
Preek over genezing en bevrijding (kerkdienst 18 juni 2017). 
 

 
 
Inleiding. 
Over het belang van gebed om genezing en bevrijding. 
Als mensen ziek zijn, dat je dan bidt om genezing. 
Of als mensen bezet zijn, of belaagd worden door kwade machten, dat je 
dan bidt om bevrijding.  
En of je dan wonderen mag verwachten, dat God dan ook daadwerkelijk 
mensen beter maakt, mensen bevrijdt. 
 
Waar gaat het om? Zijn we gefocust op het spectaculaire?  
Wat is de goede vraag? 
Een vrouw reisde de hele wereld af op zoek naar de ware God. Op één van 
haar reizen deed zij een klooster aan. Zij belde daar aan en vroeg: “Kunt 
u mij vertellen of uw God ook wonderen doet?” De kloosterling, die haar 
te woord stond, antwoordde: “Dat hangt er maar vanaf wát u een wonder 
noemt. Sommige mensen denken namelijk dat het een wonder is, als God 
doet wat mensen vragen. Een wonderbaarlijke genezing bijvoorbeeld. Je 
vraagt herhaaldelijk aan God om genezing en je noemt het een wonder, 
als God dan doet wat wij vragen. 
Maar – zo zei de kloosterling verder – wij geloven dat het een wonder is 
als mensen doen wat God vraagt. Niet dat God doet wat mensen vragen, 
maar andersom. Dat is een wonder. Is het niet een groot wonder als een 
tegendraads mens zich bekeert, een nieuwe gezindheid krijgt en verlangt 
om te doen wat God vraagt?” 
 
Dus wat voor wonder verlang je als je bidt om genezing, bevrijding? Het 
wonder dat God doet wat wij vragen, of het wonder dat wij doen wat God 
van ons vraagt?  
 
Ermee samen hangt: 
We leven in een cultuur, waarin het gezondheidsideaal hoog in het 
vaandel staat. In reclameboodschappen wordt ons een rimpelloos bestaan 
getekend, waarin geen plaats is voor ziekte of ziek zijn. We zien in de 
reclame graag een vitale opa en oma die ravotten met hun kleinkinderen 
in een zonovergoten tuin bij een huis dat gekocht is van hun wijs belegde 
spaarcentjes.  



Het ideaal is: een rimpelloos bestaan. Het is één stapje verder om te 
denken dat wij récht hebben op gezondheid. En als de medische techniek 
ons dat niet kan geven, dan moet God maar het wonder doen dat Hij doet 
wat wij vragen. 
Ik besef dat ik het heel zwart-wit teken, maar dat is om het duidelijk te 
maken. Het kan wel eens zo zijn dat veel aandacht in de kerk voor (de 
gave van) lichamelijke genezing samenhangt met het gezondheidsideaal 
in onze cultuur. Alsof er geen ziekte kan en mag zijn.  
En natuurlijk: iedereen wil graag gezond zijn. Ik ook. En als je ziek bent 
dan wil je graag beter worden. Want ziek zijn kan soms heel zwaar zijn, 
waar je bijna onder bezwijkt. En wat kun je dan verlangen naar herstel en 
genezing!  
Maar toch blijft de vraag: wat is het belangrijkste? Het wonder dat God 
doet wat wij willen of het wonder dat wij doen of gáán doen wat God wil? 
  
De aandacht voor genezing en bevrijding zou dus heel makkelijk kunnen 
samenhangen met onze belevingscultuur en met het gezondheidsideaal, 
maar – en dat mogen we toch ook heel nadrukkelijk zeggen: meestal is 
het gelukkig vooral een uiting van een oprecht geloofsverlangen naar 
heling van het leven voor Gods aangezicht. Want dáárom gaat het: om 
dat leven voor en met de Heer. Dat dát geleefd kan worden en dat je 
dáárvoor gesterkt wordt. 
De juiste vraag is daarom: niet dat God doet wat wij vragen, maar dat wij 
doen wat God van ons vraagt. 
 
