwe bediening van Paulus.  

Toen wij de afscheidsdienst vierden in Kingston, Jamaica, aan het slot van dertien glorieuze weken daar, 
gedurende waarin meer dan honderd doof stommen en meer dan negentig totaal blinden waren genezen, zei 
een van de geliefde voorgangers van Jamaica in zijn afscheidswoorden tot ons: "Broeder Osborn, ons volk 
heeft u lief; ze zijn God dankbaar, dat u tot ons bent gekomen en zij willen u doen weten, dat zij, indien dat 
mogelijk zou zijn, hun rechterarm zouden afsnijden en deze aan u geven". Deze uitdrukking van toewijding 
bewees zeker niet dat ik kanker aan mijn rechterarm had. 

Nadat wij nu de voornaamste Schriftplaatsen, welke geacht worden aan te tonen dat Paulus ziek was, of dat 
zijn ogen ziek waren, hebben onderzocht, zien wij, dat elk van deze teksten slechts een paar minuten 
zorgvuldig nadenken en studie vereisen om te bemerken dat zij nauwelijks aantonen wat volgens de traditie 
altijd over hen geleerd is. 

Paulus’ beweerde ziekte (?) zou zo veel van de Bijbelse waarheid tegenspreken. 
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 Aangezien genezing een wezenlijk element is van het evangelie, hoe kon Paulus dan genieten van "de vollen 
zegen van Christus" (Romeinen 15:29), die hij ontving, en ziek blijven? Is de genezing niet een deel van de 
zegen van Christus? 

 Indien Paulus ziek was, hoe konden de mensen in Efeze tot wie hij predikte geloof ontvangen voor zulke 
"buitengewone krachten" van genezing (Handelingen 19:11,12)? 

 Indien Paulus ziek was, hoe kwam het dan, dat de allereerste toespraak, die Paulus in Lystra hield zulk een 
geloof opwekte in het hart van een heidense man, die "verlamd was van den schoot zijner moeder aan" 
(Handelingen 14:8), dat deze onmiddellijk en wonderbaarlijk genezen werd? Indien Paulus ziek was, zou die 
heiden dan de eerste preek van Paulus geloofd hebben, en genoeg geloof hebben ontvangen om genezen te 
worden, terwijl vandaag velen van de ontwikkelden niet willen geloven, hoewel wij vele toespraken houden en 
zelf gezond en sterk zijn van lichaam? Mijn critici vragen voortdurend: "Als u nou eens ziek was, wat dan met 
uw boodschap?" Maar nog steeds geloven zij dat Paulus, ziek, zwak, en bijna blind, door één preek voldoende 
geloof in een heiden kon opwekken om een wonder van genezing te verrichten. 

 Indien Paulus ziek was of ziekelijk, hoe kon hij dan "de heidenen tot gehoorzaamheid brengen door woord en 
daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes" (Romeinen 15:18-19), terwijl de 
prediker die vandaag ziek is en beweert een "doorn in zijn vlees" te hebben evenals Paulus, over het algemeen 
belemmerd is in zijn bediening, in bed ligt, in een ziekenhuis, en zelden of nooit tekenen, wonderen en 
krachten verricht. 

 Indien Paulus ziek was of ziekelijk, hoe kwam het dan dat toen hij predikte op het eiland Maltha, eerst de 
vader van Publius en daarna "ook de anderen op het eiland, die ziekten hadden, kwamen, en dat zij genezen 
werden" (Handelingen 28:8,9)? 

 Aangezien Paulus’ "doorn" het geloof van de mensen om genezen te worden van lichamelijke ziekten niet 
verhinderde, noch in Efeze, Maltha, Lystra of in bijna elke andere plaats, waar Paulus predikte, waarom zou hij 
dan nu wel een verhindering zijn om geloof te hebben voor lichamelijke genezing? 

 In de dagen van de Bijbel "was het geloof uit het gehoor van HET WOORD VAN GOD", terwijl heden "het 
geloof verdwijnt bij het horen van het woord van de prediker", omdat hij ons vertelt: "Paulus was ziek en God 
wilde hem niet genezen, alhoewel hij er drie maal om bad, dus misschien is het Gods wil niet om u te 
genezen". Dit argument dwingt ons al Gods besliste beloften om ALLEN die bidden, te genezen, los te laten; 
beloften, die gevonden worden in het WOORD VAN GOD en die bedoeld zijn om ons geloof te geven. Dit 
argument dwingt ons een bijzondere openbaring van de Geest van God te zoeken teneinde vast te stellen of 
het wel of niet Gods wil is om die of die zieke te genezen. Dit zou betekenen, dat "Het geloof NIET alleen IS 
UIT HET HOREN VAN het Woord van God", zoals Paulus zegt, maar dat het geloof komt door bidden 
totdat een speciale openbaring tot ons komt, welke ons verklaart of het Gods wil is een bepaald ziektegeval te 
genezen. Hoe onlogisch! Is het niet vreemd, dat zij die prediken dat Paulus ziek was inplaats van te bidden en 
te vragen of God ze geneest, zoals zij beweren dat Paulus deed, hun bidden vervangen door het kiezen van de 
volgens hen meest bekwame dokter, die hen van hun "doorn" van ziekte (?) kan afhelpen, of God deze 
"doorn" nu wil verwijderen of niet? Is het niet vreemd, dat predikers die leren dat Paulus’ "doorn" een soort 
ziekte was, hun mensen eerder aanbevelen zichzelf te onderwerpen aan operaties en medische behandeling 
voor herstel, in Plaats van te bidden dat God hen openbaart of het wel Zijn wil is hen te genezen, zoals, 
zeggen zij, ook Paulus deed? Om consequent te zijn, behoren zij aan te raden, dat hun mensen "roemen" in 
hun ziekte (?) zoals, zeggen zij, Paulus deed, in plaats van te trachten van de "doorn" af te komen. 

Paulus’ "doorn in het vlees" belemmerde hem nooit in zijn bediening, want hij kon getuigen: "Ik heb meer 
gearbeid dan zij allen" (1 Korintiërs 15:10). Het is nauwelijks aannemelijk, dat een zieke man "meer kon 
arbeiden" dan alle andere gezonde predikers. Vandaag is dat zeker niet het geval. De prediker, die zegt dat zijn 
ziekte "Paulus’ doorn" is, is over het algemeen gehandicapt; zijn assistent doet veel van het werk voor hem en 
een groot gedeelte van zijn tijd wordt "rustend ter wille van zijn gezondheid" doorgebracht. Paulus, die zeker 
in praktijk bracht wat hij predikte, zegt, dat wij "voor iedere goede taak gereed" moeten zijn (2 Timoteüs 2:21); 
"tot alle goed werk volkomen toegerust" (2 Timoteüs 3:17); "volijverig in goede werken" (Titus 2:14); "ervoor 
moeten zorgen vooraan te staan in goede werken" (Titus 3:8); "in alle goed, om Zijn wil te doen" (Hebreeën 
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13:21); en "in alle goed werk overvloedig moeten zijn" (2 Korintiërs 9:8). Iedereen weet, dat een zieke man 
deze dingen niet kan doen. 

 Indien de verklaring "Mijn genade is u genoeg" betekende dat God tot Paulus zei zijn ziekte (?) te houden, 
zoals velen vandaag leren, dan zou dit het enige geval zijn in de gehele Bijbel, waar God iemand zei dat Hij 
hem ziek wilde laten blijven, dat Hij hem "genade" zou geven voor zijn natuurlijke, zieke lichaam. Nergens 
vermelden de Schriften, dat God "genade" geeft aan het natuurlijke lichaam. Juist het woord "genade" toont 
dat het de "innerlijke mens" was, die hulp nodig had, omdat de genade van God alleen wordt toebedeeld aan 
de "innerlijke mens", die, zegt Paulus, in zijn geval "van dag tot dag vernieuwd werd". Gods GENADE is 
voor de "geestelijke mens", maar het "LEVEN" van Jezus openbaart zich in ons sterfelijk vlees" (2 Korintiërs 
4:11). 

Paulus’ "doorn" weerhield hem niet "zijn loopbaan te voleindigen" en toch worden velen, die leren dat deze 
"doorn" ziekte was en die daarom geloven dat hun ziekte gelijkt op Paulus’ "doorn", in het midden van hun 
leven en bediening afgesneden. 

Paulus’ bediening was steeds vol van wonderen, genezingen, tekenen en krachten, waar hij ook diende. Wat 
vreemd dat predikers ons vertellen dat Paulus’ "doorn" iets was, dat Paulus nooit zei dat het was, en dat zij dan 
hun argument van tegenstand gebruiken JUIST TEGEN DE BEDIENING WAARIN PAULUS 
OVERVLOEDIG WAS — nl. wonderen van genezing.  

Paulus’ prediking wekte voortdurend GELOOF VOOR GENEZING op bij zijn toehoorders en wonderen 
van genezing waren tijdens zijn ganse bediening aan de orde van de dag. Maar predikers, die leren dat Paulus 
een of andere ziekte had, welke God niet wilde genezen, wekken zelden enig geloof voor genezing van de 
zieken op, hetgeen bewezen wordt door het feit dat WONDEREN BIJNA, ZO NIET GEHEEL, UIT DE 
KERKEN VERDWENEN ZIJN. Velen van hen gaan zo ver, dat ze ons vertellen, dat de dagen van 
wonderen voorbij zijn. 

Paulus zei: "Ik heb niets nagelaten van hetgeen nuttig was om u te verkondigen" (Handelingen 20:20). Zij, die 
de zegen en voorziening van genezing niet prediken, HOUDEN een zegen, die zeker NUTTIG is voor de 
zieken , ACHTER. 

Paulus zei: "Ik heb de prediking van het evangelie van Christus volbracht .. en bracht heidenen tot 
gehoorzaamheid, door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht des Geestes" 
(Romeinen 15:18, 19). Aangezien de genezing absoluut een deel is van het evangelie, hebben degenen, die de 
genezing niet prediken, het "evangelie van Christus niet ten volle gebracht (volbracht) ", zoals Paulus deed. En 
degenen, die het "genezings" deel van het evangelie niet gebracht hebben, hebben ook niet velen gehoorzaam 
gemaakt door tekenen en wonderen, terwijl degenen, die het "genezings" deel van het evangelie WEL 
prediken, duizenden gehoorzaam maken door tekenen en wonderen. PRECIES ZOALS PAULUS DEED. 

Is het niet vreemd, dat wanneer predikers besluiten een toespraak over genezing te houden, dat velen van hen 
"Paulus’ doorn" als hun tekst kiezen; zij leggen deze tekst verkeerd uit en, alhoewel Paulus zei dat de "doorn" 
een "engel des Satans" was, zeggen zij, dat het "ziekte, pijnlijke ogen" enz. was; alhoewel Paulus zei, dat het 
was om "hem met vuisten te slaan", zeggen zij, dat het was om hem ziek te maken; alhoewel Paulus bad totdat 
God met hem sprak over zijn "doorn" en er hem de reden voor gaf, gaan zij naar het ziekenhuis om de 
"doorn" te laten wegnemen; alhoewel Paulus zei, dat het hem gegeven werd vanwege het buitengewone van 
zijn openbaringen, hebben zij geen openbaringen gekregen, weten ook niet waarom zij hun "doorn" (ziekte?) 
hebben, en zijn ook niet geïnteresseerd in de oorzaak, zo lang de arts het met succes door een operatie kan 
verwijderen; alhoewel Paulus predikte en tekenen, wonderen en krachten demonstreerde en de menigten voor 
Christus won, hebben zij geen tekenen, wonderen, of krachten, en winnen weinigen voor Christus. Alhoewel 
Paulus het evangelie van Christus volledig predikte en bewees, dat "het geloof uit het horen van HET 
WOORD VAN GOD is", prediken zij slechts een deel van het evangelie en in het bijzonder wanneer zij 
slechts de genezing prediken, "laten" zij "na" al datgene van GODS WOORD, dat geschreven werd om geloof 
op te bouwen voor genezing. Aangezien geloof is: geloven, dat God zal doen, wat Hij beloofd heeft te zullen 
doen, of daar geloof is: van God verwachten, dat Hij Zijn beloften vervult, hoe kunnen de mensen, die ziek 
zijn, dan ooit geloof voor genezing ontvangen, wanneer de prediker dat gedeelte van het Woord van God, dat 
Gods beloften om te genezen bevat, "nalaat" ? Wanneer de mensen nooit Gods belofte voor genezing horen, 
dan kunnen ze nooit geloof hebben, dat God Zijn belofte vervult en hen geneest. 
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Ik herhaal, is het niet vreemd, dat een predikant de gehele Bijbel, voor zover deze spreekt over het onderwerp 
van genezing, kan verwerpen en daarmede op de achtergrond houdt: 

Gods verlossings- en verbondsnaam: "Jehova-Rapha"; 

Gods verbond van genezing; 

De leer en beloften van genezing in het Oude Testament; 

Het geschapen precedent van genezing, vastgesteld in de gehele geschiedenis van het Oude Testament; 

De woorden, leringen, geboden, beloften en genezingsbediening van Christus, waardoor Hij de wil van God 
voor ons lichaam openbaarde; 

De gaven van genezing, geloof en wonderen, welke door de Geest in de Gemeente werden gesteld; 

Het voorschrift voor de Gemeente om "iemand", die ziek is, te zalven met olie, hetgeen geboden is; 

Het feit, dat Christus ONZE ziekte droeg, evenals onze zonden; 

Het feit, dat Christus, toen Hij hier op aarde was, "zovelen, die Hem aanraakten" genas en dit gekoppeld aan 
het feit, dat "Jezus Christus.. heden.. Dezelfde is". 

Het feit, dat duizenden en nog eens duizenden sinds de dagen der apostelen door Gods genezende kracht op 
wonderbaarlijke wijze werden genezen en dat nog vele duizenden meer in deze tijd waarin wij leven genezen 
worden van alle soorten ongeneeslijke ziekten in bijna elk land van de wereld. 

Is het niet vreemd, dat zij dit allemaal terzijde kunnen leggen en, wanneer er dan gesproken wordt over het 
onderwerp van genezing, zij dan als hun tekst kiezen de Schriftplaats betreffende Paulus’ "doorn", waarvan, 
daar zijn de geleerden het over eens, zij niet kunnen bewijzen of hij enige betrekking heeft op ziekte of 
genezing?
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Op pagina 6 en 7 van de "Scofield Bible" zegt Dr. Scofield in een noot aan de voet van de bladzijde over de 
verlossingsnamen, dat de naam "Jehova duidelijk de verlossingsnaam van de Godheid" is, welke betekent "de 
in Zichzelf Bestaande, Die Zichzelf openbaart". Deze zeven verlossingsnamen, zegt hij, "wijzen op Gods 
voortdurende en toenemende Zelf-openbaring". Vervolgens zegt hij: "In Zijn verlossende verhouding tot de 
mens, heeft Jehova zeven samengestelde namen, welke Hem openbaren als Een, Die voorziet in elke nood van 
de mens vanaf zijn verloren staat tot aan het einde". 

Aangezien deze namen Gods verlossende verhouding tot ons openbaren, moeten zij elk wijzen op Golgotha, 
waar wij verlost werden; en de zegen, die iedere naam openbaart, moet door de Verzoening mogelijk zijn 
geworden. Dit leert de Schrift duidelijk. 

Hieronder volgen de zeven verlossingsnamen: 

Jehova-Shamma: "De Here is aldaar" of tegenwoordig (Ezech. 48:35). Deze naam openbaart ons het 
verlossingsvoorrecht om te genieten van de tegenwoordigheid van Hem, Die zegt: "Ziet, Ik ben met u al de 
dagen". Dat in deze zegen voorzien werd door de Verzoening, wordt aangetoond door het feit dat wij "door 
het bloed van Christus nabij gebracht zijn". 

Jehova-Shalom: "De Here is vrede" (Richteren 6:23,24), openbaart ons het verlossings-voorrecht om Zijn 
vrede te hebben. Jezus zegt dan ook: "Mijn vrede geef Ik u?". Onze zegen is de Verzoening, want "de straf, die 
ons den vrede aanbrengt, was op Hem" toen Hij "vrede maakte door het bloed van Zijn kruis". 

Jehova-Ra-ah: "De Here is mijn Herder" (Psalm 23:1). Jezus werd onze Herder door "Zijn leven te geven voor 
de schapen". Daarom is dit voorrecht een verlossings-voorrecht, waarin voorzien werd door de Verzoening. 

Jehova-Jireh: "De Here zal er in voorzien — hetgeen betekende, dat de Here in een offer zou voorzien 
(Genesis 22:14) en Christus was het Offer, dat voorzag in onze volkomen verlossing. 

Jehova-Nissi: "De Here is mijn Banier", of "Overwinnaar". of "Leidsman" (Exodus 17:15). Toen Christus 
door het kruis triomfeerde over overheden en machten, schonk Hij ons door de Verzoening het 
verlossingsvoorrecht om te mogen zeggen: "Gedankt zij God, Die ons de overwinning geeft door Jezus 
Christus, onze Heer". 

Jehova-Tsidkenu: "De Here onze gerechtigheid" (Jeremia 23:6). Jezus werd onze gerechtigheid door onze 
zonden te dragen aan het kruis; daarom is ons verlossings-voorrecht om "de gave van gerechtigheid" te 
ontvangen een Verzoenings-zegen. 

Jehova-Rapha: "Ik, de Here, ben uw Heelmeester", of "Ik ben de Heer, Die u geneest" (Exodus 15:26) . Deze 
naam is gegeven om ons te openbaren ons verlossings-voorrecht om genezen te zijn. Dit voorrecht is ons 
geschonken door de Verzoening, want Jesaja verklaart in het Verlossings-Hoofdstuk: "Nochtans, onze ziekten 
heeft Hij op Zich genomen, en onze smarten gedragen". 

Ik heb deze naam, Jehova-Rapha, voor het laatst bewaard. Het allereerste verbond, dat God gaf na de 
doortocht door de Rode Zee, die zo kenmerkend was voor onze verlossing, was het verbond van genezing en 
in die tijd openbaarde Hij Zichzelf als onze Heelmeester door de eerste verlossings- en verbondsnaam: 
Jehova-Rapha. "Ik, de Here, ben uw Heelmeester", Dit is niet alleen een belofte, maar het is "een inzetting en 
een verordening". En zo hebben wij, overeenkomstig deze oude verordening, in de opdracht van Jakobus 5:14 
een positieve verordening van genezing in Christus’ Naam, welke even heilig en bindend is voor iedere 
hedendaagse gemeente als de verordeningen van het Heilig Avondmaal en de Christelijke Doop. Aangezien 
Jehova-Rapha één van Gods verlossingsnamen is, welke het verbond van genezing bezegeld, kon Christus, 
gedurende Zijn verheerlijking Zijn ambt van GENEZER evenmin prijsgeven als Zijn overige ambten, 
geopenbaard door Zijn zes andere verlossingsnamen. Zou er ook maar één van de zegeningen, die Zijn 
verlossingsnamen openbaren, onttrokken zijn aan deze "betere" bedeling? 

Jesaja begint het VERLOSSINGS hoofdstuk met de vraag: "Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie 
is de arm des Heren geopenbaard?" En het verslag vermeldt dan verder dat Hij onze zonden en onze ziekten 
droeg. Het antwoord op de vraag is: Alleen zij, die dit gehoord hebben, konden geloven, omdat "het geloof uit 
het horen is". Daar Jezus stierf om de mens te verlossen, is dit zeker waard om verkondigd te worden. In de 
verzen 4 en 5 van dit VERLOSSINGS hoofdstuk zien wij Jezus lijden voor: 
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"ONZE ziekten", 
"ONZE smarten", 
"ONZE overtredingen", 
"ONZE ongerechtigheden", 
"ONZE vrede" en 
"ONZE genezing", want "door Zijn striemen zijn wij genezen".  

Wij zouden dit verkeerd moeten aanhalen om ONSzelf van een van deze zegeningen buiten te sluiten. 

Wanneer wij vervolgens Matteüs’ vertolking van Jesaja 53 lezen en hem horen zeggen, dat Jezus "ALLEN, die 
ziek waren, genas" teneinde Jesaja’s profetie te vervullen, welke zegt: "Hij heeft ONZE zwakheden op Zich 
genomen en ONZE ziekten heeft Hij gedragen" (Matteüs 8:17), dan zouden wij opnieuw de Schrift verkeerd 
moeten aanhalen om ONS zelf van de verlossings-zegen van GENEZING voor ons lichaam, buiten te 
sluiten. 

Indien Christus, zoals sommigen menen, niet bereid is om gedurende Zijn verheerlijking even universeel te 
genezen als Hij deed gedurende Zijn vernedering, dan zou Hij Zijn belofte in Johannes 14:12,13 moeten 
breken en zou Hij niet zijn "Jezus Christus, Dezelfde, gisteren, heden, en in alle eeuwigheid" (Hebreeën 13:8). 

Aangezien de belofte van genezing, die gedaan is aan "IEMAND" die ziek is (Jakobus 5:14), even universeel is 
in zijn betekenis als de belofte van redding, die gedaan is aan "EEN IEDER" van de zondaren (Johannes 
3:16), en aangezien Jezus Christus in Zijn offerdood onze ziekten droeg (1 Petrus 2:24), is door de Schriften 
het feit vastgesteld dat de zieken evenveel recht hebben op genezing voor hun lichaam als dat de zondaren 
hebben op genezing voor hun ziel. 

Indien het lichaam niet in de verlossing was begrepen, hoe kan er dan een opstanding zijn? Hoe kan het 
"vergankelijke dan onvergankelijkheid aandoen" of het "sterfelijke onsterfelijkheid aandoen"? Als wij niet 
verlost werden van de ziekte, zouden wij dan in de hemel niet vatbaar zijn voor ziekte als het mogelijk zou zijn 
te worden opgewekt ongeacht de verlossing? De toekomstige bestemming van de mens, die zowel geestelijk 
als lichamelijk is, maakt het alleen maar redelijk, dat zijn verlossing ook zowel geestelijk als lichamelijk is. 

Zoals Dr. R. A. Torrey zegt in zijn boek over "Goddelijke Genezing": Precies zoals men de eerstelingen van 
zijn geestelijke redding verkrijgt in het huidige leven, zo verkrijgen wij ook de eerstelingen van onze 
lichamelijke redding in het huidige leven..... Het Evangelie van Christus bevat behoudenis zowel voor het 
lichaam als voor de ziel..... Het verzoenend sterven van Jezus Christus verschafte ons niet alleen lichamelijke 
genezing, maar ook de opstanding en volmaking en verheerlijking van onze lichamen".
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over genezing, 
door Gordon Lindsay 

De meest voorkomende fout, die de mensen maken wanneer zij genezing zoeken — ook zij, die overtuigd zijn 
van deze waarheid —, is wellicht de verwarring van hoop met geloof. Zieke mensen hopen natuurlijk dat zij 
beter zullen zijn, wanneer er voor hen gebeden wordt, maar hoop is in geen geval geloof. Hoop is slechts 
passief, volkomen verschillend van geloof, dat actief, scheppend, is. Hoop heeft het element van onzekerheid; 
ze ziet voorwaarts naar een mogelijkheid, geloof daarentegen ziet achterwaarts naar een volbracht werk. 
Geloof rust met vrijmoedige verzekerdheid op Gods Woord, zelfs al wordt het in het geheel niet bemoedigt 
door wat het oog ziet. 