Verdieping. 
Wat beoog je dan met gebed om genezing, bevrijding?  
Vorige keer ging het over ziekenzalving. De apostel Jacobus zegt in dat 
verband (5:15): ´het gelovige gebed zal de zieke redden´.  
Wat het woord ´redden´ betreft is er relatie met het Bijbelgedeelte over 
de ontmoeting van Jezus met de tollenaar Zacheüs, waar Jezus zegt dat 
de Zoon van de mensen gekomen is om het verlorene te zoeken en te 
redden. De betekenis van het gebruikte Griekse woord, wat hier vertaald 
is met ´redden´, is: herstellen, helen van je relatie met God en met 
elkaar. Want juist die relatie was stuk gegaan bij Zacheüs. Hij was een 
graaier, geldwolf, afperser geworden. In de ontmoeting met Jezus wordt 
hij gered en verandert hij in een gever. De liefde van God en de weg naar 
anderen wordt opnieuw gevonden.  
Datzelfde woord gebruikt Jacobus ook. Dat woord betekent dan ook niet 
alleen maar dat als je ziek bent en met elkaar bidt, dat je dan wel weer 
beter wordt. Maar dat het gelovige gebed een ziek mens helen kan, 
herstellen kan in zijn relatie met God en elkaar (zoals ook met Zacheüs 
gebeurde).  
 
Gebed om genezing, bevrijding gaat dus over: redden, herstellen, heel 
maken van de relatie met God, en met elkaar.  
 



Want dat gelovige gebed (waar Jakobus het over heeft) nodigt de Heilige 
Geest uit, die woning maakt in je leven.  
Wat is de uitwerking daar dan van? 
 
Romeinen 8 vers 15 en 16.  
15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te 
leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem 
te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’.  
16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.  
 
Als je bidt om de Geest van God, ook in jouw leven, dan hoef je niet 
langer als slaaf in angst te leven.  
Angst, waarvoor? Wat dit thema betreft: voor ziekte, voor kwade 
machten, duistere invloeden. Als je gezond bent: dat je ziek zult kunnen 
worden. Als je ziek bent, dat het slecht met je zal aflopen. Angst voor 
depressiviteit, aanvallen. Als je gevoelig bent voor stemmen in je hoofd, 
voor duistere invloeden die binnen zijn gekomen in je leven, omdat je 
misschien ooit in het verleden hebt geëxperimenteerd met pendelen, 
glaasje draaien, met tarotkaarten, of andere occulte bezigheden, dat je 
bang bent voor die stemmen, die machten.  
Als je bidt om de Geest van God, ook in jouw leven, dan hoef je niet 
langer als slaaf in angst te leven.  
Gods Geest bevrijdt. Want je bent van Hem, van God, van ´Abba, Vader´. 
We zijn Gods kinderen. We zijn niet het eigendom van een ander. Niet van 
de ziekte, niet van andere demonische machten.  
Bestaan die dan, demonische occulte machten? Ja, die bestaan.  
Paulus zegt het in Efeziërs 6 zo:  
 
Efeziërs 6 vers 10 – 12.  
10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de 
listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar 
tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de 
duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.  
 
Ik geloof dat er een kosmische strijd gaande is, waar we nauwelijks weet 
van hebben.  
Christus is Overwinnaar, sinds Pasen, maar de strijd is nog niet ten einde. 
De duivel is nog niet volledig van het toneel verdreven. We ondervinden 
dat door tegenslagen, teleurstellingen, ziekte, kwade invloeden, die bij 
ons een voet tussen de deur proberen te krijgen.  
 