De natuurlijke mens is een werktuig van zijn zintuigen. Als hij nog steeds symptomen van een kwaal voelt of 
ziet, blijft hij geloven wat zijn zintuigen hem zeggen in plaats van wat Gods Woord zegt. Geloof, daarentegen, 
wordt niet beïnvloed door wat het oog ziet, maar is daar in feite onverschillig voor. Het eert de zintuigen niet, 
maar put zijn kracht uit de onveranderlijkheid van Gods Woord. Indien dit niet het karakter van het geloof 
zou zijn, dan zou zoiets als geloof niet nodig zijn. Waarom zou geloof vereist zijn voor wat het oog reeds kan 
zien of de hand reeds kan voelen? 

De overeenkomst tussen redding en genezing 

Deze misvatting van wat geloof is, maakt het voor sommigen moeilijk lichamelijke genezing te verstaan en 
zich deze toe te eigenen. Toch behoeft er werkelijk geen reden voor deze onwetendheid te zijn. De Bijbelse 
leer aangaande genezing is precies even eenvoudig als die aangaande redding. De waarheid is, dat bij de 
genezing van het lichaam en de redding van de ziel een gelijksoortig werk van de Geest betrokken is en dat 
beide geregeerd worden door vrijwel, zo niet precies, dezelfde wetten. De sleutel tot begrip van het gehele 
onderwerp van goddelijke genezing ligt in een herkenning van de bijna stipte overeenkomst tussen het zich 
toe-eigenen van geloof voor genezing en dat van geloof voor redding. Daarom, indien wij een kennis hebben 
van het geloof waardoor de redding komt, dan kunnen wij door een eenvoudige vergelijking de precies gelijke 
principes van geloof, waardoor de genezing komt, verstaan. 

Laten wij de overeenkomst opmerken tussen het verkrijgen van verlossing voor de ziel van haar zondigheid en 
het verkrijgen van verlossing voor het lichaam van haar ziekte. De meeste zondaren, uitgezonderd misschien 
de lichtvaardigste dwazen, koesteren tenminste een verborgen hoop om uiteindelijk gered te worden. Maar 
hoewel de zondaar de waarde van de hemel erkent, en het er over eens kan zijn dat het vooruitzicht om 
eeuwig verloren te zijn oneindig tragischer is dan om alleen maar ziek te zijn, is deze krachtige aansporing tot 
bekering in vele gevallen niet voldoende om in de bekering van de zondaar te eindigen. Echter, zelfs nadat de 
zondaar enig besef heeft van het verschrikkelijke van de ziekte der zonde en een bereidheid te kennen geeft de 
zonde na te laten, zal hij toch niet gered worden wanneer hij het goede nieuws, dat Christus voor hem stierf, 
niet gelooft .  

Het volbrachte werk van redding 

Slechts wanneer de zondaar het volbrachte werk van Golgotha aanvaardt, kan hij behouden worden. Indien de 
zondaar niet wil geloven voordat hij zich gered voelt — dan zal hij nimmer gered worden. Hebben de meesten 
van ons niet mensen gekend, die deze zelfde fout gemaakt hebben? 

Alleen door de daad van geloof in het volbrachte werk van Golgotha vindt de bekering van de zondaar plaats. 

Nieuwe Reformatie van Geloof 

Dit geloof in het volbrachte werk van Christus werd het erfgoed van de Christelijke Kerk na een strijd, die de 
kerk tot op zijn grondvesten deed schudden. Deze grote waarheid kwam als een vrucht van de grote 
hervorming. Luther en anderen ontdekten dat gebeden, boetedoeningen, vasten, tranen, en grote zielenstrijd 
hen niet tot een zich verheugen in de vrede met God bracht. Eerst toen zij vrijmoedig de belofte van het 
volbrachte werk van Christus aanvaardden, daalde de vrede des hemels neer. Het was in die dagen niet 
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gemakkelijk om zo’n stelling in te nemen. Alle tradities van mensen, de ontelbare dogma’s van de 
middeleeuwse kerk en alle instincten van de natuurlijke, onbekeerde mens kwamen in opstand en druisten in 
tegen zo’n waarheid. Ondanks dat, hebben mannen met gedurfde vrijmoedigheid de strijd gestreden en hem 
gewonnen. De waarheid, dat "de rechtvaardige door het geloof zal leven", eens nauwelijks door iemand 
geloofd, werd op den duur de basis voor talloze miljoenen. 

Deze waarheid, voortgekomen uit de grote reformatie, wordt door iedere succesvolle zielenwinner begrepen 
en wanneer hij de zondaar helpt, instrueert hij de kandidaat duidelijk wat hij moet doen om gered te worden. 
Hij weet, dat het fout is te proberen de zondaar tot een beslissing te brengen voordat de Geest zijn overtuiging 
van zonde en gerechtigheid heeft verdiept en voordat hij duidelijke kennis heeft van Gods belofte aangaande 
redding. De Christelijke werker is zich bewust dat, wanneer iemands geest verward is, of wanneer hij de 
belofte niet ten volle heeft aangegrepen, hij geneigd is om te bezwijken voor de eerste sterke verleiding, die op 
zijn weg komt. Om deze reden oefent een verstandige dienaar des Woords het eerste moment, dat hij tot de 
zondaar spreekt geen druk uit op hem. Er is een voorafgaand werk van de Geest, dat in zijn hart moet 
plaatsvinden. Er zijn instructies, die nij moet ontvangen. De Geest moet niet gevraagd worden Zijn werk om 
de nieuwe geboorte tot stand te brengen te verrichten, alvorens Hij eerst Zijn werk van overtuiging heeft 
verricht. 

Een voorafgaand werk van de Geest noodzakelijk voor genezing 

De tragedie is, dat vele Christelijke werkers, die zich deze dingen goed bewust zijn, deze wijsheid overboord 
werpen wanneer het gaat om de zaak van goddelijke genezing. Dikwijls zijn zij verlangend om de zieke 
persoon, waarin zij belang stellen, onmiddellijk te laten bedienen en wanneer de door hen verwachte resultaten 
uitblijven, kunnen ze zelfs verontwaardigd worden. Mensen reizen duizenden kilometers naar klinieken; zij 
besteden een fortuin om de beste medische hulp te verkrijgen, en aanvaarden ontegenzeglijk de mislukking 
van doktoren, met een wijsgerige blik. Voor hen hebben Schriftteksten als "geloof is uit het gehoor en het 
gehoor door het Woord van Christus", weinig betekenis. Sommigen veronderstellen, door onkunde van Gods 
Woord, dat iemand met de gave van genezing van het éne ziekenhuis naar het andere behoort te gaan, 
genezende allen, die ziek zijn. Zij schijnen niet te weten van het Bijbelse verhaal van Jezus bij de poel van 
Bethesda, alwaar Hij slechts één mens genas en de overige kreupelen en zieken daar liet liggen. Of, dat Jezus, 
toen Hij in Nazareth was, daar geen machtige werken kon (niet: wilde) doen, vanwege hun ongeloof. Zij zien 
ook over het hoofd het feit, dat het onderwijs van Christus betreffende genezing een bereidheid 
veronderstelde bij de mens zelf om zijn leven volkomen aan God te onderwerpen, of dat, toen de Heer 
antwoordde op het verzoek van de heidense vrouw om haar dochter te genezen, Hij verklaarde, dat de 
genezing "het brood der kinderen" was. Indien wij de goddelijke genezing willen verstaan, moeten wij ons 
realiseren, dat dezelfde kracht die de ziel geneest, ook het lichaam geneest (Jakobus 5:14-16) .  

Het volbrachte werk van genezing 

Het vergt niet veel tijd van de zondaar om behouden te worden, wanneer zijn hart eenmaal bereid is Christus 
te ontvangen, alhoewel het soms jaren vergt om iemand in een toestand te brengen, waarin hij gewillig is zich 
aan God over te geven. Maar wanneer dat moment eenmaal aanbreekt, komt de redding bijna onmiddellijk. 
Dit is mogelijk dank zij het volbrachte werk — redding voor eens en voor altijd volbracht op Golgotha. Zo 
lang de zondaar niet gelooft, of zijn redding uitstelt naar de toekomst, zal hij niet gered worden. Wanneer hij 
eenmaal gelooft, dat God het nu doet, wordt het werk verricht. Christenen bemoedigen de berouwvolle altijd 
direct te geloven. Er is geen mogelijkheid voor de zondaar om gered te worden, tenzij hij gelooft dat het werk 
van vergeving reeds volbracht is. Niemand beschuldigt een werker ervan dat hij bedrog gebruikt wanneer hij 
de berouwvolle ziel aanspoort God op Zijn Woord te nemen en te geloven dat de redding direct daarop een 
volbracht feit is. Toch wordt zulk een beschuldiging wel geuit wanneer het gaat om goddelijke genezing, en dat 
vaak door Christenen, die weliswaar oprecht, maar niet onderwezen zijn in deze waarheid. 

Twee fatale vergissingen 

We zijn nu in de gelegenheid twee fatale vergissingen aan te wijzen, welke de Kerk maakt met betrekking tot 
de goddelijke genezing. 

Ten eerste: Alhoewel over het algemeen wordt aangenomen, dat een door God gezalfde lering van het Woord 
nodig is, voordat gewoonlijk een echt werk van bekering kan plaatsvinden, verwijten dikwijls dezelfde mensen 
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op inconsequente wijze hen, die dezelfde weg volgen met betrekking tot genezing. Al te dikwijls zullen zij de 
zieke persoon aanmoedigen voor hem te laten bidden, zonder dat de zieke onderwezen is, en zij nemen het de 
voorganger kwalijk, wanneer deze de zieke adviseert eerst zijn hart voor te bereiden. 

Ten tweede: Alhoewel zij een berouwvolle zondaar zullen aanmoedigen te geloven in het VOLBRACHTE 
WERK van redding, verwijten sommigen op inconsequente wijze hen, die dezelfde weg volgen om genezing 
voor de zieke te verkrijgen. Sommigen wijzen naar een zieke, waarvan men veronderstelde dat hij gedacht 
heeft genezen te zijn en die nog steeds ziek is. Dit is misdadig ongeloof. Het kan worden vergeleken met de 
daad van iemand, die een zondaar de moed zou ontnemen om gered te worden door te wijzen naar een of 
andere afvallige, die eens dacht gered te zijn, maar die nu afvallig is geworden. Laat God waarachtig zijn en 
ieder mens leugenachtig! Volgens Gods Woord was hij gered, indien hij waarlijk geloofde. Zo is de zieke 
genezen, indien hij waarlijk gelooft. Zowel redding als genezing zijn een volbracht werk, voltooid op 
Golgotha. Beide worden aanvaard door geloof, dat het werk nu tot stand wordt gebracht. 

Toe-eigening van het geloof 

Genezing is een volbracht werk, voor zover God betreft, maar wij moeten het ons toe-eigenen, door het 
geloof, wetende dat het werk NU gedaan is, ongeacht de symptomen die wij misschien voelen of zien. Geloof 
is geloven, belijden, en handelen volgens het volbrachte werk van Christus, overeenkomstig wat geschreven 
staat in het Woord van God. Petrus verklaart: "Door Wiens striemen gij genezen zijt". Leest ook Jesaja 53 en 
Matteüs 8:14-17. Wij bidden de genezing niet van de hemel af of trachten God ertoe te bewegen te doen 
datgene, dat op Golgotha tot stand gebracht werd. Wat wij doen is zich de genezing toe-eigenen op precies 
dezelfde manier als waarop de zondaar zich de redding toe-eigent. 

Zij, die met blijdschap ontvangen en afvallig worden 

Jezus sprak van sommigen, die het Evangelie horen en "het woord met blijdschap ontvangen en.... voor een 
tijd geloven, maar die, in een tijd van beproeving afvallig Worden". Anderen, zei Hij, "worden gaandeweg door 
zorgen en rijkdom en lusten des levens verstikt en zij brengen het niet tot vrucht" (Lucas 8:13,14). Er was niets 
aan de hand met het Woord dat in hun harten werd gezaaid. Er ontbrak ook niets aan de bemoediging, die het 
deze mensen gaf om te geloven, noch aan de vreugde die zij kregen als gevolg van het geloven. De 
moeilijkheid was, dat zij iets toelieten dat hun geloven verstoorde, dat het werk van de Geest "verstikte" of 
onderbrak. Deze omstandigheid is ook waar van hen, die geloven voor genezing. Het moment, waarop iemand 
gelooft voor zijn lichamelijke verlossing, ontvangt hij deze, voor zover God aangaat. "Al wat gij bidt en 
begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal u geschieden" (Marcus 11:24). Of, zoals Dr. Goodspeed 
het vertaalt: "Wanneer gij om iets bidt of vraagt, hebt geloof dat het u geschonken is, en gij zult het bezitten". 
Daarom, wanneer er verleiding komt en men zwicht voor de symptomen, dan doet men precies wat de duivel 
graag wil. Hij doet precies als een dwalende nieuwe bekeerling, die, door verleiding, toegang verschaft voor de 
influistering van de vijand, dat hij nooit werkelijk gered werd. Zo is de mens, die gelooft voor genezing, 
vervolgens twijfelt en naderhand verklaart, dat hij zijn genezing niet ontving. De waarheid is, dat de 
meerderheid der mensen die komen voor genezing ook genezen worden, voor zover God betreft. Het 
werkelijke probleem is om deze mensen te vrijwaren van de invloed van ongeloof, scepticisme en al diegenen, 
die slaven zijn van hun zintuigen-kennis. Vooral in die tijd is het belangrijk deze mensen onder het Woord van 
God te houden en hen af te houden van gemeenschap met ongelovigen. Het probleem is precies gelijk aan wat 
een voorganger ervaart, wanneer een grote groep bekeerlingen Christus aanneemt. Hoe werkt hij met deze 
mensen, geeft hen liefdevolle aandacht en voedt hen met de zuivere melk van het Woord. Indien hij dat niet 
deed, zouden ze in vele gevallen "langs de weg vallen". Satan verzocht Christus en zei: "Indien Gij de Zoon 
van God zijt......" Hij verzoekt de zondaar, die werkelijk gered is. Hij zal een ieder die genezen is, verzoeken. 
Maar terwijl de jonge bekeerling aangemoedigd is de verzoeking van de duivel te wederstaan en op Christus te 
zien, wordt de persoon die genezen is maar al te vaak aangeraden door vriend of vijand, door de zwakken en 
de sterken, door de prediker en de leek, niet al te zeker te zijn van zijn genezing en op de hoede te zijn voor de 
terugkeer van zijn oude kwaal. Zij, die Christus’ genezing door het geloof hebben aanvaard, moeten, evenals 
zij, die Christus’ redding door het geloof hebben aanvaard, gevoed, bemoedigd, gesterkt en onderwezen 
worden door de beloften, waarop hun geloof beslag legt. Alleen diegenen, die "vasthouden aan Zijn Woord" 
en die een juiste houding van geloof ten opzichte van Gods volbrachte zegeningen handhaven, kunnen de 
volle weldaden behouden. 
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Zonde van ongeloof 

Wij moeten de waarheid onder de ogen zien. Ongeloof is zonde. Het is door de Heer veroordeeld, zelfs erger 
nog dan onreinheid. Ongeloof is strijd tegen de wet van het bestaan. Het is slaafse trouw aan zintuigen-kennis 
en ontrouw aan het Woord van God. 

Een goede voorganger bemoedigt zijn nieuwe bekeerlingen standvastig te staan in het geloof, zelfs al gaan ze 
door het vuur van de verzoeking. Hij waarschuwt hen vast te houden en niet op zij te gaan voor de listen van 
de vijand. Zo behoort ook de persoon, die genezen werd, onderwezen te worden dat het Gods plan is, dat de 
ziekte uit zijn midden zou worden genomen (Exodus 23:25) en dat Gods wil voor hem is, dat het "hem in alles 
wèl ga en hij gezond is, gelijk het zijn ziel wèl gaat" (3 Johannes 2). Dit is de belofte en deze zal vervuld 
worden in de levens van allen, die vrijmoedig geloven.
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Velen geloven, dat God soms wel de zieken geneest, maar zij hebben geen persoonlijke kennis van Jezus als de 
inwonende, altijd-tegenwoordige Genezer; zij weten niets van de vele feiten, die bewijzen, dat de lichamelijke 
gezondheid een deel is van de redding van elk mens. 

Zij zien anderen genezen worden, maar zij vragen zich af of genezing wel Gods wil voor henzelf is. Zij 
wachten op een bijzondere openbaring van Gods wil aangaande hun ziektegeval en intussen doen ze alles wat 
in hun menselijke vermogen is om genezen te worden, door middel van natuurlijke middelen, waarbij zij dan 
geen rekening houden met de vraag of het wel of niet Gods wil is dat ze genezen. 

Indien het niet Gods wil is, dat zij gezond zijn, dan zouden zij er verkeerd aan doen herstel te zoeken, zelfs 
door NATUURLIJKE middelen. 

Indien het wel Gods wil is, dat zij gezond zijn, dan is het alleen maar logisch dat de beste weg voor herstel is 
door GODDELIJKE middelen. 

De Bijbel openbaart de wil van God betreffende de genezing van het lichaam even duidelijk als de wil van 
God betreffende de redding van de ziel. God behoeft geen enkele speciale openbaring van Zijn wil te geven, 
wanneer Hij Zijn wil duidelijk gegeven heeft in Zijn Woord (d.w.z. wanneer Hij beslist beloofd heeft iets te 
doen). Zijn beloften om te genezen zijn evengoed een openbaring van Zijn wil om te genezen als Zijn beloften 
om te redden een openbaring zijn van Zijn wil om te redden. 

Een zorgvuldige bestudering van de Schriften, door onbevooroordeelde mensen, zal duidelijk aantonen, dat 
God zowel de Redder als de Genezer is van Zijn volk; dat het altijd Zijn wil is om allen, die Hem willen 
dienen, te redden en te genezen. Ten bewijze daarvan, vragen wij uw aandacht voor de volgende 100 feiten: 

 Ziekte is niet natuurlijker dan zonde. God maakte alle dingen "zeer goed" (Genesis 1:31). Daarom moeten wij 
niet in het natuurlijke zoeken naar het middel tegen zonde of ziekte, maar bij God, Die ons gelukkig, sterk, 
gezond en in gemeenschap met Zichzelf schiep.  

 Daarom moeten wij voor de genezing van beide uitzien naar de Redder.  

 Toen God Zijn kinderen uit Egypte riep, sloot Hij een verbond van genezing met hen (Exodus 15:26, 23:25). 
In de gehele geschiedenis der Israëlieten zien wij, hoe zij zich bij ziekte en pestilentie tot God keren, in berouw 
en belijdenis, en hoe altijd als hun zonden vergeven waren, hun ziekten genezen waren.  

 In Numeri 21:8 genas God hen, die door vurige slangen waren gebeten, door een blik op een koperen slang 
die op een stok was bevestigd, hetgeen een beeld was van Golgotha (Johannes 3:14-15). Als toen 
"IEDEREEN" die naar de koperen slang keek genas, is het logisch dat ook "IEDEREEN" die heden opziet 
naar Jezus genezen kan.  

 Jezus zei: "GELIJK Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, ALZO (met hetzelfde doel) moet de Zoon 
des Mensen verhoogd worden" (Johannes 3:14) (zie Numeri 21:4-9)  

 Het volk had in die tijd gezondigd tegenover God; ook heden heeft de mens gezondigd tegenover God.  

 Toen was het gevolg van de giftige slangenbeet: de dood; ook heden is "de bezoldiging van de zonde de 
dood" (Romeinen 6:23).  

 In die dagen riep het volk tot God en Hij hoorde hun roepen en voorzag in een geneesmiddel — de 
verhoogde slang; zij, die heden tot God roepen, bemerken dat God hun roepen heeft gehoord en ook in een 
geneesmiddel heeft voorzien — de verhoogde Christus.  

 Het geneesmiddel was voor "iedereen die gebeten was"; het geneesmiddel is heden voor een "ieder die 
gelooft".  

In hun geneesmiddel ontvingen zij zowel de vergevingvan hun zonden als de genezing van hun lichamen; 
heden ontvangen wij in Christus zowel vergeving van onze zonden als genezing van onze zieke lichamen.  

In die tijd waren er geen uitzonderingen — hun geneesmiddel was voor "ieder die gebeten was"; ook heden 
zijn er geen uitzonderingen — ons geneesmiddel is voor "een ieder die gelooft".  

Iedereen werd opgedragen zelf op te zien naar het geneesmiddel van toen; heden wordt iedereen opgedragen 
zelf te geloven in Christus.  
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Zij behoefden toen niet te bedelen, te smeken of een offer aan God te brengen. Er was maar één voorwaarde 
—"Als hij opziet", Wij behoeven ook heden niet te smeken, of Christus een offer te brengen. Er is maar één 
voorwaarde — "Een ieder die gelooft".  

Er werd hen niet gezegd op Mozes te zien, maar op het geneesmiddel; ons wordt vandaag gezegd niet op de 
prediker te zien, maar op Christus.  

Zij moesten niet zien op de symptomen van hun slangenbeten, maar op het geneesmiddel; heden moeten wij 
niet zien op de symptomen van onze zonden en ziekten, maar op ons geneesmiddel: Christus.  

"IEDEREEN die gebeten is, zal leven, als hij opziet", was de belofte voor ALLEN; niemand uitgezonderd; 
"EEN IEDER die in Hem gelooft zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben", is de belofte voor 
ALLEN vandaag, eveneens niemand uitgezonderd.  

Daar hun vloek weggenomen werd door het oprichten van het type van Golgotha, werd onze vloek zeker 
weggenomen door Golgotha zelf (Galaten 3:13).  

Het "type" van Golgotha kon voor die Israëlieten niet méér betekenen dan Golgotha heden voor ons. Zij 
konden zeker geen zegeningen krijgen door wat slechts een "type" was van Golgotha, terwijl wij die 
zegeningen niet zouden kunnen ontvangen door Golgotha zelf.  

In Psalm 91 belooft God bescherming voor ons lichaam zowel als voor onze ziel , mits wij in Hem blijven. In 
het Nieuwe Testament wenst Johannes "voor alle dingen, dat het u wèl ga en dat gij gezond zijt, gelijkerwijs 
het uw ziel wèl gaat" (3 Johannes 2). Beide Schriftplaatsen tonen ons aan, dat het Gods wil is, dat wij in onze 
lichamen even gezond zijn als in onze zielen. Het is nooit Gods wil dat onze zielen ziek zijn; het is nooit Gods 
wil dat onze lichamen ziek zijn.  

In 2 Kronieken 16 lezen we dat Asa stierf in zijn ziekte, omdat hij "de Here niet zocht in zijn ziekte, maar de 
heelmeesters ", terwijl in Jesaja 38 staat dat Hizkia leefde, omdat hij niet de heelmeesters zocht, maar de Here.  

In Jesaja 53 is het wegnemen van onze krankheden, samen met het wegnemen van onze zonden, inbegrepen 
in Christus’ verzoening. Het woord "droeg" houdt in: plaatsvervanging, lijden VOOR en niet sympathie, lijden 
MET. Indien Christus ONZE ziekten heeft gedragen, waarom zouden wij ze dan dragen?  

In Matteüs 8:16-17 vervulde Christus de woorden van Jesaja door "allen die krank waren te genezen". 

In Job 2:7 wordt geopenbaard, dat de ziekte rechtstreeks van Satan komt: "Satan ging uit..., en sloeg Job met 
boze zweren van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe". Job bleef standvastig in geloof, terwijl hij tot God 
riep om verlossing, en hij werd genezen. (Zie Job. 42:10, 12) .  

In Lucas 13:16 verklaarde Christus, dat de verkromde vrouw gebonden was door Satan en behoorde te 
worden verlost. Hij wierp "de geest van zwakheid" uit en zij was genezen.  

In Matteüs 12:22 was een duivel, die zich van een man had meester gemaakt, de oorzaak van zijn blindheid en 
stomheid. Toen de duivel was uitgeworpen, kon de man zowel zien als spreken.  

In Marcus 9:17-26 was een duivel de oorzaak van de doofstomhejd van een jongen en tevens de oorzaak van 
Zijn stuiptrekkingen. Toen de duivel was uitgeworpen, was de jongen genezen.  

In Handelingen 10:38 staat geschreven: "Jezus van Nazareth ging het land door.... genezende ALLEN die van 
de duivel overweldigd waren". Deze tekst toont aan dat ziekte Satans overweldiging is.  

In 1 Johannes 3:8 wordt ons gezegd, dat de "Zoon van God geopenbaard is opdat Hij de werken des Satans 
verbreken zou". Ziekte is een deel van Satans werken. In Zijn aardse bediening behandelde Christus zonden, 
ziekten en boze geesten alle op gelijke wijze; zij waren alle gehaat in Zijn ogen; Hij bestrafte ze alle; Hij was 
geopenbaard om ze alle te verbreken.  

Hij wil niet dat de werken van de duivel voortduren in ons lichaam, omdat Hij kwam en geopenbaard is om ze 
te verbreken. Hij wenst geen kanker, geen plaag, geen vloek ("de werken van de duivel") aanwezig in Zijn 
eigen leden. "Weet gij niet, dat uwe lichamen leden van Christus zijn?" (1 Korintiërs 6:15).  

Jezus zei in Lucas 9:56: "De Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar 
om ze te behouden". Ziekte verderft, daarom is ze niet uit God. Christus kwam om ons te "behouden" 
(Griekse woord "sozo", hetgeen betekent verlossen, behouden en bewaren, genezen, leven geven, gezond 
maken), maar nimmer om ons te "verderven".  
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Jezus zei in Johannes 10:10: "De dief (sprekende over de Satan) komt niet dan om te stelen en te slachten en te 
verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed".  

Satan is een moordenaar; zijn ziekten zijn de verdervers van het leven; zijn ziekten zijn de dieven van geluk, 
gezondheid, geld, tijd en inspanning. Christus kwam om ons overvloedig leven te geven in onze zielen en in 
onze lichamen.  

In 2 Korintiërs 4:10-11 wordt ons het "leven van Jezus" in "ons sterfelijk vlees" beloofd.  

In Romeinen 8:11 wordt ons geleerd, dat het werk van de Geest is: onze sterfelijke lichamen levend te maken 
in dit leven.  

Satans werk is doden; Christus’ werk is leven geven.  

Satan is slecht; God is goed. Slechte dingen komen van Satan; goede dingen komen van God.  

Ziekte is daarom van Satan; gezondheid is daarom van God.  

In Matteüs 10:1, Marcus 16:17 en Lucas 10:19 werd alle autoriteit en kracht over alle duivelen en krankheden 
gegeven aan iedere discipel van Christus. Aangezien Jezus zei: "Indien gij in Mijn Woord blijft, zo zijt gij 
waarlijk Mijn discipelen" (Johannes 8:31), daarom zijn deze Schriftgedeelten heden op u van toepassing, d.w.z. 
indien u blijft in (handelt naar) Zijn Woord.  

In Johannes 14:13-14 is het recht om te bidden en antwoord te ontvangen gegeven aan iedere gelovige: 
"Indien gij iets zult vragen in Mijn Naam, Ik zal het doen". Vanzelfsprekend sluit dit ook bidden om genezing 
in, wanneer wij ziek zijn.  

In Matteüs 7:7-11 staat: "EEN IEDER die bidt, ontvangt". Die belofte is voor u. Het betreft IEDEREEN die 
ziek is.  

In Lucas 10:1,9,19 werd de bediening der genezing gegeven aan de zeventig , die de toekomstige werkers der 
Gemeente voorstellen.  

In Marcus 16:17 werd deze bediening gegeven aan "allen die het Evangelie geloven", d.w.z. zij die handelen 
naar het Evangelie, oftewel de "beoefenaars", de "daders" van het Woord.  

In Jakobus 5:14 wordt deze bediening toevertrouwd aan de oudsten der Gemeente.  

In 1 Korintiërs 12:9,10 is deze bediening verleend aan de gehele Kerk als onderdeel van haar andere 
bedieningen en gaven, totdat Jezus komt.  

Jezus droeg nooit iemand op het Evangelie te prediken zonder hem te bevelen de zieken te genezen. Hij zei: 
"En als gij in een stad komt..., geneest de zieken die er Zijn" (Lucas 10:8, 9). Deze opdracht behoort ook 
heden nog tot de ware bediening.  

Jezus zei, dat Hij dezelfde werken, die Hij deed, wilde voortzetten door de gelovigen, terwijl Hij bij de Vader 
is: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog 
dan deze, want Ik ga tot den Vader" (Johannes 14:12) . Dit omvat zeker ook het genezen der zieken.  

In verband met het Laatste Avondmaal, wordt de beker genomen "ter gedachtenis" aan het bloed, dat 
vergoten was voor de vergeving van onze zonden (1 Korintiërs 11:25); het brood wordt gegeten "ter 
gedachtenis" aan Zijn lichaam, waarop onze krankheden werden gelegd en dat de striemen droeg, waardoor 
"wij genezen zijn" (1 Korintiërs 11:23-24; Jesaja 53:5).  

Jezus zei in Marcus 7:13 , dat bepaalde leraars "het Woord van God krachteloos maken door (hun) 
inzettingen". De ideeën van mensen en de theorieën welke werden opgebouwd, hebben eeuwenlang het deel 
van genezing uit het Evangelie in de weg gestaan, zodat dit niet werd verkondigd en ernaar werd gehandeld, 
zoals in de Eerste Gemeente het geval was.  

EEN TRADITIE is, dat God wil, dat sommigen van Zijn kinderen ziek zijn, en dat daarom velen, voor wie 
gebeden wordt, niet genezen worden omdat God ze niet wil genezen. Toen Jezus de door de duivel bezeten 
knaap in Marcus 9 genas, die de discipelen "niet konden" genezen (vers 18), bewees Hij, dat het Gods wil is 
ook hen te genezen, die falen in het ontvangen der genezing; verder schreef Hij de mislukking van de 
discipelen om de jongen te genezen niet toe aan Gods wil, maar aan het "ongeloof" der discipelen (Matteüs 
17:19-20).  

Wanneer er thans velen niet genezen worden, komt dit nooit omdat het Gods wil niet is hen te genezen.  
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Als ziekte de wil van God is , dan zou iedere dokter een wetschender zijn, iedere getrainde verpleegster een 
uitdaagster van de Almachtige, ieder ziekenhuis een huis van opstand in plaats van een huis van 
barmhartigheid!  

Omdat Christus kwam om de wil van de Vader te Vader te doen, is het feit dat Hij "HEN ALLEN GENAS" 
het bewijs, dat het Gods wil is dat ALLEN worden genezen.  

Als het niet Gods wil is ALLEN te genezen, hoe kon dan "IEDEREEN" in de "scharen" van Christus 
genezing verkrijgen, terwijl het Gods wil was, dat sommigen dit niet zouden ontvangen? Het Evangelie zegt: 
"Hij genas hen allen".  

Als het niet Gods wil is dat ALLEN genezen worden, waarom zeggen de Schriften dan: "door Zijn striemen 
zijn WIJ genezen" (Jesaja 53:5) en "door Wiens striemen GIJ genezen zijt " (1 Petrus 2:24)? Hoe konden "wij" 
en "gij" genezen verklaard zijn, als het Gods wil is dat sommigen van ons ziek zijn?  

Christus weigerde nooit hen, die Zijn genezing zochten. Herhaaldelijk vertelt het Evangelie, dat Hij ALLEN 
genas. Christus de Genezer is nimmer veranderd.  

Slechts één persoon in de gehele Bijbel heeft om genezing gevraagd met de woorden: "Indien Gij wilt". Dat 
was de arme melaatse, tot wie Jezus onmiddellijk antwoordde: "IK WIL; wees gereinigd" (Marcus 10:40-41).  

EEN ANDERE TRADITIE is, dat we God meer kunnen verheerlijken door geduldig te zijn in onze ziekte, 
dan door genezen te worden. Wanneer ziekte God meer verheerlijkt dan genezing, dan zou iedere poging om 
gezond te worden met natuurlijke of goddelijke middelen een poging zijn God te beroven van de heerlijkheid, 
die wij Hem willen laten ontvangen.  

Indien ziekte God verheerlijkt, dan behoren wij liever ziek te zijn dan gezond.  

Indien ziekte God verheerlijkt, dan beroofde Jezus Zijn Vader van al de heerlijkheid die mogelijk was, door 
IEDEREEN te genezen (Lucas 4:40); en de Heilige Geest ging voort met hetzelfde te doen door de gehele 
Handelingen der Apostelen heen.  

In 1 Korintiërs 6:20 zegt Paulus: "Gij zijt gekocht met een prijs, daarom verheerlijkt God in uw lichaam, en in 
uw geest , die van God zijn".  

Beide ons lichaam en onze geest zijn gekocht met een prijs. Wij moeten God in beide verheerlijken.  

Wij verheerlijken God niet in onze "geest" door in Zonde te blijven; evenmin verheerlijken wij God in ons 
"lichaam" door ziek te blijven.  

Johannes 11:4 wordt gebruikt om aan te tonen dat ziekte God verheerlijkt, maar God werd in dit geval niet 
eerder verheerlijkt dan toen Lazarus was opgestaan uit de dood, met als gevolg dat velen van de Joden in Hem 
geloofden (vers 45).  

WEER EEN ANDERE TRADITIE is, dat alhoewel God enkelen geneest, het toch niet Zijn wil is ALLEN 
te genezen. Maar Jezus, Die kwam om de wil van de Vader te doen, "genas hen allen".  

Als genezing niet voor allen is, waarom droeg Jezus dan "onze" ziekten, "onze" pijnen en "onze" smarten? Als 
God wilde, dat sommigen van Zijn kinderen zouden lijden, dan verloste Jezus ons van iets dat God ons zou 
willen laten dragen. Maar aangezien Jezus kwam "om de wil van de Vader te doen" en aangezien Hij "ONZE 
krankheden heeft gedragen", moet het Gods wil zijn voor ALLEN dat ze gezond zijn.  

Als het niet Gods wil is om ALLEN te genezen, dan zijn Gods beloften voor genezing niet voor allen; dat zou 
dan betekenen, dat het "geloof NIET uit het horen is van het Woord van Christus (alleen)", maar door het 
ontvangen van een speciale openbaring, dat God u heeft begenadigd en u wil genezen.  

Als Gods beloften voor genezing niet voor ALLEN zijn, dan betekent dat, dat door Zijn Woord alleen wij niet 
kunnen weten wat Gods wil is; dat wij moeten bidden, totdat Hij over elk ziektegeval afzonderlijk regelrecht 
tot ons spreekt. Dat houdt in, dat we onze Bijbels moeten sluiten en voor elk geval afzonderlijk moeten 
bidden om een directe openbaring van God om te weten of het Zijn wil is om te genezen. Dat zou feitelijk 
inhouden, dat wij Gods Woord niet konden beschouwen als persoonlijk tot ons gericht. Dat zou absurd zijn! 
Gods Woord is voor ALLEN!  

Gods Woord is Zijn wil! Gods beloften openbaren Zijn wil! Als wij lezen over wat Hij belooft te doen, dan 
weten wij ook wat Hij wil doen.  
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Aangezien er geschreven staat, dat het "geloof komt door het horen van het Woord van God", is de beste weg 
om iemands geloof op te bouwen voor genezing: hem dat deel van het Evangelie laten horen, dat hem 
genezing belooft.  

Geloof voor geestelijke genezing "komt door het horen" van het Evangelie — Hij "droeg onze zonden"; 
geloof voor lichamelijke genezing "komt door het horen" van het Evangelie — Hij "droeg onze krankheden".  

Daarom moeten wij "het Evangelie (dat "Hij onze zonden droeg") prediken aan alle creaturen"; en daarom 
moeten wij "het Evangelie (dat "Hij onze krankheden droeg") prediken aan alle creaturen".  

In Johannes 14:12-14 legt Christus bijzonder de nadruk op Zijn belofte: "Indien gij iets zult vragen in Mijn 
Naam, Ik zal het doen", door deze twee keer te herhalen. Genezing sloot Hij niet uit van Zijn belofte. "Iets" 
sluit genezing in. Deze belofte is voor ALLEN.  

Als de genezing niet voor ALLEN is, dan zou Christus Zijn belofte in Marcus 11:24 dienovereenkomstig 
hebben beperkt en gezegd hebben: "Wat gij ook zult begeren (UITGEZONDERD GENEZING), als gij bidt, 
gelooft, dat gij het ontvangen hebt, en het zal u geworden", maar dit deed Hij niet. Genezing is daarom 
inbegrepen in het "wat ook". Deze belofte is aan U gedaan.  

Indien het niet Gods wil was om ALLEN te genezen, dan zou de belofte in Johannes 15:7 , waar Christus 
zegt: "Indien gij in Mij blijft en Mijn Woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u 
geschieden", niet betrouwbaar zijn.  

In Jakobus 5:14-15 lezen wij: "Is IEMAND onder 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. En het 
gelovige gebed zal den hij der gezond maken, en de Here zal hem oprichten Deze belofte is voor allen, u 
inbegrepen, als u ziek bent.  

Als God heden de genezing in antwoord op het gebed heeft prijsgegeven ten gunste van de genezing alleen 
door de medische wetenschap , zoals moderne leraren beweren, dan zou dat betekenen dat Hij van ons zou 
verlangen een minder succesvolle methode toe te passen gedurende een "betere" bedeling. Toen "genas Hij 
hen ALLEN", maar vandaag zijn verschillende ziekten voor de medische wetenschap ongeneeslijk.  

Paulus vertelt ons, dat God wil dat wij zijn "voorbereid voor alle goed werk" (2 Timoteüs 2:21) "volkomen 
toegerust tot alle goed werk" (2 Timoteüs 3:17), "volmaakt in alle goed" (Hebreeën 13:21) en "overvloedig in 
alle goed werk" (2 Korintiërs 9:8). Een zieke kan niet voldoen aan deze Schriftteksten. Deze voorwaarden 
zouden onmogelijk zijn, wanneer de genezing niet voor ALLEN is. OF genezing is voor Allen, OF deze 
Schriftgedeelten zijn niet op ALLEN van toepassing.  

In het Nieuwe Testament wordt lichamelijke genezing "genade" genoemd en het was Zijn "ontferming", die 
Hem altijd bewoog ALLEN te genezen. Zijn belofte is: "Hij is groot van goedertierenheid over ALLEN die 
Hem aanroepen" (Psalm 86:5). Dat sluit ook u in vandaag.  

De juiste vertaling van Jesaja 53:4 is: "Zekerlijk (of beslist), Hij heeft onze ziekten gedragen en onze pijnen 
weggedragen". Om te bewijzen dat onze ziekten door Christus zijn weggedragen, zoals ook onze zonden 
werden weggedragen, is hetzelfde Hebreeuwse woord "dragen" en "wegdragen" gebruikt om beide te 
beschrijven. (Zie verzen 11-12.)  

Christus werd "zonde voor ons gemaakt" (2 Korintiërs 5:21), toen Hij "onze zonden droeg" (1 Petrus 2:24). 
Hij was een vloek geworden voor ons" (Galaten 3:13), toen Hij "onze krankheden droeg" (Matteüs 8:17).  

Hoevelen wil God vergeven sinds Christus "ONZE zonden droeg"? Antwoord: "Een ieder die gelooft". Hoe-
velen wil God genezen sinds Christus "ONZE ziekten droeg"? Antwoord: "Hij genas hen allen".  

EEN ANDERE TRADITIE is, dat wij, als we rechtvaardig zijn, ziekte moeten beschouwen als een deel van 
ons leven. Zij halen de Schrifttekst aan: "Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige" (Psalm 34:20), maar dit 
betekent geen ziekten, zoals sommigen ons willen doen geloven. Het betekent beproevingen, ontberingen, 
vervolgingen, aanvechtingen, enz., doch nooit ziekten of lichamelijke gebreken.  

Het zou een tegenstrijdigheid zijn wanneer wij zeggen, dat Christus ONZE ziekten heeft gedragen en dat wij 
door ZIJN striemen genezen zijn, en er dan aan toevoegen: "Vele zijn de ziekten van de rechtvaardige", die Hij 
ons oplegt te dragen.  

Om deze traditie te bewijzen, haalt men soms aan: "De God nu, aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn 
eeuwige heerlijkheid in Christus, nadat wij een weinig zullen GELEDEN hebben , bevestige, versterke en 
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fundere ulieden" (1 Petrus 5:10). Dit "lijden" heeft geen betrekking op ziekte , maar op de vele manieren 
waarop Gods volk zo dikwijls moest lijden voor hun getuigenis. (Zie Handelingen 5:14; 2 Korintiërs 12:10.)  

EEN ANDERE TRADITIE is dat wij geen genezing moeten verwachten voor bepaalde vormen van "leed"; 
zij citeren de tekst: "Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden" (Jakobus 5:13). Ook dit heeft weer 
geen betrekking op ziekte, maar op dezelfde dingen als onder nr. 82 uiteengezet.  

EEN ANDERE TRADITIE is, dat God Zijn kinderen kastijdt met ziekte! Zij halen hiervoor Hebreeën 12:6-8 
aan, waarvan een deel zegt: "Wien de Here liefheeft, die kastijdt Hij". Dit is waar, God kastijdt hen, die Hij 
liefheeft, maar dat wil niet zeggen dat Hij hen ziek maakt. Het woord "kastijden" betekent hier: "onderrichten, 
oefenen, tuchtigen, onderwijzen, of opvoeden"; zoals een onderwijzer zijn leerling onderwijst, of zoals een 
vader zijn kind opvoedt en leert.  

Als een leraar zijn leerling "onderwijst" mag hij diverse vormen van discipline gebruiken, maar nimmer ziekte. 
Als een vader zijn kind "opvoedt", kastijdt hij op verschillende manieren, maar nooit door hem een 
lichamelijke kwaal te bezorgen. Om ons te kastijden heeft onze Hemelse Vader geen ziekte of kwaal nodig. 
Onze ziekten Werden op Christus gelegd. God zou niet kunnen eisen, dat wij als straf zouden dragen datgene, 
wat Jezus als Plaatsvervanger VOOR ONS droeg. Het offer van Christus maakte ons voor altijd vrij van de 
vloek van zonde en Ziekte, die Hij voor ons heeft gedragen.  

DE MEEST ALGEMENE TRADITIE is de afgezaagde verklaring, dat de "tijd van wonderen" voorbij is. 
Wanneer dit waar is, dan zou er een absolute afwezigheid van wonderen moeten zijn; zelfs één wonder zou 
immers aantonen, dat de "tijd van wonderen nog niet voorbij is".  

Indien de tijd van wonderen voorbij is, dan zou niemand wedergeboren kunnen worden, omdat de 
WEDERGEBOORTE het grootste wonder op aarde is.  

Indien de tijd van wonderen voorbij is, zoals sommige "blinde leidslieden" beweren, dan zou dat betekenen 
dat alle bewijsmateriaal verzameld over talloze gevallen van wonderbaarlijke genezing vals is, en dat Gods 
beloften om zulke dingen te doen niet voor heden zijn.  

Iedereen, die beweert dat de tijd van wonderen voorbij is, ontkent de noodzaak, de voorrechten en de 
weldaden van het gebed. Voor God is het verhoren en beantwoorden van een gebed, of het nu om een 
postzegel of om de genezing van een kreupele gaat, een wonder. Als een gebed antwoord verkrijgt, dan is dat 
antwoord een wonder.  

Als er geen wonderen zijn, dan is er geen reden om te geloven. Als er geen wonderen zijn, dan is gebed een 
bespotting, en alleen onwetendheid kan dan een mens tot gebed bewegen en een antwoord doen verwachten. 
God kan geen gebed beantwoorden zonder een wonder te doen. Als wij bidden, verwachten wij dat het gebed 
beantwoord zal worden; als dat gebed beantwoord is, dan heeft God dat gedaan en wanneer God het gebed 
heeft beantwoord, dan heeft Hij iets bovennatuurlijks verricht. Dat is een wonder. Wanneer men heden het 
wonder ontkent, dan maakt men het gebed heden tot een bespotting.  

De tijd van wonderen is niet voorbij, omdat de Wonder-Werker nooit veranderd is. "Jezus Christus Dezelfde, 
gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid" (Hebreeën 13:8).  

Toen Jezus Zijn discipelen uitzond om het Evangelie te prediken, zei Hij tot hen: "Deze (bovennatuurlijke) 
tekenen zullen volgen degenen die geloven". Dit was voor "ieder schepsel", voor "alle naties", tot aan het 
"einde der wereld". Het einde van de wereld is nog niet gekomen, daarom is de tijd van wonderen nog niet 
voorbij. Christus’ Opdracht is nooit ingetrokken of geannuleerd.  

Christus’ belofte voor de ziel, nl. "zal behouden worden", staat in de Grote Opdracht en is voor ALLEN; zo is 
ook Zijn belofte voor het lichaam, nl. "zal gezond worden" opgenomen in de Grote Opdracht en is voor 
ALLEN. Wanneer men zegt dat een deel van de Grote Opdracht niet voor vandaag is, dan ontkent men ook 
dat het andere deel van de Grote Opdracht voor vandaag is. Zo lang de Grote Opdracht in werking is, kunnen 
zondaren geestelijk genezen worden en zieken kunnen lichamelijk genezen worden, door het Evangelie te 
geloven. Talloze duizenden ernstige mensen over de gehele wereld verkrijgen zowel de voordelen van 
lichamelijke als van geestelijke genezing, door hun eenvoudig geloof in Gods beloften.  

Christus droeg UW zonden, zodat U vergeving kan ontvangen; het eeuwig leven behoort u toe. Eist deze 
zegen op en belijdt haar door het geloof en God zal het in uw leven waarmaken.  
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Christus droeg UW ziekten, zodat U genezen kunt zijn; Goddelijke Genezing behoort U toe. Eist deze zegen 
op, belijdt haar door het geloof en God zal het in uw lichaam waarmaken.  

Evenals alle andere verlossingsgaven van Christus, moet ook de genezing alleen door eenvoudig geloof 
ontvangen worden, zonder natuurlijke middelen, en wanneer deze verkregen is, moet ze alleen aan de dienst 
en glorie van Christus gewijd worden.  

Daar Romeinen 8:32 ook heden nog waar is, wil God Zijn aanbidders genezen, zoals Hij ook Zijn vijanden wil 
vergeven. Dat wil zeggen, indien, toen u een zondaar was, God bereid was u te vergeven, zo is Hij, nu u Zijn 
kind bent, even bereid u te genezen. Als Hij genadig genoeg was om u te vergeven, toen u Zijn vijand was, is 
Hij ook genadig genoeg u te genezen, nu u Zijn aanbidder bent.  

De zondaar moet Gods belofte als waar aanvaarden en geloven dat hij vergeving ontvangen heeft, alvorens hij 
de vreugde van geestelijke genezing kan ervaren; de zieke moet Gods belofte als waar aanvaarden en geloven 
dat hij genezen is, alvorens hij de vreugde van lichamelijke genezing kan ervaren.  

"Zovelen (zondaars) Hem aangenomen hebben.... zijn geboren. ... uit God" (Johannes 1:12-13); en "zovelen 
(zieken) Hem aangeraakt hebben werden gezond" (Marcus 6:56). 
 
Wanneer wij prediken, dat het altijd Gods wil is te genezen, rijst onmiddellijk de vraag: "Hoe kunnen we dan 
nog sterven?" Gods Woord zegt: "Neemt Gij hun adem weg, zij sterven en keren weder tot hun stof" (Psalm 
104:29). In Job. 5:26 lezen wij: "Gij zult in ouderdom ten grave komen, gelijk een korenhoop te zijner tijd 
opgevoerd wordt". Wij hebben geen kanker of andere ziekte nodig om tot volle ouderdom te komen, en God 
heeft ze niet nodig om onze adem weg te nemen. Gods wil aangaande de dood van Zijn kind (of wat men 
dood noemt) is dat hij, nadat hij een vruchtbaar leven heeft gehad en het getal van dagen heeft volgemaakt, 
eenvoudig ophoudt te ademen en in Christus ontslaapt, om dan aan de andere zijde te ontwaken en voor altijd 
met Hem te leven. "Zo zullen wij voor eeuwig bij de Heer zijn". Inderdaad, dit is de gezegende hoop van de 
rechtvaardigen. "Omdat hij Mij zeer bemint (spreekt God), zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, 
omdat hij Mijn Naam kent. Roept hij Mij aan, ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, 
Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem Mijn Heil 
doen zien" (Psalm 91:14-16). 

  

BEWIJS VAN ERKENTELIJKHEID: Wij zijn dank verschuldigd aan de waardevolle geschriften van 
Evangelist F.F. Bosworth, waaruit wij verschillende gedachten hebben geput en in deze 100 genezingsfeiten 
hebben vermeld. 

Zijn geloofsliteratuur heeft de genezing binnen het bereik van duizenden gebracht, die zonder de kennis van 
de waarheden, welke zijn geschriften bevat, niet hersteld konden worden. Door het lezen van zijn boek, dat nu 
in zijn nieuwe, vergrote editie is verschenen en dat de titel draagt "Christ, the Healer" ("Christus, de Genezer") 
kunt u in een paar uur te weten komen wat broeder Bosworth eerst na dertig jaar van moeizame arbeid in de 
genezingsbediening door de U.S.A. en Canada leerde. Ik zou iedere Christen, voorganger, leraar, en evangelist 
willen aanraden een exemplaar van dit meesterwerk van geloof aan te schaffen en het herhaaldelijk te lezen. — 
Evangelist T. L. Osborn. 

P.S. Dit boek is niet in de Nederlandse taal verschenen.
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42   Toen God tot mij sprak 

In een boerderij, dichtbij Pocassett in Oklahoma, werd ik als zevende zoon van een gezin van dertien kinderen 
geboren. Ik groeide op in de boerderij en ging op het land naar school. 

Toen ik twaalf jaar was, nam mijn broer, die juist een paar weken tevoren tot bekering was gekomen, mij naar 
een samenkomst, die gehouden werd in de heel "Faith Tabernacle" dicht bij de spoorweg in Mannford, 
Oklahoma. In mijn overall, die ik altijd op het land droeg, ging ik er heen en toen men mij vroeg het zingen op 
de piano te begeleiden was ik erg zenuwachtig, maar erg gelukkig. Toen de evangelist die avond vroeg wie het 
besluit wilde nemen Jezus te volgen, ging ik blij naar voren en kwam zo tot bekering. 

Vanaf die tijd ging ik graag naar de kleine kerk, maar dikwijls werd het door het werk op het land te laat, zodat 
ik niet naar de samenkomst kon gaan. Menige avond heb ik geschreid van teleurstelling omdat ik daar niet 
aanwezig kon zijn. 

Toen ik veertien jaar was, liep ik eens in de bossen naar de koeien te zoeken, toen ik plotseling begon te 
schreien. Ik vond het zelf heel dwaas en begreep het absoluut niet. Ik stond stil en knielde neer bij een oude 
kalkrots. De Heer sprak toen tot mijn geest en maakte mij duidelijk, dat Hij me wilde uitzenden om Zijn 
evangelie te prediken. 

Toen ik vijftien was, verliet ik de boerderij om met een van onze predikanten mee te gaan enige 
samenkomsten te leiden. Nooit zal ik die avond vergeten dat ik uit ons huis wegging en mijn vader en moeder 
in tranen achterliet. De laatste van de zeven zonen verliet hen. Ik wist dat er veel verantwoordelijk werk op de 
boerderij te doen was en veel te veel voor vader alleen, maar ik wist ook, dat de Heer had gesproken en dat ik 
moest gehoorzamen. Evenals mijn ouders wist ik, dat de grote wereld-akker zo veel belangrijker was dan die 
paar vierkante kilometers van onze boerderij. Ik wist ook, dat God, die mij geroepen had, voor mijn ouders 
zou zorgen, — hetgeen Hij ook op zeer bijzondere wijze heeft gedaan. 

Twee en een half jaar lang vergezelde ik deze predikant en maakte wonderlijke opwekkingssamenkomsten 
mee. Wij reisden door Arkansas en Oklahoma en kwamen tenslotte in Californië, waar een allerliefste 
jongedame van Los Banos onze samenkomsten bijwoonde. Een jaar later werd zij mijn vrouw. 

Twee jaar lang reisden mijn vrouw en ik in Californië rond om het Evangelie van Jezus Christus te brengen. 
Op 25 maart 1943 werd ons dochtertje, Marie LaVonne, geboren, maar zij leefde slechts zeven dagen. Het 
verdriet en de teleurstelling hierover was bijna ondraaglijk, maar wij besloten door te gaan met het prediken 
van het evangelie van Jezus Christus en zo een compensatie te vinden voor ons verlies. 

In de lente van 1944 gingen wij naar Portland in Oregon om een campagne te leiden. Wij gingen daar wonen 
en werden de geestelijke leiders van de "Montevilla Tabernacle". In Portland werd op 20 januari 1945 onze 
zoon Tommy Lee Jr. geboren. 

Drie weken na zijn geboorte gaven wij ons werk in de "Tabernacle" op en begonnen een rondreis van zeven 
maanden door verschillende staten, terwijl wij ons gereed maakten om als zendelingen naar India te gaan. Bijna 
een jaar brachten wij in het uitgestrekte India door, waar we het voorrecht hadden velen tot Jezus te brengen. 
Hoe vaak hebben wij het later, na onze terugkeer in Amerika, betreurd, dat wij in India de goddelijke genezing 
nog niet kenden, maar sinds wij dit hebben leren verstaan, verlangen wij er erg naar naar het Oosten terug te 
keren met de boodschap van volkomen verlossing voor het lichaam zowel als voor de ziel. 

In 1946 keerden wij naar de Verenigde Staten terug en dienden de gemeente van de "Full Gospel Church" van 
Mc-Minnville in Oregon. Op 21 maart van dat jaar kregen wij ons dochtertje LaDonna Carol. 

Toen wij de gemeente in Mc-Minnville dienden, was God op een wonderlijke wijze met mij bezig. Juist in deze 
tijd vertelde een dame uit onze kerk mij van de dood van Dr. Charles S. Price. Ik had de man nog nooit 
ontmoet, maar ik had vele van zijn wondermooie toespraken gelezen en was erg van deze man gaan houden. 
Toen ik van zijn dood hoorde, ging ik naar de kerk terwijl de tranen mij in de ogen schoten. Het scheen mij 
toe, dat ik dit verdriet niet kon verwerken. De geloofshelden van de voorafgaande laatste jaren gingen aan mijn 
geest voorbij als in een film. Ik dacht aan Wigglesworth, aan McPherson, Pearlman, Gipsic Smith, aan 
Kenyon, Price, Dowie en al die anderen, die ik nooit had ontmoet. Ook had ik ze nooit horen prediken, maar 
ze waren nu voor altijd van het toneel van handeling in deze wereld heengegaan. Ik zou hen nimmer meer 
ontmoeten. De wereld zou nooit meer de invloed, de wonderbaarlijke inwerking van hun prediking ondergaan. 
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Wij konden alleen over hen spreken en horen over hun heldendaden van geloof. O, het brak mij bijna het hart! 
Toch kwam het mij heel vreemd voor, dat dit me zo trof, omdat ik deze mensen niet eens gekend had. 

Ik begon alles te overpeinzen. Ik zei: "Heer, die grote helden zijn nu allen weggenomen en er sterven nog 
steeds miljoenen. Nog steeds zijn er grote menigten mensen ziek en lijdend aan allerlei kwalen. Tot wie 
moeten zij gaan om hulp? Wie zal nu onze grote steden in beweging brengen en wie zal de grote massa 
vervullen met de magnetische kracht van God door het genezen van zieken en het uitwerpen van duivels? Wat 
moet deze wereld nu beginnen ?" Zo sprak ik en God hoorde en beantwoordde mijn vragen op een 
wonderbare manier, hoewel niet onmiddellijk. 

Een paar dagen later, in juli 1947, woonden wij een tentsamenkomst in Brooks, Oregon bij, waar Hattie 
Hammond sprak. Toen zij zo wondermooi over "Jezus zien" had gesproken ging ik diep geroerd naar huis. 
Het horen van deze boodschap was weer een stap die God tevoren in mijn leven had geregeld. De volgende 
morgen werd ik wakker door een wonderbaar visioen: eerst zag ik het Kruis. Toen zag ik de engel Gabriël met 
zijn bazuin en daarna zag ik de verschijning van Jezus Christus Zelf. Zijn schoonheid en glans zijn niet onder 
woorden te brengen. Geen taal is toereikend om de luister en de kracht van Zijn tegenwoordigheid tot 
uitdrukking te brengen. Ik lag daar als een dode, niet in staat om zelfs een vinger of teen te bewegen, zo 
vervuld was ik van eerbied en ontzag voor Zijn tegenwoordigheid. 

Hij was zo lieflijk om te zien. Ook nu, terwijl ik dit schrijf, vervult mij een onuitsprekelijke vreugde en eerbied. 
Veel was mij verteld over de wonderbare Christus, maar het vormde nog niet de helft van de werkelijkheid. 
Zijn handen waren zo mooi! Zij schenen te trillen van scheppingskracht en uit Zijn ogen stroomde de liefde, 
die tot in mijn diepste innerlijk doordrong. Zijn voeten, omringd door wolken van doorschijnende luister, 
schenen te zijn als pilaren van gerechtigheid en waarheid. Zijn kleren waren wit als het licht. Zijn 
tegenwoordigheid, vervuld van deze grote liefde en kracht, dreef mij naar Hem toe. O, zelfs maar de helft kan 
ik er niet van vertellen. 

Na ongeveer dertig minuten van volkomen hulpeloosheid was ik in staat op te staan. Ik ging naar mijn 
studeerkamer en liet me voorover vallen in volledige overgave van mijn gehele leven aan Hem, die ik had leren 
kennen als mijn "Heer". Mijn leven was volkomen veranderd. Ik zou nooit meer dezelfde zijn. Mijn oude 
traditionele normen en ideeën verbleekten en iedere dag voelde ik mij meer en meer doordrongen van een 
nieuw en toenemend gevoel van eerbied. Alles was anders geworden. Ik wilde alleen Hem behagen. O, hoe 
graag wilde ik doen wat Hem vreugde bracht! Dat is het enige waar het sedert die morgen op aan komt. 

Met het visioen nog fris in mijn geest en de last van het heengaan van de vele, grote geloofsmannen nog zwaar 
op mijn hart, zocht ik met intense aandacht naar Gods volmaakte plan voor mijn leven. 

In september 1947 aanvaardden wij opnieuw het predikambt in de "Montevilla Tabernacle" in Portland, 
Oregon, en vestigden ons daar voor, zoals wij meenden, een lange periode in de lieflijke noordwestelijk 
gelegen "Rozenstad", maar ook dit had God vooruit geregeld als een korte episode in Zijn plan voor onze 
levens. 

Evangelist William Branham kwam in Portland en leidde een campagne in de grote Civic Auditorium. Ik 
hoorde over de grote wonderen van genezing en de wonderbaarlijke opdracht, die God aan onze geliefde 
broeder Branham had gegeven. Ik ging er heen en zat op het balkon. Ik zal nooit precies kunnen vertellen 
welke storm van emoties er in mijn hart ontstond, toen ik de kracht zag van de gave der genezing, die aan 
William Branham is gegeven en waarover de engel hem gesproken heeft. 

Reeds drie of vier jaar lang verkeerde ik in grote verwarring over de traditionele methoden die ik had gevolgd 
ten opzichte van de zieken en bezetenen. Steeds zei ik, dat we op het verkeerde spoor waren wat betreft de 
manier waarop wij de lijdende mensen hielpen. Ik bleef steeds geloven dat het op de Bijbelse manier kon en 
moest gebeuren. Wij waren gewoon de gehele gemeente bij elkaar te roepen om voor één persoon te bidden, 
hopende, dat er misschien één in staat zou zijn het geloofsgebed te bidden voor de zieke. Ik wist dat dit niet de 
Bijbelse manier was. Toen ik broeder Branham gadesloeg, zoals hij voor de zieken predikte, werd mijn 
aandacht in het bijzonder geboeid door de genezing en bevrijding van een klein doofstom meisje, tot wie hij 
zei: "Gij dove en stomme geest, ik bezweer u in Jezus’ Naam, verlaat dit kind". Toen hij met zijn vingers klikte, 
hoorde het kind dit en sprak perfect. Toen ik dit zag en hoorde was het alsof duizend stemmen plotseling tot 
mij spraken, en al maar herhaalden: "Dat kunt gij ook! Dat is de bijbelse manier. Petrus en Paulus deden het zo 
en ZO KUNT GIJ HET OOK! BEGIN NU. GIJ KUNT DAT DOEN. Dat is wat GOD wil, dat gij zult 
doen !" 
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Ik ging in een nieuwe wereld naar huis. Ik had de Bijbel IN WERKING gezien. Het was datgene, waarnaar ik 
steeds verlangd had. Eindelijk had ik God zien doen wat Hij beloofd had. Die avond veranderde mijn leven 
totaal. 

Vele dagen van bidden en vasten volgden op die avond. Mijn vrouw en ik namen voor Gods oog de beslissing 
kanalen te willen zijn, waardoor God Zijn machtige werken van bevrijding zou kunnen volbrengen. Direct 
stuurden wij bericht naar de mensen, dichtbij en veraf, dat ze hun zieken, gebrekkigen, kreupelen, blinden, 
doven en stommen in de kerk konden brengen. Wij begonnen onmiddellijk bevrijding voor iedereen te 
prediken en te bidden voor de zieken. Onnodig te zeggen, dat God onmiddellijk wonderen begon te doen, 
omdat wij Hem aan Zijn Woord durfden houden. Wij begonnen te HANDELEN NAAR HET WOORD. Als 
God het gezegd had, dan moest het zo zijn. Als God beloofd had het te zullen doen, DAN MOEST HIJ ZIJN 
BELOFTE INLOSSEN. 

Er volgden enige weken met heerlijke resultaten, maar mijn hart was nog steeds niet voldaan. Ik zei toen tot de 
gemeente, dat ik niemand wilde zien of spreken, noch persoonlijk noch per telefoon, voordat ik van God een 
persoonlijke boodschap had ontvangen. Mevrouw Osborn nam de kerkelijke verantwoordelijkheid op zich en 
ik ging naar boven in de studeerkamer, alleen, om daar te blijven totdat God tot mij zou spreken. Slechts twee 
dagen en twee nachten bleef ik daar. De derde dag sprak de Heilige Geest zeer duidelijk en uitdrukkelijk tot 
mij. Eindelijk beantwoordde God mijn vragen over de dood van zovele geloofshelden en de vreselijke 
behoefte, die de gehele wereld had aan deze prediking van bevrijding. 

De Heilige Geest zei tot mij: "Mijn zoon, zoals Ik was met Price, McPherson, Wigglesworth en anderen, zo zal 
Ik ook met u zijn. Zij zijn gestorven, maar nu is het voor u de tijd op te staan, heen te gaan en hetzelfde te 
doen. Nu zult GIJ duivelen uitwerpen, GIJ zult zieken genezen, GIJ zult doden opwekken en GIJ zult 
melaatsen reinigen. Zie, Ik geef u macht over de gehele legermacht van de vijand. Wees niet bevreesd. Wees 
sterk. Houd goede moed. IK BEN MET U, ZOALS IK MET HEN WAS. Geen boze macht zal voor u 
kunnen standhouden alle dagen van UW LEVEN, wanneer gij de mensen ertoe brengt Mijn Woord te 
geloven. Deze mannen gebruikte Ik in hun dagen, maar dit is UW dag. Nu verlang Ik U te gebruiken". 

Meer dagen van gebed en vasten volgden op deze geweldige opdracht en meer genezingen en wonderen waren 
het resultaat. Gods wil voor wat betreft de taak van de kerk was definitief en vast omlijnd: wij moesten dit 
"Evangelie van het Koninkrijk" naar de einden der aarde brengen als een getuigenis voor alle naties en 
volkeren. Zo begonnen wij, — dit was in de zomer van 1948. 

Sinds die tijd hebben wij de onuitsprekelijke vreugde gesmaakt duizenden te zien genezen van alle mogelijke 
ongeneeslijke ziekten en lichamelijke afwijkingen en wij zijn in staat geweest duizenden zondaars ertoe te 
brengen Jezus Christus als hun persoonlijke Middelaar aan te nemen. 

Wij hebben gezien, dat ontelbare doofstommen volkomen werden genezen. Wij hebben een zeer groot aantal 
blinden het gezicht zien terugkrijgen. Wij hebben kreupelen zien genezen, mensen, die meer dan 42 jaar in 
invalidenwagentjes hadden gereden zien opstaan en wandelen, mensen die op brancards gebracht waren 
volkomen genezen zien opstaan. Wij hebben schele ogen recht zien worden, stijve ledematen los zien worden 
in één ogenblik, kroppen en tumoren in een oogwenk zien verdwijnen. Wij hebben gezien, dat mensen die 
radicaal-operaties hadden ondergaan en dus geen inwendig gehoororgaan meer hadden, het gehoor terugkeren. 
Wij hebben gezien, dat mensen longen, nieren, ribben en andere lichaamsdelen en organen die door operaties 
waren verwijderd, door Gods scheppende kracht terugontvingen. Wij zagen ongeneeslijke zieken genezen, wij 
zagen kanker sterven en verdwijnen en wij zagen melaatsen volkomen rein worden. Wij zijn in staat geweest 
opwekkingscampagnes over ons gehele wereld-deel en in andere landen te houden. Tijdens één enkele 
campagne werden honderd vijfentwintig doofstommen en negentig totaal blinden genezen. Daarbij kwamen 
nog honderden andere, even wonderlijke genezingen. Ongeveer vijftig duizend mensen namen Christus aan 
tijdens één reeks opwekkingssamenkomsten, ongeveer vijfduizend gedurende één avonddienst. Wat wij onze 
Heer in het verleden hebben zien doen is maar een heel klein staaltje van wat Hij zo innig verlangt in de nabije 
toekomst te doen. 

Een van de meest treffende en uitdagende verklaringen in de Bijbel over de eindtijd staat in Matteüs 24:14, 
waar Jezus het volgende profeteerde: "En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt 
worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn". Meer letterlijk vertaald uit de 
originele tekst, zei Hij: "Dit goede nieuws zal GEPROCLAMEERD WORDEN MET BEWIJSMATERIAAL 
aan alle volken der wereld en dan zal het einde komen. 
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Deze Goddelijke profetie van de lippen van de Meester heeft niets te maken met de moderne, zogenaamde 
zendingsactiviteiten van godsdienstige groeperingen, maar wijst op een nieuw tijdperk van vlammende 
zendingsevangelisatie, die Jezus Christus als HEER proclameert aan deze generatie MET 
BEWIJSMATERIAAL; het betekent een wereldwijde herleving van het Christendom van de eerste 
Christengemeenten, toen "God GETUIGENIS daaraan gaf door tekenen en wonderen en velerlei krachten en 
door de Heilige Geest toe te delen naar Zijn wil" (Hebreeën 2:4). 

Ik kan onmogelijk begrijpen hoe de moderne kerk verwacht de heidenen te zullen bereiken met de boodschap 
van Christus zonder dat zij dat gedeelte van het Evangelie predikt, dat de massa’s altijd weer tot het ware 
geloof brengt — de wonderbare genezingskracht van God. Ik wil u met een voorbeeld duidelijk maken wat ik 
bedoel. 

Toen wij in Colon in Panama waren gekomen om een opwekkingscampagne te houden en ik op de eerste 
bijeenkomst had gesproken, nodigde ik iedere onbekeerde uit om Jezus als Verlosser aan te nemen. In plaats 
dat er mensen naar voren kwamen, zoals ik verwachtte, ging er een onderdrukt gelach op. 

Ontdekkend, dat het Evangelie niet tot hen was doorgedrongen, zei ik snel: "De uitnodiging is gesloten. Ik 
vraag niemand mijn God te dienen tenzij hij is overtuigd dat mijn God de ware God is en dat Hij ook letterlijk 
doet wat Hij in Zijn Woord, de Bijbel, heeft beloofd". 

Toen vervolgde ik: "Dit Boek bevat Gods beloften, waarvan één is de zieken te genezen. Daarom verzoek ik 
elk, die doof, blind, verlamd of ziek is en die gelooft in mijn God en die gelooft dat deze beloften in de Bijbel 
Goddelijk en waar zijn, naar voren te komen. Ik zal voor u bidden zoals in de Bijbel staat en als God, die ik u 
vanavond gepredikt heb de ware God is en dit Boek werkelijk het Woord van God, dan zal Hij u nú genezen". 

Verschillende kwamen naar voren en wij baden voor ongeveer zes mensen, van wie wij zeker waren dat zij 
geloof in God hadden. Alle zes genazen op slag in tegenwoordigheid van de aanwezigen. Het is onnodig te 
zeggen dat dit de menigte, die meer dan de halve arena vulde, verbijsterde, evenals het de menigten in Jezus’ 
daden deed. 

De volgende avond was de arena tot de laatste plaats bezet. Ik predikte en herhaalde toen de uitnodiging aan 
alle ongelovigen om Jezus te kiezen. Meer dan vierhonderd kwamen onder tranen naar voren en gaven hun 
leven over aan God, die Zijn macht voor hun ogen had gedemonstreerd. Het was waar in Colon in Panama, 
evenals in de stad Samaria: "En toen de scharen Filippus HOORDEN EN DE TEKENEN ZAGEN DIE 
HIJ DEED, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd" (Handelingen 5:6). 

Van Alaska tot Argentinië; van New York City tot Calcutta in India; van Oregon tot Puerto Rico, waar ik ook 
het Evangelie gebracht heb, ik constateerde overal dit ene feit: menigten willen Christus graag volgen wanneer 
zij Zijn Goddelijke macht zien gedemonstreerd. 

Of de mensen rood zijn of bruin, zwart of wit, of zij ontwikkeld zijn of analfabeet, of ze rijk zijn of arm, ik 
weet maar één ding: zij reageren allen gelijk op de stem van de Christus, die VANDAAG Zijn 
ONVERANDERDE MEDEDOGEN manifesteert door de zieken te genezen. 

Vanaf de dagen, dat Elia de uitdaging op de Karmel aannam en de mensen zich van Baäl afkeerden om 
JEHOVA-GOD te dienen tot in onze tegenwoordige tijd, dat mannen van geloof het goede nieuws van Jezus 
Christus proclameren, dat Jezus de Redder en de Geneesheer is van ALLEN DIE HEM AANROEPEN EN 
HEM WILLEN DIENEN, is het resultaat dat honderdduizenden zich voor onze Heer neerbuigen en vol 
vreugde de definitieve beslissing nemen de God, die de God van wonderen is, te dienen.  

Waarover ook gepredikt wordt, het blijft een onweerlegbaar feit dat niets "het betoon van GEEST EN VAN 
KRACHT" kan vervangen (1 Korintiërs 2:4).  

Herhaaldelijk schreef Paulus het succes van zijn prediking toe aan het feit, dat God steeds zijn boodschap 
bevestigde met wonderen. van Gods Geest. En hoewel er op koortsachtige wijze duizend en één surrogaten 
aan de mensen worden voorgezet, de heidenmassa’s over de gehele wereld wachten en sterven totdat de kerk 
van heden opnieuw op haar knieën bidt en vast en God vraagt zijn geweldige macht in haar leven te herstellen 
zoals de eerste kerk deed: "Heer, geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, 
doordat Gij Uw hand uitstrekt tot genezing; en dat tekenen en wonderen geschieden door de Naam van Uw 
Heilige Knecht Jezus" (Handelingen 4:29 en 30).
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1 Korintiërs hoofdstuk 2 

1. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van 
God komen brengen. 

2. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. 

3. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; 

4. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon 
van geest en kracht, 

5. opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. 

 

"Doch (wij) gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het Woord bevestigde door de tekenen, die er op 
volgden" (Marcus 16 20). 

 

9 februari 1949, Kingston, Jamaica. De mensen kwamen al om 3 uur ‘s middags om in de zaal te komen. 
Het volk kon nauwelijks door de politie gedirigeerd worden. Ik bad buiten op straat voor ongeveer 
zeshonderd mensen een gezamenlijk gebed, alvorens ik de zaal binnenging. Na de prediking aanvaardden 
driehonderd mensen Christus als Heiland. Een doofstomme werd genezen. Twee blinden werden genezen. 
Kon mijn hand zien en telde mijn vingers. Vele verlamden en zieken werden genezen. Het was wonderbaarlijk. 
Toen ik de zaal verliet, ontmoette ik een blinde vrouw op straat. Zij hoorde mijn stem en smeekte me voor 
haar te bidden. Ik deed het en zij werd volkomen en onmiddellijk genezen. Zij kon buiten in het donker mijn 
vingers tellen, kon de sterren aan de hemel zien, en liep zonder hulp weg, terwijl ze God loofde voor zo ‘n 
groot wonder. 

 

17 februari 1949, Kingston, Jamaica. Zulk een menigte dat we ons nauwelijks konden verplaatsen. Honderd 
vierenvijftig aanvaardden Christus. Voor velen gebeden. Twee blinden kwamen samen naar voren. We baden 
voor hen beiden en zij werden genezen. Wij stelden hen aan elkaar voor en lieten hen elkaar controleren. Het 
was zo wonderbaar. Vele doven en vele lammen werden genezen. Een, die nauwelijks kon lopen met behulp 
van een kruk, sprong na het gebed op en prees God. Verschillende verlamden liepen. Drie kreupelen stonden 
op, nog niet volkomen genezen, maar dat zal komen, daar ben ik zeker van. Ik moest vertrekken, maar zr. 
Osborn bleef nog een poosje en bad voor sommigen. Een blinde vrouw werd direct genezen, toen zij voor 
haar bad. Een kreupele werd hersteld en drie dove mensen konden weer goed horen. Vanavond zagen wij 
onderweg naar huis een man, die door drie vrouwen gedragen werd. Wij veronderstelden dat hij naar de 
samenkomst was geweest en niet in staat was geweest in het gebouw te komen, daarom stopten we, 
informeerden en het bleek zo te zijn. Wij baden voor hem op straat en hij was genezen. Liep en stapte zelf op 
de bus. Het was groots. Een flinke menigte liep tezamen om het te zien, maar wij vertrokken onmiddellijk. 

  

13 mei 1949, Flint, Michigan. Predikte korte boodschap ‘s middags en bad twee uur lang voor de zieken. 
Tenminste vier blinden werden genezen. Een dame, wier gehele trommelvljes door operatie was verwijderd, 
kon direct horen. Drie rolstoel-zieken stonden op en liepen alleen. Vier of vijf krukgevallen konden zonder 
hun krukken lopen. Een kankerpatiënt op een brancard stond op en liep. Verscheidene gedeeltelijk doven en 
blinden genazen. De avondsamenkomst was groots. Ongeveer tweeënzeventig werden gered. Verscheidenen 
werden wonderbaarlijk genezen. Te veel om individueel voor te bidden, riep daarom of alle doven in één oor 
naar voren wilden komen. Er kwamen er ongeveer vijftig. Ik ging hen voor in gebed en zij herhaalden dit na 
mij. Na het gebed liet ik hen hun goede oor met de vinger dichtstoppen en tot verbazing van de toehoorders 
was, behalve vier man, een ieder van hen volmaakt genezen en kon perfect horen met zijn voorheen dove oor. 
Het was beslist een buitengewoon wonder. Toen gingen wij de gehele menigte voor in gebed voor hun zieke 
lichamen en vele wonderen vonden overal onder de menigte plaats. Een man verwijderde zijn breukband en 
zijn dubbele breuk was op hetzelfde ogenblik genezen. Vele anderen werden op dezelfde wijze genezen. 
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30 juni 1949, Detroit, Michigan. Na de prediking werden eenendertig mensen gered. De rij mensen voor 
gebed was groot. Drie totaal dove oren werden eerst genezen. Jongen, vier jaar, stervend aan kanker aan de 
nieren en longen, werd genezen, daarvan ben ik zeker. Hèt wonder van de avond was dat van een vrouw met 
spastische verlamming (athetose), artritis, zwak en ziek. Zij schudde zo hevig, dat ze zichzelf sinds vijf jaar nog 
niet had aangekleed. Nadat wij de demon hadden bestraft, beval ik haar haar handen omhoog te heffen. Zij 
had ze dicht tegen zich aangeklemd en ze schudden haar hele lichaam, maar nu stak ze haar handen omhoog, 
klapte in haar handen, stak ze toen voor zich uit en hield ze volkomen stil. Elk schudden hield onmiddellijk 
op. Het was groots. Een vrouw in invalidenwagentje stond op en liep. Ze was zo gelukkig. Vele anderen 
werden genezen. Ik heb net gehoord dat er negenhonderd bekeringen waren geweest in de laatste vier weken, 
terwijl er bovendien twintig volkomen dove, eenentwintig totaal blinde en zeventien doofstomme mensen 
allen onmiddellijk genazen. Gedurende deze maand zijn ook ongeveer negentig totaal dove oren geopend en 
honderden anderen, die niet onmiddellijk zijn genezen, zijn herstellend. De getuigenissen en brieven stromen 
binnen. Hoe wonderbaar is God, en hoe getrouw staat Hij achter Zijn Woord van Belofte. 

  

3 september 1949, Reading, Pa. Honderd negenenzestig kwamen vandaag tot Christus. De tent, 18 X 63 
meter, was volgepakt. De eerste, die in de rij voor genezing stond, was een vrouw, wier rechter trommelvlies 
door een operatie was verwijderd. Ineens hoorde zij een klein horloge tikken. De volgende was iemand die 
onmiddellijk genezen werd van grauwe staar. Na gebed leek het alsof de grauwe staar openbarstte en alle 
richtingen uitging. Ze verdween voor onze ogen. De jongen wiens ogen scheel stonden gisteravond, was terug, 
en zijn kleine ogen stonden perfect. De volgende in de gebedsrij was een vader met zijn zoon; beiden hadden 
een dubbele breuk. Na gebed kon geen van beiden nog een spoor ervan terug vinden. Het was beslist 
wonderbaar te zien hoe ze zich verheugden. Vanavond vonden zo veel wonderen van genezing plaats. Een 
vrouw, die in stervende toestand op een draagbaar werd vervoerd, stond ineens op en droeg haar bed door de 
tent, zich verblijdend over haar genezing. Een doofstomme jongen werd genezen en een meisje, wier ogen een 
weinig scheel stonden, werd gezond gemaakt. Een door de duivel bezeten vrouw werd in de rij geplaatst en 
ook deze werd bevrijd. De demonen spraken met de lippen van de vrouw in woedende tonen, verklarende dat 
ze zich niet rustig wilden houden en niet uit de vrouw wilden komen, maar na het beslissend bevel, gegeven in 
de machtige Naam van Jezus, verlieten de demonen haar en zij werd weer rustig. Het was een van de meest 
opvallende gevallen van demonische bezetenheid, precies als in de dagen van de Bijbel, die ik bevrijd zag 
worden. 

 

12 september 1949, Reading, Pa. Onder de wonderen die na het gebed plaatsvonden, waren de volgende: 
Een verkromming van de ruggegraat werd volkomen recht. Een dame, wier ene been 2½ cm korter was dan 
het andere been, werd direct genezen. Haar been groeide aan en zij nam de verhoging uit haar schoen. Een 
jongen, wiens trommelvlies van zijn linker oor was verwijderd door een operatie, werd onmiddellijk genezen. 
Toen hij naar de microfoon liep, kon hij met dat oor het lichte tikken van een horloge horen. Verscheidene 
blinde ogen werden geopend. Iemand, die volkomen blind was als gevolg van grauwe staar, werd onmiddellijk 
en bijna volmaakt hersteld. Een vrouw, die een heel grote tumor had, ontdekte plotseling dat deze verdwenen 
was. Twee kropgezwellen verdwenen onmiddellijk. 

 

11 februari 1950, Ponce, Puerto Rico. Vijfendertig honderd mensen waren in de middagbijeenkomst voor 
instructie aanwezig. Twee totaal blinde mensen ontvingen het gezicht en kwamen naar het platform en konden 
alles duidelijk zien. Velen waren aanwezig, die deze beide blinden kenden. Dit elektrificeerde de menigte. 
Talloze gevallen van gedeeltelijke blindheid en doofheid werden genezen. Tenminste vijfentwintig dove oren 
werden geopend. Een baby met een gebroken armpje werd genezen en de moeder nam het gips weg; het 
armpje was gezond. Een man met een gebroken been was genezen. Twee mensen kwamen op krukken naar 
het platform en wandelden gezond weg. Tenminste veertig tumoren en breuken verdwenen. Het was geweldig 
te zien hoe Gods heerlijkheid zich op zo’n wijze openbaarde. 

De avondbijeenkomst was nog groter. Meer dan tienduizend mensen waren aanwezig. Reporters en fotografen 
van alle dagbladen waren aanwezig. De Burgemeester, Hoofdcommissaris van Politie, Brandweercommandant, 
vijftien politieagenten, en tien doktoren waren aanwezig. De krantenkoppen zeiden: "TIENDUIZEND 
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WONEN GODDELIJKE GENEZINGSCAMPAGNE BIJ". Meer dan tweeduizend personen aanvaardden 
Christus, volgens de schatting van de Commissaris van Politie. Na de reddingsdienst leidde ik de menigte in 
een massagebed om genezing. Drie mensen wierpen hun krukken weg en waren genezen. Een oude man, die 
al drie jaar lang niet had gelopen, kwam naar het platform om de mensen zijn wonder te laten zien. Een blinde 
vrouw werd bijna volmaakt genezen. Honderden hernia’s, tumoren, enz. verdwenen. Twee doofstommen 
werden volmaakt hersteld op de plaats waar zij stonden en kwamen naar voren om hun genezing te 
demonstreren. Een arme vrouw, verlamd, had reeds de hele middag en avond op de hoek van het platform 
gelegen. Het was 10.15 uur ‘s avonds, toen ze eindelijk geloof ontving, opstond door de kracht van God en 
liep. Het ontroerde iedereen. Negen jaar lang was zij invalide geweest. 

 

15 februari 1950, Ponce, Puerto Rico. Vandaag geen middagdienst. Het radiostation bood ons vijfenveertig 
minuten kosteloze uitzending aan, teneinde de duizenden mensen te bereiken, die niet in staat zijn naar de 
diensten te komen. Drie agenten werden uitgestuurd om het radiostation te bewaken tegen gedrang van de 
mensen op straat. 

Ds. Mercado zei, dat een vrouw, die naast hem woonde, genezen was van verlamming. Haar been en arm 
waren gedurende vele jaren verlamd en misvormd. In een ogenblik was ze genezen. Zij gaat nu in het rond en 
vertelt haar buren over haar wonderbaarlijke genezing. Een predikant uit een stad, honderd kilometer hier 
vandaan, bracht een van zijn leden naar de campagne vanavond (een oude vrouw), teneinde haar te laten 
getuigen van de genezing, die zij deze middag ontvangen had gedurende de uitzending. Zij was totaal blind 
geweest. Tenminste vijftig wonderen zijn al gerapporteerd sinds de uitzending van vandaag. 

Tenminste tien volkomen blinde mensen werden heerlijk genezen. Het was bijna ongelooflijk. Tenminste 
vijfenzeventig gedeeltelijk en totaal dove mensen werden genezen. Meer dan zestig gedeeltelijk blinde mensen 
werden hersteld. 

Het was een aanzien, dat het hardste hart zou breken te zien hoe de verlamden gezond werden. Twee lieve, 
kleine meisj es, met draagbeugels om hun heupen, werden in één moment hersteld, namen de beugels af, en 
wandelden zonder hulp over het platform. Een lieve, kleine jongen, wiens éne voet dwars stond en de enkel 
stijf was, zodat hij alleen op zijn tenen kon staan, was perfect genezen. De voet werd precies recht gezet en 
plat op de grond geplaatst, evenals de andere voet. Verscheidene andere verlamden werden op wonderbaarlijke 
wijze genezen. 

Ik denk dat het grootste wonder van de avond is geweest het wonder van de arme vrouw, die gedurende zes 
jaar op haar handen had gelopen, terwijl zij haar lichaam voortsleepte en tussen haar handen door schoof op 
de grond, met beide benen dubbelgevouwen langs haar zijde en totaal stijf. De benen waren zo ruw als een 
plank en één kant ervan was vereelt als leer, omdat ze het gewicht van haar lichaam had voortgesleept, sinds zij 
zes jaar geleden geopereerd werd. Zij getuigde: "Ik had twintig minuten geloofd, dat God mij genas. Ik bleef 
aan mijn knieën voelen en plotseling bemerkte ik een lichte beweging in één van mijn knieschijven. Ik wist dat 
God me aan het genezen was. Ik begon op te staan en was volkomen en onmiddellijk genezen." Ze kwam 
schreeuwend naar het platform en liep als ieder ander. Ze toonde de toehoorders hoe één kant van haar benen 
als leer was en demonstreerde hoe zij haar lichaam over de grond voortsleepte tussen haar handen. Toen stond 
ze op, sprong en liep bijna even perfect als ik. 

Een ander verbazingwekkend wonder vanavond was dat van een woedende, krankzinnige vrouw, die door 
haar vrienden naar de samenkomst was gebracht. Ze werd plotseling en onmiddellijk genezen en begon haar 
vrienden te smeken haar naar het platform te laten gaan om te getuigen. Zij gaf een verbazingwekkend 
getuigenis van hoe ze krankzinnig was geweest, hoe verschrikkelijk het was buiten haar verstand te zijn, en hoe 
ze plotseling alle dingen weer duidelijk wist. Ze weende van blijdschap en dat deed ook de menigte. 

Ik kan geen voldoende tijd nemen om ook maar een gedeelte te noteren van wat er vanavond gebeurde. Ik bad 
voor niemand persoonlijk. Geen wonder dat Johannes zei, dat, indien alles zou worden opgetekend hetgeen 
Jezus deed, de wereld dan de boeken niet zou kunnen bevatten. Meer dan tweeduizend namen Christus aan. 
Dank God voor zulk een avond! Ik geloof, dat het de grootste avond van mijn gehele leven is geweest. Zonder 
twijfel houdt de toekomst nog grotere dingen verborgen. 
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16 februari 1950, Ponce, Puerto Rico. Radio-uitzending om 2.30 uur namiddags. De straat bij het 
radiostation was vol mensen. Wij arriveerden om kwart over zeven voor de avondsamenkomst. Vele rapporten 
waren reeds binnengekomen van hen, die vanmiddag genezen zijn. Een van de voorgangers zag een groep 
mensen op straat en dacht dat er een ongeluk was gebeurd. In plaats daarvan vond hij een man, die een 
bekend verlamde was geweest en op krukken had gelopen, maar die in een klein winkeltje de radiouitzending 
had beluisterd, zijn genezing had opgeëist en volmaakt gevond was geworden. 

Wij predikten over massa-genezing en verklaarden de kracht van Gods Woord. Meer dan tweeduizend 
aanvaardden Christus en de menigte was verbaasd over de talloze wonderen, die na het massagebed 
plaatsvonden. Wij baden voor niemand individueel. "De kracht des Heren was tegenwoordig om te genezen". 

Meer dan tien volkomen blinde mensen waren in één moment genezen, één ervan was honderd en twee jaar 
oud. Hij kon mijn vingers tellen en alle voorwerpen op een afstand onderscheiden. De toehoorders waren 
opnieuw verbaasd toen de blinden genezen werden, en allen gaven God in de hoge de eer. 

Drie krankzinnige vrouwen werden op wonderbaarlijke wijze tot hun verstand teruggebracht. Een van hen had 
zichzelf bezig gehouden met het weven en naaien van allerlei kleurige stukjes stof in haar haar en kleren. 
Plotseling werd ze normaal en begon deze stukjes goed eruit te halen. Ze kamde haar haar, trok haar kleren 
recht en kwam naar het platform, huilend van vreugde dat ze weer normaal was geworden. Een andere, die 
door enkele vrienden was gebracht, werd hersteld, en de vrienden gaven haar lief kindje aan haar terug. Zij 
bracht dit kind naar het platform en getuigde zo heerlijk dat ze weer gezond verstand had. De andere van de 
drie was acht lange jaren krankzinnig geweest, maar was volmaakt genezen. De toehoorders weenden van 
vreugde en verheerlijkten God. 

Het meest verbazingwekkende wonder was dat van een lieve man, die vijftien jaren lang had gelopen door te 
gaan zitten, zichzelf dan voort te slepen met behulp van een dertig centimeter lange stok in de ene hand en een 
stuk hout in de andere. Vijftien jaar lang had hij niet kunnen opstaan of zijn benen kunnen strekken. Zijn 
benen waren dubbelgevouwen, volkomen verstijfd en verlamd. Deze toestand was veroorzaakt door een kwaal 
aan zijn ruggegraat. Plotseling voelde hij hoe gedurende het massagebed het leven in zijn benen terugkeerde en 
hij bemerkte dat hij volkomen genezen was. De Hoofdcommissaris van Politie stond naast hem, toen hij 
genezen werd, en hielp hem op zijn voeten te staan. Toen hij stond, was hij in één moment perfect en volledig 
hersteld. Hij kwam met zijn dochter naar het platform en beiden weenden van blijdschap. Hij had het stuk 
hout en de stok van 30 cm in zijn handen. Hij kon even volmaakt lopen als ik nu. Zijn lichaam was volmaakt 
gezond geworden. Hij getuigde: 

"Meer dan vijftien jaar lang heb ik niet in een stoel gezeten, noch heb ik een maaltijd gegeten aan tafel met 
mijn gezin. Nu, dank zij God, ben ik volkomen hersteld!" Bijna iedereen in deze stad kent hem. De stad is 
gealarmeerd door zijn genezing. Zijn geval wordt overal besproken. Het doet ons denken aan Jeruzalem, na de 
genezing van de bekende lamme aan de Schone Poort. Alleen God weet wat morgen zal gebeuren. Aan God 
de eer! 

 

18 maart 1950, Santiago, Cuba. Vanavond een geweldige samenkomst gehad. Tenminste 15.000 mensen 
aanwezig en tenminste 3.000 mensen aanvaardden Christus. Dominees van bijna iedere kerk tegenwoordig. 
Massagebed en wonderen verbazingwekkend. Onmogelijk alle te vermelden, slechts enkele. Een meisje bij wie 
een heupgewricht door operatie was verwijderd, werd genezen en liep volmaakt. Een ander meisje, met 
beugels aan beide benen, als gevolg van kinderverlamming, werd in één ogenblik genezen. Ze zei: "O, mijn 
benen voelen precies zo als voordat ik ziek werd". Een vrouw, doof in één oor, werd genezen. Een vrouw, 
volkomen doof sinds 40 jaar, ook genezen. Een andere volkomen dove, sinds 12 jaar, genezen. Een meisje, 
genezen van kinderverlamming, liep perfect, terwijl daarvoor één zijde van haar lichaam bij iedere stap erg 
doorzakte. Een volkomen blinde man werd genezen. Een jonge vrouw, genezen van totale blindheid en een 
man genezen van totale blindheid. Een doofstomme genezen. Twee zusters in één ogenblik genezen van 
hevige astma. Een kind genezen van schele ogen. Honderden staken hun handen omhoog in het stadion om 
daarmee aan te duiden dat ze genezen waren, maar het was voor hen niet mogelijk naar het platform te komen 
om te getuigen. Verslaggevers aanwezig van de grootste krant. Een verslaggever huilde, toen hij de machtige 
wonderen zag gebeuren. 
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14 januari 1951, Camaguey, Cuba. De samenkomst van twee uur vanmiddag werd door grote menigten 
mensen bijgewoond. Na de prediking aanvaardden meer dan 1.500 mensen Christus. Toen werd het 
massagebed opgezonden voor de genezing van de zieken en God antwoordde vanuit de hemel. Een man, die 
vanaf zijn geboorte blind was, viel op de grond, toen hij luisterde naar de prediking, omdat hij de Here Jezus 
had gezien in een visioen. Hij lag daar een poosje alsof hij dood was. De mensen om hem heen dachten 
allemaal dat hij dood was. Plotseling scheen hij het bewustzijn terug te krijgen en ging staan met een 
uitdrukking van vreugde op zijn gezicht. Hij zei: "Ik heb de Heer gezien, en nu kan ik zien. Ik was blind, maar 
nu zie ik." Hij kon kleine lettertjes zien. Zijn gezicht was hersteld. De menigte was hysterisch van vreugde, 
toen zij dit hoorde. Zes doofstommen werden gedurende deze dienst genezen. Een van hen was 55 jaar oud 
en was doofstom geboren. Een jongeman, die op het punt stond zelfmoord te plegen, werd op heerlijke wijze 
bekeerd. Verschillende hernia’s, gezwellen, en verschillende soorten ziekten en verlammingen werden 
ogenblikkelijk genezen. Aan God komt alle eer toe. 

 

1 maart 1951 (openingssamenkomst van tweede grote campagne in Ponce, Puerto Rico). Begon vroeg 
te prediken, maar na de menigte verwelkomd te hebben, werd mij gezegd, dat Juan Santos aanwezig was en 
daarom verzocht ik hem zijn wonderbaarlijk getuigenis te geven van zijn genezing, die vorig jaar plaatsvond. 
Hij getuigde uitgebreid gedurende dertig minuten en heeft het meest verbazingwekkende getuigenis van 
genezing, dat ik ooit in mijn leven heb gehoord. Er zijn weinig gevallen in de Bijbel, die zo dramatisch en zo 
wonderbaarlijk zijn als dit geval. Vijftien jaar lang was hij kreupel geweest. Beide benen dood, 
dubbelgevouwen, slechts vel over been, bovendien volkomen verstijfd. Een arm hing verlamd langs zijn zij. 
De andere arm schudde voortdurend, zó erg, dat hij zichzelf nauwelijks kon voeden. Ook zijn hoofd schudde 
voortdurend heen en weer, omdat hij getracht had zelfmoord te plegen met behulp van een knots, waarmee hij 
zichzelf sloeg. De klap veroorzaakte de verlamming en was dus niet fataal. Hij kon nauwelijks spreken, omdat 
zijn tong en keel gedeeltelijk verlamd waren. Hij was bezig zijn verstand te verliezen. Hij sleepte zichzelf over 
de grond voort als een hond met kreupele achterpoten, die meeslepen in de modder. Hij was in één ogenblik 
genezen. Is nu even volkomen als ieder ander mens kan zijn. Zijn getuigenis is bekend bij allen die in Ponce 
wonen en geheel Puerto Rico ziet zijn genezing als een onmiskenbaar wonder van Gods kracht. Hij is nu een 
wonderbaar Christen. 

Toen de heer Santos zijn hartontroerend getuigenis had beëindigd, een getuigenis dat meer overtuigde dan 
duizend preken, had een oude dame het platform betreden. Zij was verlangend te vertellen wat God vorig jaar 
voor haar gedaan had. Zij was genezen van totale blindheid. Kort samengevat vertelde zij dit aan de mensen: 

Mijn vriendinnen vertelden mij van een man, die zoveel wonderen volbracht. Ik probeerde iemand te krijgen, 
die mij naar de samenkomst wilde brengen, maar niemand wilde mij meenemen. Ik besloot om zelf te gaan. 
Eindelijk vond ik de weg. Ze zeiden mij, dat de dienst om 5 uur ‘s middags begon, dus ging ik om 12 uur ‘s 
middags weg. Ik luisterde, maar werd die middag en avond niet genezen. Toen ik ‘s avonds in het donker 
probeerde thuis te komen, verdwaalde ik. Ik nam een doosje lucifers uit mijn zak, stak er enkele aan en riep: 
"Ciego (blind)!". Een man hoorde mij en kwam om me te helpen, maar ik werd bang dat hij me op een 
dwaalspoor zou brengen in de nacht, daarom zei ik hem mij te verlaten omdat ik daar langs de weg zou blijven 
en slapen. Hij verliet me en ik was opnieuw alleen. Eindelijk vond ik om 4 uur ‘s morgens de weg naar huis 
terug. De volgende dag ging ik opnieuw en kwam vlakbij het platform en dacht: indien ik slechts de 
broekspijpen van de evangelist kan aanraken, dan zal ik genezen zijn. Ik luisterde zorgvuldig naar de 
boodschap en toen het gebed werd opgezonden, geloofde ik. De mensen om mij heen stonden dicht 
opeengepakt. Tenslotte slaagde ik erin wat ruimte te krijgen om mij te bewegen en ik stak mijn hand uit rond 
de hoek van het platform om te proberen de man van God aan te raken. Na een lange tijd smeekte ik God mij 
te helpen om Zijn dienstknecht aan te raken en eindelijk hoorde ik, dat hij zich naar mijn kant van het 
platform verplaatste. Ik reikte naar hem uit en vond zijn benen en greep de broekspijpen. Oh, toen gingen 
mijn ogen open en ik kon alles duidelijk zien. Ik begon te schreeuwen: "Halleluja! Halleluja! Ik kan zien! Ik kan 
zien!" Nu is een jaar voorbij en ik kan u, mensen, vanavond zien. Ik ga overal heen om te vertellen van Gods 
wonder aan mijn arme, blinde ogen. Ik ben zo gelukkig en dankbaar aan God". (Laat het duidelijk zijn, dat niet 
de broekspijpen de ogen van deze vrouw genazen, net zo min als dat het kleed van Jezus de vrouw in de Bijbel 
genas. Het was het geloof van de vrouw. Door het kleed van Jezus aan te raken, stelde zij alleen automatisch 
een tijd vast, waarop zijzelf zou geloven en de zekerheid zou hebben dat God het wonder doet. Zodra wij 
geloven, doet God het werk. Zoals iemand eens heeft opgemerkt: "Ik geloof, dat, indien de vrouw in de Bijbel 
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een van Christus’ voetafdrukken in het stof had gevonden en deze had aangeraakt met het geloof dat door dit 
te doen zij genezen zou zijn, dat dan dezelfde resultaten zouden zijn geopenbaard"). 

Na deze twee getuigenissen instrueerde ik de menigte gedurende tien minuten, daar ik niet behoefde te preken. 
Deze twee getuigenissen waren prediking genoeg. Vervolgens gingen wij de menigte voor in gebed. Tenminste 
300 mensen aanvaardden Christus als hun Heiland, toen begonnen de mensen hun genezing te ontvangen. 
Een totaal blinde man kwam naar het platform en was dolgelukkig. Hij kon zien, zoals hij zei: "Heel duidelijk 
Heel duidelijk!" Een verlamde man was hersteld en stampte met zijn voeten van vreugde. Vele anderen werden 
bevrijd. De menigte verblijdde zich en het was duidelijk aan allen dat God gereed stond een nieuwe, grote 
geestelijke opwekking te zenden aan de stad Ponce in Puerto Rico. 

 

19 mei 1951, Colon, Panama. De stad is opgewonden. Iedereen spreekt over de wonderen. Meer dan 500 
mensen volgden een oude man in de straten gisteravond. De man was genezen van een doof oor, was bijna 
blind, en was niet in staat te lopen voordat hij genezen werd. Tegen half acht was het enorme stadion met een 
capaciteit van vele duizenden zitplaatsen vol en tegen half negen stonden vele honderden. Vanavond 
luisterden de mensen heel eerbiedig naar de boodschap en meer dan 700 aanvaardden de Heer als hun 
persoonlijke Heiland. Wij baden massaal voor de zieken, eerst met de Engels sprekenden, vervolgens met de 
Spaans sprekenden. Velen werden heerlijk genezen. Een vrouw werd genezen van een verlamde arm en een 
been. Ook een man werd van verlamming genezen. Een Chinese man werd genezen van artritis in zijn 
schouders en armen. Hij was een welbekend iemand in de stad en honderden van hen die aanwezig waren 
kenden hem. Een man uit Jamaica werd genezen van bijna totale blindheid. Een Spaanse werd genezen van 
hevige pijnen in haar lichaam. Een kleurling, die jarenlang had gebedeld om levensonderhoud, als gevolg van 
een lichamelijke handicap, werd volkomen genezen en hij weende toen hij getuigde. 

  

10 februari 1952, Barquisimeto, Venezuela. Een glorieuze dag. Weinige zoals deze in mijn leven. Twee 
diensten. Om 1 uur ‘s middags was de kerk volgepakt. (De regering verbiedt de prediking, tenzij in een kerk.) 
Voortuin en pastorie volgepakt. Banken zijn verwijderd. Straten volgepakt Met mensen. Park aan de 
achterzijde van de kerk bood plaats aan vele mensen. Elke cm plaatsruimte was bezet. Mensen vanuit de 
gehele stad. Zieken in menigten. Geloof bijzonder groot. Iedereen verwachtte genezen te worden. Predikte 
enkele minuten en begon toen te bidden. Eerst voor zondaren; honderden aanvaardden Christus. Toen voor 
de doven; tenminste 15 getuigden van wonderen. Vervolgens gebeden voor tumoren en hernia’s. Ruim 25 
mensen gaven spontaan hun getuigenis. Uitroepen van vreugde stegen op uit de menigte. Het publiek was 
gefascineerd. Nog nimmer zoiets daar geweest. Bad toen voor de blinden; verscheidene opmerkelijke gevallen 
werden genezen. Vervolgens gebeden voor allen. Getuigenissen waren overweldigend. Een kreupele die buiten 
stond, liet krukken liggen en liep goed. Vele anderen, kreupelen, verlamden, enz. genezen. O, het is niet te 
beschrijven. De avondsamenkomst was nog grootser dan de middagsamenkomst. De menigte stond zó dicht 
opeengedrongen, dat enkelen bijna werden gesmoord. De wonderen ‘s avonds waren groter dan die overdag. 
Twee van hun geboorte af dove mensen werden genezen, de een zo volmaakt dat hij gehele zinnen kon 
nazeggen. Talloze tumoren, hernia’s, verlammingen, enz. werden wonderbaar hersteld. Een vrouw, wier armen 
dubbelgevouwen waren en zo onbeweeglijk voor haar lichaam waren gekneld, werd na 4 jaar zo gelopen te 
hebben, volkomen genezen. De gehele stad is in oproer. 

 

28 februari 1952, Punto Fijo, Venezuela. Wij hebben hier een groot veld in de open lucht, dat omgeven is 
door een muur. De menigte was vanavond tenminste 12.000 man groot. De gehele weg vanaf de stad tot aan 
de plaats van samenkomst was zeer druk. Honderden auto’s en bussen. De dienst was ontroerend toen ruim 
2.000 beleden Christus aan te nemen en beloofden zich aan te sluiten bij de Protestantse kerken in de stad. De 
wonderen waren verbazingwekkend. Een oude man, die jarenlang blind was geweest, werd gisteravond 
gedeeltelijk genezen en vanavond deed God de rest van het werk; zijn ogen werden vanavond volkomen 
genezen. Hij was zo gelukkig. Een andere oude man, die zes jaar lang totaal blind was, werd vanavond ook 
genezen. Het was onmogelijk het wenen en het juichen te beschrijven van hen, die zo wonderbaarlijk genezen 
zijn. Een meisje, dat erg scheel was geboren, werd volkomen genezen, haar ogen gingen recht en normaal 
staan. Een jongen, geboren met één doof oor, werd genezen en kon met dat oor een horloge horen tikken. 
Tientallen anderen werden genezen, doch konden met geen mogelijkheid bij het platform komen om te 
getuigen. 
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17 maart 1952, San José, Costa Rica. Ik arriveerde bij het "Mendoza Stadium" en vond 3.000 mensen, die 
opeengepakt in de straat stonden, vlak voor de grote zaal. Enkele mensen, die op dezelfde wijze als wij 
aankwamen, vroegen: "Openen ze de deuren niet vanavond om de mensen binnen te laten?" Het antwoord 
kwam: "De deuren werden geopend, de zaal is volgestampt met 6.000 mensen, en nu kan er niemand meer 
bij". Vijftien minuten lang probeerde ik binnen te komen. Tenslotte lukte het. De eigenaar was buiten zichzelf 
en allen vreesden, dat de autoriteiten ons zouden dwingen te stoppen op grond van openbare veiligheid. 
Tenslotte drukte de menigte er een grote deur uit en stroomde als een rivier de zaal binnen totdat de schare 
toehoorders heen en weer zwaaide als een korenveld in de wind. Aangekondigd dat we zouden verhuizen naar 
de enorme stierenvechtersarena Tenminste 2.500 aanvaardden Christus als Heiland na de prediking. Bad toen 
voor de zieken en het leek alsof de gehele hemel openging, toen wonder na wonder gerapporteerd werd over 
de microfoon gedurende bijna twee uur. Een jongen, stervend aan t.b.c. aan de ruggegraat (ruggegraat bijna 
vernietigd), kon zich niet buigen of zijn hoofd bewegen, was genezen. Moeder in tranen; jongen liep normaal. 
Tenminste 8 doofstommen werden genezen. Een vader van een van hen was zo gelukkig, dat hij heen en weer 
slingerde als een dronken man, met zijn gezicht nat van tranen, roepend tot de mensen, dat ze naar zijn jongen 
moesten zien. Wij controleerden de jongen op allerlei manier en hij was perfect. De zuster van de dame, die 
voor ons kookt, die twee jaar volkomen blind is geweest, werd naar de dienst geleid en ontving het gezicht 
terug. Een vrouw genezen van een tumor. Goede zakenman genezen van grote breuk. In ziekenhuizen 
geweest, maar geen hulp. Vanavond werd hij genezen. Tenminste 200 mensen staken hun handen omhoog ten 
teken dat zij wonderbaarlijk genezen werden, maar het was voor hen niet mogelijk door de mensenmenigte 
heen te dringen om op het platform te getuigen. Mijn woorden kunnen de heerlijkheid van de dienst niet 
beschrijven. De Tegenwoordigheid van God vervulde letterlijk de plaats. 

 

AANVULLING    

19 januari 1953, Santa Ana, El Salvador. Wij troffen de laatste voorzieningen voor de opening van de 
campagne. Ongeveer 5.000 mensen waren tegenwoordig om half zeven ‘s avonds. Ik arriveerde en toen waren 
er meer dan 10.000. Toen ik op de kansel stapte, aanschouwde ik de grootste menigte die ik ooit op een eerste 
avond heb gezien. De mensen stonden dicht opeen en de menigte besloeg bijna een groot huizenblok. Er was 
volmaakte eerbied. Predikte over Hebreeën 13:8, bad toen voor de doven. Minstens 200 dove oren werden 
geopend. Nadat ongeveer 20 van hen getuigden, baden we voor de rest van de zieken, en het was 
wonderbaarlijk wat God deed. Meer dan 2000 baden ernstig het gebed voor redding. 

 

10 februari 1953, Stad Guatemala, Guatemala. Na de samenkomst van gisteravond bleef een vrouw, 
zittende in een auto, kreupel en niet in staat te lopen sedert 5 jaar, dóór bidden en plotseling voelde zij, dat ze 
moest proberen te lopen. Ze kwam uit haar wagen en werd gezond gemaakt. 

Meer dan 10.000 mensen waren aanwezig in de warme middagdienst. Minstens 2.500 aanvaardden onder 
tranen Christus. Toen bad ik voor alle zieken. O, de wonderkracht van God vulde het veld. De eerste vrouw, 
die getuigde, had in 15 jaar niet gelopen zonder twee krukken. Ze was gezond en liet haar krukken achter. 
Toen een meisje van 18 jaar, dat genezen werd van t.b.c. in haar heup en deze niet kon buigen. Ze moest lopen 
met behulp van een kruk. Ze was volkomen genezen en getuigde wenend. Toen kwam een jonge arts naar de 
microfoon om haar getuigenis te bevestigen met de woorden: "Ik ken haar; ze was ongeneeslijk; we 
behandelden haar; ze kon niet lopen; het is waar! Wij kunnen slechts zeggen: waarlijk God geneest!" Toen 
werd een kind van polio genezen. Vervolgens werd een oude man met een kruk genezen. Twintig jaar had hij 
geleden. Vervolgens werd een vrouw, die haar voet in het verband had vanwege een kankerachtig gezwel en 
die op krukken liep, genezen. Zij werd wonderbaarlijk hersteld. Het was een groot wonder. Toen kwamen een 
rijke dame en haar zoon aanrennen, buitengewoon opgewonden. Hij viel om mijn nek, huilde en riep uit: "O, 
broeder Osborn, hier is mijn moeder; ze is sinds mijn geboorte doof geweest. Ik heb in 23 jaar nooit 
meegemaakt dat ze kon horen. Nu is zij genezen! Ze kan horen! 0, broeder Osborn, God is zo goed! Hij is 
hier! 0, Hij is zo goed!" Vele mensen kenden haar. Ze getuigde met tranen van blijdschap. De volgende, die 
getuigde, was een oude doctor in de medische wetenschap, die sinds jaren niet meer kon lopen. Hij werd 
hersteld. Een vrouw met een breuk van 20 jaar oud, werd genezen. Een politieagent werd genezen. Een oude 
vrouw, die in de armen naar de samenkomst was gedragen, werd gezond gemaakt. Een man, gebracht in een 
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rolstoel, stond op en liep, genezen door Gods kracht. Een vrouw was genezen en stond op uit haar rolstoel. 
Daarna bleven meer dan 1.000 mensen op het veld over, die verklaarden dat ze genezen waren, maar we 
hadden geen tijd om al hun getuigenissen aan te horen. 

De avondsamenkomst was twee keer zo groot en ruim 2.000 ontvingen Christus. Onder een groot aantal 
wonderen van genezing moet vooral genoemd worden de jongen, die vanaf zijn geboorte scheel was en 
genezen werd. Een goed opgevoede, jonge voetballer uit Honduras werd genezen van epilepsie. Twaalf jaar 
lang had hij geleden aan stuiptrekkingen, maar vanavond ontving hij Christus en hij zei, dat toen het gebed om 
genezing gebeden werd, hij werkelijk de vreemde demonische kracht uit zich voelde weggaan als een 
wervelwind en toen kwam vrede en vrijheid tot hem. Hij huilde en huilde terwijl hij getuigde. 

7 februari 1954 Santiago, Chili. Na vijf heerlijke weken in het "Parque Cousino" in de hoofdstad van Chili, 
was vandaag de sluitingsparade. Het was de grootste evangelische demonstratie in de geschiedenis van Chili. 
Om 2 uur 's middags arriveerden wij op het plein, waar de optocht werd gevormd en de mensen stroomden 
tezamen als rivieren. Duizenden droegen borden en slagzinnen, bevestigd aan alles, van palen en balken tot 
bezemstelen toe. Tientallen trucks, wagens, karren en allerlei soorten door dieren getrokken voertuigen namen 
hun plaatsen in. Meer dan 600 muzikanten waren er alleen al van één kerk. Meer dan duizend fietsen. Een 
grote eenheid van het Leger des Heils was prachtig. Een gehele eenheid politie-agenten assisteerde. De parade 
had een uur nodig om aan de mensen, gerekend dat ze op één plaats stonden, voorbij te trekken. Het vergde 
ongeveer vier uur, vanaf het moment dat de optocht zich in beweging zette tot aan het moment dat de laatste 
wagen weer op het "Parque Cousino" was aangekomen. 

  

8 februari 1954, Santiago, Chili. De krant had als koppen vandaag: "300.000 Evangelischen Marcheren in 
Osborn Parade", enz. Verder was in het centrum van de binnenpagina´s een enorme foto geplaatst van de 
schare toeschouwers, een foto die over beide pagina´s uitliep, tezamen met andere foto´s en artikelen van de 
parade. (Wij schatten dat plm. 80 tot 100.000 mensen deelnamen aan de overwinningsmars.) De hele staf 
spreekt over de gebeurtenissen van gisteren. Aan God zij alle glorie. 

  

14 mei 1954, Kaapstad, Zuid-Afrika. O, hoe kan ik deze dag beschrijven? Het is de dag, waarop God Afrika 
op onze harten legde! Wij moeten later terugkeren! Na de glorieuze dienst gisteren in de grote gehoorzaal, 
waarin ik zag hoe die Afrikanen zich tot Christus bekeren, ben ik er zeker van, dat we op een of andere dag 
moeten terug keren naar dit land. 

Van Kaapstad naar Durban reisden wij langs binnenwegen en begonnen daar de honger van Afrika naar het 
Evangelie te zien. Stopten niet minder dan 20 keer om traktaten uit te geven en te getuigen, en om voor zieke 
mensen te bidden. Steeds ontmoetten we dezelfde hoffelijkheid, vriendelijkheid en grote belangstelling voor 
wat wij hen vertelden. Slechts enkelen van hen met wie we spraken wisten wie Jezus was. Op een eenzame 
landweg hielden wij een ziekenwagen van de regering aan om te informeren naar onze verdere reisroute; 
bemerkten, dat ze 6 melaatsen vervoerden; vertelden hen van Christus en allen aanvaardden Hem. Toen baden 
we voor hen en ik weet zeker dat ze genezen werden. 

17 mei 1954, Durban, Zuid-Afrika. Hadden om 12 uur ´s middags een samenkomst voor voorgangers en 
predikanten. Sprak tot hen over Matteüs 24:14. Gingen toen naar de samenkomst van 2.30 uur 's middags op 
de renbaan. Het was een heerlijke samenkomst en velen werden genezen. Gebruikte het avondeten en keerde 
om 8 uur naar de renbaan terug. De Zoeloes zongen boven iedereen uit. Alle rassen en kleuren waren tezamen 
vermengd en zaten naast elkaar op het enorme grasveld binnen de renbaan. Het was een hartverwarmend 
gezicht. Maar de Zoeloes zongen het hardst van allemaal. Verscheidene gevallen van kanker werden genezen, 
o.a. een vrouw, die erg was opgezwollen. De gezwellen verdwenen onmiddellijk en ze was genezen. Enkele 
doofstommen werden hersteld; vele doven, mensen die leden aan artritis, tumoren, breuken, en allerlei 
krankheden, werden genezen en het volk prees God voor Zijn zegeningen. 

4 juli 1954, Djakarta, Java, Indonesie. Tussen de 30.000 en 40.000 mensen bevonden zich opeengepakt op 
het "Lapangan Bantang"-veld in de hoofdstad. Predikte over het Evangelie voor "iedereen", waarbij ik de 
nadruk legde op Johannes 3:16 en Psalm 103:3. Het volk is zo hongerig en verlangend te leren. In 
werkelijkheid overtrof dit wat wij zagen in Latijns-Amerika. Meer dan 8.000 mensen staken verlangend hun 
handen omhoog om Jezus Christus te aanvaarden in hun harten en om hun levens aan Hem te geven. Dit 
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klinkt fantastisch, maar het ziet er nog fantastischer uit wanneer wij ons realiseren dat Java 95 procent 
Mohammedaans is. 

Toen wij voor de zieken baden, namen wij voldoende tijd daarvoor en waarlijk, Christus bevestigde Zijn 
Woord. Een jongen, blind in beide ogen, werd wonderbaar genezen. Kon alles zien. Een vrouw was negen jaar 
in één oog blind geweest en werd genezen. Een Chinese vrouw, die twaalf jaar kreupel was en zich slechts met 
behulp van 2 stokken kon voortbewegen, werd wonderbaarlijk genezen. Een vrouw, aan één kant ernstig 
verlamd, werd gezond. Ze was er zó slecht aan toe, haar linker zijde was hard en stijf en vertrokken. Haar arm 
en been waren vertrokken en verstijfd. Acht jaar lang had ze niet gelopen. Een andere vrouw, die sinds negen 
jaar aan een kant verlamd was, werd volkomen hersteld. Vier mannen getuigden hoe zij kreupel geweest waren 
en nu genezen waren. Eén ervan had meer dan vier jaar niet gelopen. Tenminste 8 of 10 volkomen dove 
mensen werden genezen. Een vrouw, wier schouder gebroken was en die jarenlang haar arm niet had kunnen 
opheffen, was genezen. Een groot wonder voltrok zich aan een klein meisje, dat slachtoffer was geworden van 
een ziekte, welke de kracht en spieren van haar benen had aangetast. Haar beentjes en heupen waren als die 
van een ernstig poliopatiëntje - slechts vel over been, slap en niet te gebruiken. Meer dan twee jaar had het 
kind geen stap kunnen zetten. De vader bracht haar en legde haar gedurende de prediking in een riksja, waarin 
zij in slaap was gevallen. Tijdens het gebed voor de zieken legde de vader zijn handen op het kind en bad 
ernstig. Het kind ontwaakte en riep uit: "Papa, ik ben genezen !" Zij was in één moment volledig hersteld. Ze 
liep perfect. Men kon nauwelijks geloven, dat ze kreupel geweest was, maar velen kenden het kind. 

31 augustus 1954, Soerabaja, Java, Indonesie. De campagne van vanavond was heel groot. Twee melaatsen 
werden gereinigd. De een 5 jaar lang melaats geweest en de ander 12 jaar lang. Beiden getuigden dat alle gevoel 
was teruggekeerd in de voorheen dode delen van hun lichamen. O, wat weenden ze, toen ze vertelden wat 
Jezus voor hen had gedaan en ze beloofden Hem te zullen volgen. 

1 september 1954, Soerabaja, Java, Indonesie. De samenkomst van vanavond was hemels. Christus bewees 
aan de Mohammedanen, dat Hij de opgestane Zoon van God is door dezelfde wonderen te doen, welke Hij 
deed voordat zij Hem doodden. Ruim 4.000 aanvaardden Christus nadat ik predikte over de genezing van 
blinde Bartholomeus. Twee totaal blinde vrouwen werden genezen. Een van hen was 12 jaar blind geweest. 
Beiden konden alles zien. Een volkomen dove vrouw was genezen. Minstens 15 andere dove mensen werden 
hersteld. Een vrouw, die zo erg aan t.b.c. leed, dat ze geen stem meer over had, was in een ogenblik genezen 
en haar stem hersteld. Een Mohammedaanse vrouw stond te luisteren, toen ze plotseling een grote lichtbol 
achter mij op de kansel zag verschijnen. De bol spatte uiteen en toen verscheen achter mij een enorm grote 
hand, waarvan bloed afdroop. Ze geloofde in de Here Jezus Christus en werd ook genezen. Een ander zag een 
groot licht het gehele veld van mensen overdekken en een groot kruis verschijnen; vervolgens verschenen twee 
doorboorde en bloedende handen, welke zó groot waren, dat ze alle mensen overdekten. Bloed stroomde uit 
deze handen over de schare toehoorders. Een ieder, die door het stromende bloed werd aangeraakt, scheen 
onmiddellijk genezen te zijn. Maar anderen vreesden het bloed en vluchtten er vandaan, terwijl ze bun arme, 
kreupele, aangetaste en kranke lichamen voortsleepten in bun krankzinnige vlucht naar de vernietiging. 

Zo gaat de Heer door "Zijn Woord te bevestigen door tekenen en wonderen", overal waar bet Evangelie 
verkondigd wordt. Zij die geloven, worden gered; zij die niet geloven, worden voor eeuwig verdoemd. 

Onder deze grote volkeren van deze vele landen der wereld "gaven (wij) met grote kracht getuigenis van de 
opstanding van de Here Jezus, en er was grote genade over (ons) allen" (Handelingen 4:33). 

"En door de handen der Apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder bet volk en des te meer 
werden er toegevoegd, die den Here geloofden, tal van mannen, zowel als vrouwen" (Handelingen 5 :12-14). 
"Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en velerlei krachten en door den Heiligen Geest toe 
te delen naar Zijn wil" (Hebreeën 2:4). 

  

Opmerking bij deze elektronische uitgave 2007: 

Dit boek is geschreven in de periode rond 1955, de Nederlandse vertaling is uit 1955, en niet meer te koop, u 
kan een nieuwere Engelse druk kopen bij www.osborn.org in het engels (Healing the Sick, ISBN: 978-0-
89274-403-9) in deze herdruk gaan de getuigenissen over Gods kracht nog over vele jaren verder. En 
T.L.Osborn is zelfs nu nog steeds actief, en heeft nog steeds campagnes waar God grote wonderen doet.
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44   De uitnodiging 

Jezus zei: "Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken" (Johannes 8:32). Kennis van deze 
grote waarheden van verlossing maakt het voor God mogelijk al Zijn beloften voor u te vervullen. Ik zou 
kunnen zeggen, Gods beloften hebben betrekking op diegenen, die Jezus Christus als Heiland willen 
aanvaarden. 

Een man vroeg mij: "Wilt u bidden voor mijn genezing!" "Zeker", antwoordde ik, en vroeg toen: "Bent u een 
Christen? Een werkelijk gered mens?" "Nee", was zijn antwoord. "Waarom", vroeg ik, "vraagt u dan aan God 
u te genezen, terwijl u niet genoeg liefde voor Hem hebt om Hem te dienen?" "Wel, ik dacht alleen dat ik 
genezen kon worden", antwoordde hij. "U kunt genezen worden en u zult genezen worden, maar aanvaard 
eerst Christus als uw Heiland, dan zal Hij graag uw Genezer zijn", antwoordde ik en ik vervolgde: "Waarom 
zou u God meer kracht vragen om daarmee de duivel te dienen? Indien u God wilt dienen, dan is Hij Jehovah-
Rapha: "de Heer, die u geneest"; Hij zal u niet alleen gaarne genezen, maar elk van Zijn beloften aan u 
vervullen en u de rest van uw leven gelukkig maken". 

De man dacht er verstandig over na, aanvaardde Christus, werd vreugdevol bekeerd, en genas volkomen. 

U bent misschien iemand, die genezing voor uw lichaam wenst, toch hebt u misschien niet de vreugde te 
weten dat alles met uw ziel in orde is. Indien dat zo is, denkt er dan aan dat om gered te worden er geen tijd zo 
goed is als "heden". "Nu is het de tijd des welbehagens, zie, nu is het de dag des heils" (2 Korintiërs 6:2). 

God wacht erop dat Hij Zijn zegeningen over uw leven kan uitgieten. Hij verlangt ernaar Zichzelf in Zijn 
volheid aan u te openbaren. Ieder mens, die nimmer Christus als Heiland heeft aanvaard, moet eraan denken 
dat "allen gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven" (Romeinen 3:23), en dat "als gij u niet bekeert, 
gij allen evenzo zult omkomen" (Lucas 13:5). Jezus zei: "Gij moet wederom geboren worden" (Johannes 3:7); 
daarom zei Paulus, dat "wie in Christus is, is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alle dingen 
zijn nieuw geworden" (2 Korintiërs 5:17) . 

Ieder mens kan WETEN dat hij gered is en ieder mens BEHOORT dit te WETEN. De Bijbel zegt: "Wij 
WETEN dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven" (1 Johannes 3:14). Er zijn vele dingen, die we 
nimmer zullen weten, maar, prijst God!, wij kunnen WETEN, dat wij uit den dood zijn overgegaan in het 
leven. Op het moment dat u de werkelijke beslissing neemt en het Schriftuurlijk voorbeeld precies volgt, zult u 
dit WETEN. En, hoe gezegend is het te WETEN dat alles goed is met uw ziel. 

Sommigen zeggen misschien: "Hoe kan ik weten, dat ik gered ben?" "Hoe kan ik er zeker van zijn, dat mijn 
zonden vergeven zijn?" 

De gevangenbewaarder van Filippi vroeg: "Heren, wat moet ik doen om behouden te worden?" En Paulus en 
Silas zeiden: "Geloof in de Here Jezus Christus en GIJ ZULT BEHOUDEN WORDEN" (Handelingen 
16:30,31). 

Jezus zei: "Wie gelooft en zich laat dopen, ZAL BEHOUDEN WORDEN (Marcus 16:16). 

Paulus zei: "Indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus HEER is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de 
doden heeft opgewekt, ZULT GIJ BEHOUDEN WORDEN" (Romeinen 10:9). 

Petrus zei: "Al wie den Naam des Heren aanroept, ZAL BEHOUDEN WORDEN" (Handelingen 2:21). 

Elke tekst, die wij zojuist hebben aangehaald, bevat een definitieve belofte, dat "GIJ BEHOUDEN ZULT 
WORDEN". Het is slechts redelijk dat wanneer u definitief aan deze voorwaarden voldoet, "U DAN 
BEHOUDEN ZULT WORDEN".
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45   Wat is een echte Christen? 

Een echt Christen is iedere man, vrouw of kind, die tot God komt als een verloren zondaar, de Heer Jezus 
Christus aanvaardt als zijn of haar persoonlijke Zaligmaker, zich aan Hem overgeeft als zijn of haar Heer en 
Meester, Hem als zodanig voor de wereld belijdt, en die ernaar streeft Hem elke dag van zijn of haar leven te 
behagen. 

Bent U tot God gekomen in het bewustzijn dat u een verloren zondaar bent? Hebt U de Heer Jezus Christus 
als UW persoonlijke Heiland aanvaard? dat wil zeggen, gelooft U met uw gehele hart, dat God al UW 
ongerechtigheden op Hem legde (Jesaja 53:5,6) en dat Hij UW zonden en de straf op UW zonden droeg (1 
Petrus 2:24), en dat UW zonden nu vergeven zijn, omdat Jezus in UW plaats stierf? Hebt U zich overgegeven 
aan Hem als uw Heer en Meester? Dat wil zeggen, bent U bereid Zijn wil te doen, ook al is deze in strijd met 
uw verlangens? 

Hebt U Hem beleden, dat U een zondaar bent; dat u gelooft, dat Hij de straf op UW zonde droeg en dat U 
Hem daarom voor de wereld belijdt als UW Heiland en Meester? 

Bent U besloten Hem in alle dingen te behagen, elke dag van uw leven? 

Wanneer u oprecht "JA" kunt zeggen op voorgaande vragen, dan kunt u op grond van Gods Woord WETEN, 
dat U NU een kind van God bent (Johannes 1:12), dat u UW deel gedaan hebt door te geloven, dat Christus in 
UW plaats stierf en indien u Hem door het geloof hebt ontvangen als UW Heiland en Meester, dan kunt u er 
zeker van zijn, dat God ZIJN deel gedaan heeft en u Zijn eigen natuur hebt gegeven (2 Petrus 1:4).  

Maar wanneer u er nog niet zeker van bent, dat u persoonlijk de Here Jezus Christus in uw hart hebt 
aangenomen als uw Heiland, en wanneer u nog niet beslist uw leven aan Hem hebt overgegeven en Hem in 
het openbaar beleden hebt als uw Heer en Meester, dan is er niets dat mij meer vreugde verschaft dan u de 
weg te wijzen naar de grote blijdschap van het Christenleven. Let nauwkeurig op het volgende. 
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46   Hoe moet men gered worden? 

Deze 7 stappen van onderwijs zijn bedoeld voor diegenen, die een ernstig verlangen hebben de genade van 
God te verkrijgen, welke genade alleen hen kan verlossen van hun verkeerde gewoonten, van de kracht van de 
duivel, en van de eeuwige hel. Hen, die deze stappen in overweging willen nemen en ze willen gehoorzamen, 
geef ik het volgende advies: 

Neem speciale tijd om goed over deze stappen na te denken, en trek u, indien mogelijk, terug op een of ander 
stil plekje, waar u alleen kunt zijn met God.  

Lees de 7 stappen nauwkeurig en bedachtzaam, van de eerste tot de laatste, en lees ze dan opnieuw door.  

Bid ernstig om de leiding van de Heilige Geest, welke God beloofd heeft aan allen, die Hem zoeken.  

Neem vervolgens op uw knieën voor God en met uw gehele hart één stap tegelijk. Denkt erom, dat u niet van 
de eerste stap overgaat op de volgende, wanneer u de eerste nog niet goed begrepen hebt, van harte aanvaard 
hebt, en er plechtig een beslissing voor hebt genomen. Ga zo door met de tweede en derde stappen, totdat u 
de laatste bereikt hebt.  

Wanneer deze cursus gevolgd wordt, ben ik er zeker van, dat geen enkel oprecht persoon erin zal falen om niet 
alleen de genadestoel van God te bereiken, maar ook de liefhebbende armen van de Heiland, de kennis van de 
vergeving van zijn zenden, en van directe behoudenis. 

  

EERSTE STAP 

"Ontdekking van Zonde" 
 

"Want ALLEN hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" (Romeinen 3:23). 

"Indien wij zeggen, dat we geen zonden hebben, dan misleiden wij onszelf" (1 Johannes 1:8). 

 

Ik ben een zondaar. Ik heb gezondigd tegen mijn God, tegen mijn naaste, en tegen mijn eigen ziel. Ik heb 
gezondigd in mijn gedachten, in mijn gevoelens, in mijn wandel, en in mijn daden. Ik heb gezondigd thuis, in 
mijn gezin, en ik heb gezondigd in de wereld, in mijn zaken en genoegens. Ik heb dingen gedaan, die ik niet 
behoorde te doen, en ik heb dingen nagelaten, die ik wel behoorde te doen. Ik erken dit vrijmoedig. Ik wil mijn 
zonden niet bedekken. Ze zijn groter in aantal dan ik kan tellen, en onberekenbaar ernstig. Ze hebben mijn 
hemelse Vader onteerd, het offer van mijn Heiland met minachting behandeld, een slechte invloed uitgeoefend 
op de leden van mijn eigen gezin, en op hen, die mij in de wereld hebben gekend. Ik verdien de eeuwige 
verwerping van God en ik zie in, dat indien ik in mijn zonden sterf, ik dan zal vallen in de verdoemenis van de 
hel. O Heer, wees mij genadig! 

TWEEDE STAP 

"Berouw over de zonde" 

 

"En de tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar den hemel, maar hij SLOEG 
ZICH OP DE BORST en zeide: O GOD, WEES MIJ ZONDAAR GENADIG" (Lucas 18:13). 

"Want de DROEFHEID naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil" (2 Korintiërs 7:10). 

 

Ik zie niet alleen in dat ik gezondigd heb tegen God, maar ik heb er werkelijk spijt van dit ik dat gedaan heb. Ik 
haat mijn boze wegen en ik haat mijzelf, omdat ik deze gevolgd heb. Ik heb smart vanwege mijn zonden — 
niet alleen omdat deze mij hebben blootgesteld aan straf, maar omdat zij bedreven werden tegen mijn hemelse 
Vader, Die mij voortdurend heeft liefgehad en voor mij zorgde. Indien ik het verleden ongedaan kon maken, 
dan zou ik dat gaarne doen; maar, helaas, ik kan dat niet. De zonden, welke ik begaan heb, zijn tegen mij 
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opgetekend in het Boek van Gods geheugen. Geen gebeden, die ik kan opzenden, geen tranen, die ik kan 
wenen, geen klachten, die ik kan uiten, geen goede werken, die ik kan volbrengen, zullen dat vreselijke rapport 
uitwissen. Mijn enige hoop is in de vergevende genade van Jezus Christus, Die gezegd heeft: "Hij, die tot Mij 
komt, zal ik geenszins uitwerpen" (Johannes 6:37) . 

DERDE STAP 

"Belijdenis van zonde" 

 

"Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze BELIJDT EN NALAAT, die vindt 
ontferming" (Spreuken 28:13). 

"Indien wij onze zonden BELIJDEN, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zenden te vergeven en ons te 
reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johannes 1:9) . 

 

Ik heb niet alleen spijt van mijn zonden, maar ik belijd ze openlijk en erken ze voor God. Ik heb er geen 
excuus voer. Misschien is het waar, dat veel kwaad waaraan ik schuldig ben gedaan is in onwetendheid. Ik 
kende God niet, noch mijn verplichtingen tegenover Hem, noch de grootte van de liefde van mijn Heiland, 
Die voor mij stierf. Ik wist niet van de slechte invloed, welke mijn gedrag en voorbeeld dikwijls op anderen 
heeft gehad. Maar deze onwetendheid is geen werkelijk excuus, omdat ik beter behoorde te weten. Ik had mijn 
Bijbel behoren te lezen en moeten luisteren naar hen, die mij hadden willen onderwijzen. Ik had over mijn ziel 
moeten nadenken en tot God moeten roepen om hulp, maar dat deed ik niet en dientengevolge sta ik nu 
schuldig voor Hem. En nu belijd ik hier voor God, dat ik een schuldig zondaar ben, zonder excuus, die nu en 
voer eeuwig Zijn toom verdient. 

Ik doe deze belijdenis niet stil voor God, maar ziende, dat ik gezondigd heb in tegenwoordigheid van mijn 
gezin en van de mensen rondom mij, ben ik volkomen bereid mijn zondigheid te belijden, en mijn berouw 
daarover, voor zover ik daartoe de gelegenheid heb, voor het volk des Heren, voor mijn eigen gezin, en voor 
de wereld. Daar ik mij niet schaamde om te zondigen in tegenwoordigheid van anderen, ben ik bereid om dit 
ook in hun tegenwoordigheid te erkennen.  

VIERDE STAP 

"Het wegdoen van de zonde" 
 

"De goddeloze VERLATE ZIJN WEG en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot den 
Heer, dan zal Hij Zich over hem ontfermen. ... want Hij vergeeft veelvuldig" (Jesaja 55:7). 

Ik zie mijzelf niet alleen als een zondaar, die zijn zonden haat en ze belijdt voor God en de mensen, maar, met 
Gods hulp, verlaat ik nu iedere zonde en doe er afstand van. Wat voer plezier ze mij ook in het verleden 
hebben gebracht, en wat voor aardse winst ze mij ook beloofden voor de toekomst, ik doe ze nu en hier weg, 
in de kracht van God, en beloof, dat ik ze nimmer meer zal terugnemen. 

VIJFDE STAP 

"Het vergeving vragen voor de zonde" 
 

"Die AL uw ONGERECHTIGHEDEN vergeeft" (Psalm 103:3). "Komt toch en laat ons tezamen richten, 
zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit werden als sneeuw; al waren zij rood als 
karmozijn, zij zullen worden als witte wol" (Jesaja 1:18). 

Voelende, hoe schandelijk ik heb gerebelleerd tegen mijn hemelse Vader door Zijn liefde te veronachtzamen, 
door Zijn geboden te breken, en door anderen te beïnvloeden hetzelfde te doen, onderwerp ik mij nu, hier op 
mijn knieën aan Hem, terwijl ik nederig bid, dat Hij genade met mij zal hebben, ik, een miserabele zondaar, en 
om Hem te smeken in Christus’ Naam mij al mijn zonden te vergeven, om mij in Zijn gunst op te nemen, en 
om mij, zo onwaardig als ik ben, een lid van Zijn gezin te maken. 
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ZESDE STAP 

"Toewijding" 

 

"Een ieder dan, die MIJ BELIJDEN ZAL VOOR DE MENSEN, dien zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, 
Die in de hemelen is" (Matteüs 10:32). 

"Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten 
eigendom, OM DE GROTE DADEN TE VERKONDIGEN van Hem, die u uit de duisternis geroepen 
heeft tot Zijn wonderbaar licht" (1 Petrus 2:9) . 

 

Ik beloof God, hier en nu, in Zijn sterkte en met mijn gehele hart, dat, wanneer Hij me wil vergeven en mij in 
Zijn gunst wil ontvangen, ik vanaf dit moment Zijn getrouwe dienstknecht wil zijn, die belooft de rest van zijn 
dagen te besteden door te doen wat hij kan voor Zijn eer, voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk en voor de 
redding van hen, die om mij heen zijn. 

ZEVENDE STAP 

"Geloof" 

 

"Want door genade zijt gij behouden, DOOR HET GELOOF, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 
niet uit werken, opdat niemand roeme" (Efeziërs 2:8, 9) . 

 

Ik geloof dat Jezus Christus, Gods Zoon, in Zijn grote genade en liefde voor mij stierf, in mijn plaats, 
dragende mijn zonden in Zijn eigen lichaam op het kruis. En dit gelovende, verwelkom ik Hem hier en nu in 
mijn hart als mijn Behouder van de hel, van de zonde, en van de kracht van de duivel. Ik aanvaard Hem als 
Heer van mijn leven, en hier en nu wijd ik mijn leven toe om Hem te behagen. Jezus Christus zegt in de Bijbel, 
dat wanneer ik tot Hem zal komen, Hij mij in geen geval zal uitwerpen; en ik kom nu op dit moment met mijn 
gehele hart tot Hem, als een arme, hulpeloze, schuldige zondaar, die redding zoekt en die alleen vertrouwt in 
Zijn bloed, en daarom weet ik zeker, dat Hij mij niet verwerpt. Ik geloof dat Hij mij op ditzelfde moment 
aanvaard. Hij vergeeft mij nu. Zijn kostbaar bloed wast al mijn zonden af. Hij werd doorboord om mijn 
overtredingen; Hij werd verbrijzeld om mijn ongerechtigheden; de straf, welke ik behoorde te dragen, was op 
Hem, en Hij droeg deze voor mij. Ik weet, dat ik nu vergeving heb ontvangen. Prijs de Heer! Jezus redt mij nu!
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47   Hoe kan men een gelukkig Christen zijn? 

Sinds U nu een kind van God bent geworden, hangt het succes en de groei van UW Christenleven af van 
uzelf. 

De zegen van ieder werkelijk Christenleven in zijn eigen omgeving is niet te beschrijven. Wanneer anderen 
weigeren de Bijbel te lezen, zullen zij uw leven dagelijks lezen. Teneinde dat u een nuttig en vreugdevol 
Christenleven zult leven en zo zegen zal brengen aan allen om u heen, heb ik de volgende adviezen 
voorbereid. Lees deze zorgvuldig en breng ze dagelijks in praktijk, totdat ze een deel van uw eigen leven 
worden. Hoewel kort, zijn ze van vitaal belang, en ze zullen gedurende uw levensreis gewaardeerd worden, 
terwijl ze ongetelde zegeningen zullen voortbrengen in de levens van duizenden anderen, die u gadeslaan. 

 

1. BESTUDEER DE BIJBEL. Neem tenminste 15 minuten per dag voor Bijbelstudie. Laat God 15 minuten 
per dag door Zijn Woord tot u spreken. Spreek zelf tot God 15 minuten per dag in gebed. Spreek vervolgens 
15 minuten per dag voor God door te getuigen aan anderen. 

"Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk van het Woord, opdat gij daardoor 
moogt opwassen" (1 Petrus 2:2). 

Het Woord van God is voedsel voor de ziel. 
Bewaar iedere dag een schrifttekst in het geheugen. 
Voeg u bij een goede Bijbelstudiegroep (Psalm 119:11) . 

 

2. BID VEEL. Bidden is spreken tot God. Spreek tot Hem over alles — uw vertwijfelingen, vreugden, zorgen, 
fouten, vrienden, en vijanden. Spreek tot Hem zoals u tot uw eigen, natuurlijke vader zou spreken. Spreek tot 
Hem in uw gewone, alledaagse taal. 

"Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend 
worden bij God" (Filippenzen 4:6). 

 

3. WIN IEMAND VOOR CHRISTUS. Voor geestelijke groei hebt u niet alleen voedsel nodig (Bijbelstudie), 
maar ook oefening. Werk voor Christus. Het werk, dat Christus ons gaf, is anderen te winnen. 

"Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping" (Marcus 16:15). 

"Als ik tot den goddeloze zeg: Gij zult zeker sterven —en gij waarschuwt hem niet en spreekt niet om den 
goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen teneinde hem in het leven te behouden, dan zal die 
goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar van zijn bloed zal Ik u rekenschap vragen" (Ezechiël 
3:18). 

Wanneer ze ziek zijn, bid voor hen. (Lees Matteüs 25:31-46). "Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen 
volgen.... op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden" (Marcus 16:18). 

 

4. VERMIJD SLECHT GEZELSCHAP. Vermijd slechte mensen, slechte boeken, en slechte gedachten. Lees 
de eerste Psalm . 

"Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of 
welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?... welk deel heeft een gelovige samen met een 
ongelovige? Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here" (2 Korintiërs 6:14, 15, 17). 

Tracht de zondaren voor God te winnen, maar kies ze niet als uw gezelschap en vrienden. 

 

5. SLUIT U AAN BIJ EEN GOEDE KERK. Overtuig u ervan, dat de kerk, waarbij u zich aansluit gelooft en 
leert dat het bloed van Jezus Christus de zonden afwast en dat de striemen van Jezus Christus onze ziekten 
geneest; overtuig u ervan, dat het een gemeente is, waarvan de leerstellingen overeenkomen met de inhoud van 
dit boek. Wees getrouw in het bijwonen van alle kerkdiensten. 
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"Wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn" (Hebreeën 10:25). 

Werk samen met uw voorganger. God heeft de voorganger aangesteld als een herder over de gemeente en u 
behoort hem eer te bewijzen en hem proberen te helpen in ieder plan om het doel van Christus in die 
gemeente te bevorderen. 

 

6. GEEF TER ONDERSTEUNING VAN HET WERK DES HEREN. Geef naar mate de Heer u 
voorspoed schonk (zie 1 Korintiërs 16:2) . 

"Geef niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief" (2 Korintiërs 9:7) . 

 

7. WORDT NIET ONTMOEDIGD. Verwacht verleidingen, ontmoediging, en vervolging; het Christenleven 
is een strijd. 

"Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden" (2 Timoteüs3:12). 

De eeuwige God is uw toevlucht. Wij hebben de belofte dat alle dingen, zelfs vreemde en grote moeilijkheden 
medewerken voor ons bestwil (Romeinen 8:28). Velen van Gods grootste heiligen waren eens even zwak als u 
bent, maar, door dezelfde soort beproevingen als welke u doormaakt, bleven zij standvastig in het geloof en 
hun leven, werd door hun ervaringen verrijkt en de wereld werd verbeterd door hen. 

God waarschuwde altijd hen, die Hij geroepen heeft, niet bevreesd te zijn of ontmoedigd te worden, want Hij 
heeft beloofd: 

"Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 
ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand" (Jesaja 41:10). 

Lees dikwijls of herinner u dikwijls de volgende Schriftteksten: Romeinen 8:18; Jakobus 1:12; 1 Korintiërs 
10:13.
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48   Waterdoop 

Na Christus beslist te hebben aangenomen als uw persoonlijke Redder, zoals wij u leerden te doen, is uw 
volgende stap — overeenkomstig de Bijbel — Christus’ voorbeeld na te volgen en gedoopt te worden in 
water. Waterdoop is een openbaar getuigenis, dat u Christus in uw hart hebt aangenomen en daarom stelt u 
zichzelf gelijk met Hem in Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding. Uw onderdompeling in het water is 
een beeld van Christus’ doop en begrafenis en is een getuigenis dat uw oude, zondige leven begraven is met 
Hem. En opgericht zijnde uit het water is dat een beeld van Christus’ opstanding en een getuigenis, dat u bent 
opgestaan tot een nieuwe levenswandel. Lees Romeinen 6:3-6. 

Waterdoop komt daarom na echte bekering; niet daar vóór. Het is een getuigenis, dat u Christus al persoonlijk 
als uw Heiland en Heer hebt aanvaard; niet, dat u dit eens zal doen. 

Waterdoop is belangrijk, omdat Christus sprak: "Wie gelooft en zich laat dopen (nadat hij gelooft, niet er 
vóór), zal behouden worden" (Marcus 16:16). 

Lees de volgende verslagen van hen, die in water werden gedoopt. Matteüs 3:13-17; 28:19; Handelingen 2:38; 
8:35-38; 9:18; 16:36-33; 18:8; 19:5.
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49   Zeven feiten om te onthouden 

Teneinde uw nieuwe positie in het leven als kind van God en als volgeling van Jezus Christus in te nemen, en 
teneinde u te kunnen verheugen in de zegeningen en voorzieningen van dit nieuwe leven, is het goed deze 7 
Bijbelse feiten te leren: 

Eeuwig leven is VAN U. Johannes 3:16; Romeinen 6:23.  

Christus droeg UW zonden zodat U gered mag zijn. 1 Petrus 2:24.  

Goddelijke genezing is VOOR U. Exodus 15:26; 23:25; Jesaja 53:5.  

Christus droeg UW ziekten, zodat U genezen mag zijn. Matteüs 8:17.  

God belooft in al UW behoeften te voorzien. Psalm 37:25; Filippenzen 4:19.  

Gezag over alle duivelen behoort U toe. Lucas 10:19; Marcus 16:17.  

Het recht te bidden en het antwoord te ontvangen behoort U toe.  
Johannes 14:13-14; Marcus 11:24; Matteüs 7:7-11.
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50   Het Gebed om Genezing 

Nu u Christus als Heiland hebt aangenomen, bent u een kind van God en hebt u het recht op de vervulling 
van al Gods eeuwige beloften, gedaan aan Zijn gezin. Indien u genezing nodig hebt, dan kunt u op dit moment 
bidden en genezen worden op dezelfde wijze als waarop u gered bent, omdat Christus uw ziekten droeg en u 
door Zijn striemen genezen werd. Hij, Die al uw ongerechtigheden vergaf, geneest ook al uw ziekten. 

Aangezien Jezus zei: "Deze tekenen zullen volgen degenen die geloven:In Mijn Naam zullen ze boze geesten 
uitwerpen.... Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden" (Marcus 16:17, 18), behoort 
ieder kind van God, dat genezing nodig heeft, voordeel te trekken van zijn rechten in gebed en verlost te 
worden op de plaats waar hij nu is. 

Nu u dit boek hebt uitgelezen en uw rechten in Christus als gelovige weet, handel op dit moment uw geloof, 
bestraf de vijand, die in uw gezondheid tussenbeide is gekomen en wordt gezegend volgens de belofte: "Die al 
uw krankheden geneest (Psalm 103:3). 

Indien u ziek bent of op enigerlei wijze lichamelijk onbekwaam, en indien u de boodschap van verlossing, 
welke wij in dit boek hebben uiteengezet, gelooft, en indien u gereed bent om OP HET WOORD TE 
HANDELEN, waardoor u dus UW GELOOF IN HANDELING BRENGT, "bidt gij dan aldus" (Matteüs 
6:9). 

GEBED: Hemelse Vader, ik dank U, dat Gij de Waarheid aan mij hebt bekendgemaakt. Ik dank U, dat 
Christus mij heeft verlost van de ziekte, omdat Hij voor mij ziek werd gemaakt, en dat ik door Zijn striemen 
genezen werd. Ik ben zo dankbaar, dat ik niet langer mijn eigen ziekte behoeft te dragen, zoals ik ook mijn 
eigen zonden niet behoeft te dragen, omdat Gij mij hebt geopenbaard Christus, als mijn eeuwige 
Plaatsvervanger, Die zonde en ziekte voor mij droeg, in mijn plaats. Ik ben zo blij de Waarheid te weten, dat 
Satan de schuld heeft van mijn ziekte en dat ik wettelijke rechten heb en alle autoriteit over alle duivelen. Nu 
Vader kom ik tot U, precies volgens Uw Woord, en ik verwacht van U, dat Gij Uw Woord houdt en Uw 
beloften vervult: "Ik, de Here, ben uw Heelmeester". 

Ik bestraf de vijand, die mijn lijden heeft veroorzaakt. In de Naam van Jezus Christus beveel ik de oorzaak van 
mijn ziekte te verdwijnen en ieder symptoom mij te verlaten door de goddelijke kracht van mijn Heer. 

Vader, ik dank U dat Gij mijn gebed hebt verhoord en mij nu het antwoord heeft geschonken. Ik eis NU de 
belofte van genezing voor mijn lichaam op, door geloof in Uw Woord, en ik dank U dat de bron van mijn 
kwaal is vernietigd en dat ik GEZOND ZAL WORDEN volgens de belofte van Jezus. Ik heb gebeden in de 
Naam van Jezus Christus. Amen! 

 

OPMERKING: Nu u gebeden hebt de bron van uw moeilijkheden hebt bestraft en u door geloof in het 
Woord het er voor houdt, dat God uw gebed op dit moment heeft beantwoord, "houdt de belijdenis van uw 
geloof onwankelbaar vast, want Hij Die beloofd heeft, is getrouw". 

Sta de duivel niet toe, dat hij iets anders hoort van uw lippen dan de belijdenis van Gods Woord. Sta uzelf niet 
toe, dat u iets denkt dat tegengesteld is aan wat God in Zijn Woord heeft beloofd. Alles wat afwijkt van "U 
zult gezond worden" is leugen van de duivel. Behandel het als zodanig, sta op Gods Woord en God zal het 
graag in u waarmaken. Doe zoals Abraham deed. GROEI IN HET GELOOF DOOR TE ZIEN OP DE 
BELOFTE. Houd het Woord voor uw ogen. Zie voortdurend op de beloften. Beschouw nimmer enig 
symptoom dat het Woord tegenspreekt als enige reden om het eeuwige Woord in twijfel te trekken, want er 
staat geschreven: "Ik waak over Mijn Woord om dat te doen". 

De schrijver.
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Een belangrijk advies 

Indien dit boek een zegen voor u is geweest, LEES HET DAN NOG EENS ZORGVULDIG DOOR. U 
zult dan ontdekken, dat vele geloofsgeheimen u bij het lezen voor de eerste maal ontgaan zijn, doch welke nu 
opvallen. 

Laat deze boodschappen van Bijbelse Waarheid fungeren als uw MEDICIJN in geval van ziekte in uw huis. In 
plaats van hulp van mensen te verwachten, lees en herlees hardop deze waarheden aan de lijdende, totdat zijn 
geloof gevoed wordt en zijn lichaam hersteld is. GELOOF DEZE WAARHEDEN, HANDEL ERNAAR, 
EN GOD ZAL ZE BEVESTIGEN.  

Het VOORTDUREND LEZEN VAN DEZE BOODSCHAPPEN en meditatie over deze waarheden zal 
iedere gelovige, die ze aanvaard, onweerstaanbaar en onwankelbaar geloof geven. Maak uzelf vertrouwd met 
elke waarheid, die we u hebben voorgesteld, en laat ze doeltreffend worden in uw leven door ernaar te 
handelen. Wanneer u dit doet, zal uw eigen leven bedreiging voor Satan worden en een succesvolle zegen voor 
anderen in uw gemeente. Er zal een pad ontstaan naar uw woning, gevormd door de voeten van honderden 
lijdenden om u heen, die vernomen hebben, dat u de waarheid gevonden hebt die hen vrijmaakt.
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Een Raadgeving 

Nu u dit boek hebt gelezen, vertrouwen wij dat het voor u een zegen is geweest. Indien dat zo is, spreek er dan 
met uw vrienden over. Bestel enkele exemplaren en leen ze uit aan hen, die er ook door gezegend kunnen 
worden. Door dit te doen helpt u de mensen om u heen en u kunt het middel zijn waardoor hun leven 
verlengd wordt, alleen door hen deze waarheden te laten weten. 

"Onthoud het goede niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen" (Spreuken 3 27). 

U weet, dat kennis verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En wanneer wij die verantwoordelijkheid niet 
aanvaarden, zal dit oordeel brengen. Geef het licht dat u ontvangen hebt door aan anderen, die wachten in 
gebondenheid, die nimmer behoorlijk zijn onderwezen in hun Bijbelse rechten op bevrijding van ziekte en 
zonde. 

Help ons deze heerlijke waarheid te verspreiden. Zorg ervoor, dat uw dominee en iedere Bijbelleraar in uw 
gemeente een exemplaar van dit boek krijgt. De wereld heeft deze verlossing nodig en u kunt meehelpen om 
hen deze verlossing te brengen. 

Velen worden genezen terwijl ze deze boodschappen lezen, en hun getuigenissen komen voortdurend binnen. 
Indien u zo iemand bent, schrijf ons dan uw getuigenis van genezing. Zeg ons hoe het boek u heeft beïnvloed. 
Schrijf ons wanneer deze waarheden nog nieuw voor u zijn. 

 

Adresseer uw brief aan: 

 

Stichting Johan Maasbach Wereldzending  

Postadres Hoofdkantoor en Het Bijbelhuis: 
Apeldoornselaan 2 
2573 LM Den Haag 
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T.L.Osborn  boeken 

Dit boek is uitgegeven met schriftelijke toestemming van Johan Maasbach Wereldzending door www.volle-
evangelie.nl 

De boeken van Osborn zijn in vele talen verschenen 

De volgende boeken zijn op dit moment evenals dit boek verkrijgbaar via www.volle-evangelie.nl  

DOORBRAAK  

Het Standaardboek Voor Zielenwinners in Deze Generatie 

Uit  een hart  dat brandend is van liefde voor het verlorene, heeft T. L. Osborn een boek geschreven dat de lezer zal ontroeren 
tot tranen van bewogenheid. 

Een eenvoudig boek met een hartverwarmende oproep. 

„Ik wil u doen weten dat het de wonderbaarlijkste ervaring is op aarde als u zich gaat realiseren dat u deel gehad hebt in de 
verbreiding van het Evangelie aan mensen die verloren waren". 
 

T. L. Osborn, DOORBRAAK. 

 
ZIELENWINNEN 

Leken schrijven het laatste hoofdstuk van de kerk 

 
Dit boek over het WINNEN VAN ZIELEN is hetgeen waarop voorgangers en leken gewacht hebben — 
om de liefde voor zielen bij de individuele Christen aan te wakkeren — om de laatste en grootste opwekking 
van de Kerk te doen uitbreken — om haar te leiden naar de drukke kruispunten en marktpleinen der mensheid 
— DAAR WAAR DE ZONDAARS ZIJN. 

T. L. Osborn, Zielenwinnen. 

In het Nederlands verschenen ook nog: 

De boodschap die werkt  

Hoe u opnieuw geboren kunt worden 

Geloofsgetuigenis (miniboek) 

Verkrijgbaar via www.jmwz.com 

Engelstalige boeken van Dr. T.L. Osborn: 

The Gospel According To T.L. & Daisy 

T.L. and Daisy Osborn share their story about how Christ came to them, then sent them for more than 50 
years to share His love in a hurting world. The book gives both a written and pictorial account of the Osborn’s 
miracle crusades throughout 70 nations, detailing explicit events such as miraculous healings and vivid 
visitations. This pictorial documentary, narrated by the authors, has revitalized faith and brought miracles to 
those who have read it. 510 pgs 

Biblical Healing * SP FR 

Many people, who pray and fail to receive the miracle from Christ that they desire, lack knowledge of what the 
Bible says about God's blessings. Without these basic truths, there is no basis for faith. In Biblical Healing, 
T.L. Osborn details the seven master keys that he and Daisy have shared worldwide which always produce 
biblical healing.  359 pgs  
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You Are God's Best * 

This classic on human value is an inspiring guide to the discovery of self-dignity in God's redemptive plan. It 
features topics such as: What God Thinks of You, Unlock the Gold Mine, Start Your Miracle, Redeemed from 
Inferiority and much more. You Are God's Best exposes the demeaning influences of negative religious 
tradition and opens the door to new hope and a new lifestyle with God as the "best friend." 160 pgs  

Healing The Sick * 

T.L. Osborn begins his book by stating one simple fact: “If you are sick, God wants to heal you.” Throughout 
his ministry, Dr. Osborn has personally witnessed the miraculous healing of multitudes of people. Healing The 
Sick is one of the foremost authoritative teachings on divine healing. Now in an expanded and easier-to read 
format, this living classic continues to be a miracle blessing to all who read it. 333 pgs 

WHY? Tragedy Trauma Triumph 

Tragedy is universal and strikes in many forms… disaster, divorce, disease and death are just a few. T.L. 
Osborn shares his journey through the dark night of devastation following the demise of his wife, Daisy, and 
his arrival at the dawn of a new day. His story helps to ease the pain of loss, and stimulates the triumphant 
healing power of treasured memories and God's love. It is a true story of life after death. 300 pgs  

The Message That Works SP 

T.L. Osborn reveals the biblical facts that are the foundation of the miracle producing truth he and Daisy have 
shared worldwide. What is taught in The Message That Works has lifted millions of people out of despair, 
disease, delusion and defeat, creating a better world. The book provides fundamental guidelines for gospel 
ministers, beacons of inspiration for Bible students, and vital seeds of miracle blessing for the reader.392 pgs  

Soulwinning * SP FR 

Within every believer lies the greatest healing and lifting power on earth. In this classic on biblical Christianity, 
T.L. Osborn reveals the life-changing truths he has practiced for more than 50 years in ministry including: The 
Heartbeat of Soul Winning, Missions–To All Races, Miracles, Signs & Wonders and Concepts for Soul 
Winners. Soulwinning brings biblical focus to pastors and leaders and moves laity into the arena of action. 423 
pgs  

God's Love Plan * SP FR 

God's plan for the life of every man, woman and child is total happiness, health and success. In God's Love 
Plan, T.L. Osborn exposes the root of all problems, shows the way out of problems, reveals seven available 
blessings and seven foundation facts. Then he turns over the Master key that has opened a new lifestyle of 
happiness, health, prosperity and self-worth to the millions worldwide who have read this book. 224 pgs  

The Best Of  Life * SP 

Experiencing a full and blessed life is not a concept available to only a privileged few, but rather it is God's 
plan for every man and woman. In The Best Of Life, T.L. Osborn shares the seven dynamics that enable 
believers to experience constant success, vibrant health, superb happiness, and harmony & fulfillment in 
marriage. This common-sense book provides a practical road map for anyone who wants to experience The 
Best Of Life.272 pgs  

The Power Of  Positive Desire * 

When understood and directed positively, desire is a powerful force that liberates men and women from 
mediocrity and prejudicial religious influences. T.L. Osborn outlines seven vital principles that enable people 
to replace ordinary life, with real living, freed from the limitations, of poverty-thinking. 

286 pgs  
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The Good Life * SP FR 

The Good Life is a mini Bible School, presenting 52 good life facts that provide the foundation for faith that 
leads to a new lifestyle of health, happiness, success and prosperity. Topics discussed include how to pray and 
get an answer, healing, abundance, and standards for The Good Life. 316 pgs . 

New Miracle Life Now SP FR 

Dr. T.L. and Dr. LaDonna Osborn’s ground-breaking new book communicates the gospel in non-
Westernized language, bridging the East-West language barrier to present Christ to the Eastern world. 
Believers will discover a fresh perspective of faith when reading this book. 240 pgs  

Miracles–Proof  of  God’s Love 

As you read this book, you will experience the MIRACLE of Christ’s presence. He is alive. He loves you. He 
yearns to reveal Himself to you. Already three generations of the Osborn family are committed to helping 
people know that God loves them and that His MIRACLES are PROOF OF HIS LOVE today! This book 
shows you why. 128 pgs 

Believers In Action 

At the dawn of the 21st century, a new breed of believers has emerged as a biblical witness of Christ in the 
arena of daily living. This book shows believers who they are, how much God believes in them, their 
connection with God through Christ, the picture they paint of Him by their lives and actions, and how Christ 
lives and ministers through them as His trusted interpreters. Believers In Action presents the essence of the 
mission of Christianity. 110 pgs  

If  I Were A Woman 

Every woman has unlimited possibilities in God. Redemption cannot be qualified sexually any more than it 
can be qualified economically, racially or socially. This book was written in the hope that these observations 
will encourage believing women. 64 pgs  

Health Renewed 

One of the most urgent human needs is for physical health. God provides healing for you so that you can be 
your best for Him, for others, and for yourself. There should be no doubt that healing is a Redemptive 
blessing, paid for on our behalf by Jesus Christ. 63 pgs  

100 Divine Healing Facts 

A careful study of the scriptures by an unprejudiced person will clearly show that God is both the savior and 
the healer of His people. Get the Facts on: God’s Will/God’s Promises/God’s Truth/Healing a Part of 
Salvation/Jesus our Indwelling Healer/Regeneration of the Spirit. (Chapter 41 from Healing the Sick) 32 pgs  

Engelstalige boeken van Dr. Daisy Washburn  

Woman Without Limits * SP FR 

Bible-believing women around the world are awakening to their unmitigated stature in the body of Christ and 
to their equality in God's redemptive plan. Woman Without Limits moves the reader from tradition to 
freedom through an understanding of Christ's redemptive work. Salvation, dignity and esteem replace religious 
servitude and inferiority, as meaningless mediocrity is transformed into a life without limitations.  288 pgs  

Women & Self  Esteem * SP 

The demoralizing effects of outdated religious traditions, which limit women in their ministry as Christ's 
messengers, can only be remedied by the knowledge of liberating truths. Daisy Washburn Osborn shares ten 
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gospel truths that form an unshakable foundation of faith and self esteem for women. The reader will learn to 
see herself as God sees her…in partnership with Him, experiencing a life filled with purpose, dignity and 
esteem. 284 pgs  

5 Choices for Women Who Win * SP FR 

Dr. Daisy Washburn Osborn's accomplishments in world diplomacy and evangelism are unequaled among 
Christian women leaders. In this book, she shares the five formidable choices she made, and that any woman 
can make, to become a winner and experience satisfaction and achievement. 176 pgs  

New Life For Women *SP 

God never intended for the wealth that He created to be monopolized by men. No woman believer should be 
subordinated in life without private means, material achievement or the dignity of realizing individual success. 
In New Life For Women, Daisy Washburn Osborn teaches women how to release their faith for the good 
things that God created, then use those things, in partnership with Him, for the betterment of their world. 256 
pgs  

The Woman Believer SP 

Scriptures taken out of their cultural context and tarnished with tradition have been used to demean the status 
of woman and repress her participation in public Christian ministry. Dr. Daisy Washburn Osborn outlines the 
biblical ideal for woman, created in God's image, with Jesus Christ expressing Himself through her. The book 
features "If I Were A Woman" and "God's Woman" by T.L. Osborn.  275 pgs  

 

De engelstalige boeken van T.L en Daisy Osborn, zijn verkrijgbaar op www.osborn.org  
 
Boeken gemarkeerd met een 
 * zijn ook verkrijgbaar als audio cassettes ingesproken door T.L en Daisy Osborn 
 SP ook in het Spaans verkrijgbaar 

 FR ook in het Frans verkrijgbaar 