Daarom is Gods Geest de enige waarachtige betrouwbare autoriteit op wie 
we mogen rekenen. Hij komt in ons, verzekert ons dat we Gods kinderen 
zijn.  
Zoals de Heidelbergse Catechismus zegt in zondag 1, dat ik in leven en 
sterven het eigendom ben van mijn Heer en Heiland Jezus Christus.  
Daar staat of valt alles mee in ons leven. Daar begint het. Dat is de basis.  



En als Gods Geest ons leven zo aanblaast, aanwakkert, inspireert, dan 
heeft dat effect. In ieder geval in onze eigen geest (Rom. 8:16). Maar dat 
kan ook verder doorwerken. In je psyche, je denken, je bewustzijn en 
onderbewustzijn, in je dromen. En ook fysiek, lichamelijk (een 
indrukwekkend exclusief voorbeeld is Maria, die fysiek moeder werd van 
Jezus, doordat de Heilige Geest over haar kwam – Lukas 2:35).  
Gods Geestkracht werkt bevrijdend. Soms is het effect ervan dat een 
mens zo loskomt van z´n depressiviteit, van z´n angsten. Soms is het 
effect ervan dat een mens lichamelijk herstel, genezing vindt van z´n 
ziekte.  
 
Een voorbeeld.  
Iemand onder ons is lange tijd in haar leven ´besprongen´ (zo noemt ze 
het), lastig gevallen door duistere invloeden, geesten, machten.  
Op een nacht ziet ze de gordijnen in haar slaapkamer bewegen. Ze checkt 
of er een raam open staat. Dat is niet zo. Ze beseft dat ze niet droomt. 
Gaat weer slapen. Dit gebeurt tot drie keer toe. Steeds wordt ze wakker 
gemaakt. Ze beseft dan dat dit niet goed is, dat het verkeerde invloeden 
zijn.  
Ze zegt vervolgens hardop dat ze deze machten in de naam van Jezus 
gebiedt om weg te gaan. Ze ervaart dan een enorm overweldigende 
kracht die ze niet kent, veel groter dan zijzelf, waardoor ze zich veilig, 
geborgen weet.  
Daarna gaat ze weer naar bed, let niet meer op de gordijnen. Het 
interesseert haar niet of ze nog bewegen, of niet. Ze weet zich in goede 
handen en slaapt de rest van de nacht goed.  
Cruciaal is in dit voorbeeld dat de naam van Jezus genoemd wordt, de 
naam van de Overwinnaar. Dat hielp haar.  
Blijkbaar wordt de overwinnende macht van Jezus herkend door machten 
die niets met Hem te maken willen hebben, maar wel voor Hem moeten 
wijken.  
Zoals ook in het Evangelie verteld wordt van een confrontatie van Jezus 
met een verward mens die zichzelf ´legio´ noemt. Bezet, bezeten door 
legio, een legioen aan kwade machten. ´Ga weg´, zeggen die machten 
tegen Jezus, ´we weten wel wie Je bent, wat heb Je met ons te maken, 
Zoon van God?´ Waarop Jezus ze vervolgens wegstuurt en die mens 
bevrijding vindt en eindelijk zichzelf hervindt, dicht bij Jezus (Markus 5 
vers 1-20). 
Het eigentijdse voorbeeld heeft dus duidelijk een Bijbelse basis. 
 
Een ander voorbeeld.  
Iemand onder ons heeft lange tijd last van z´n rug gehad, hinderlijke 
rugpijn die hem blokkeert. De fysiotherapeut zei dat hij niets meer verder 
voor hem kon doen en er mee moest gaan leren leven. Als hij in een 
dienst is, waar mensen naar voren worden geroepen om voor zich te laten 
bidden, voelt hij zich op de één of andere manier aangeraakt. Hij is alert 
op massahysterie, manipulerende groepssfeer. Wil dat ook beslist niet. 
Maar hij is ook geëmotioneerd door dat gevoel van aanraking en besluit, 



als een soort bevestiging, om toch ook naar voren te gaan. Er wordt voor 
hem gebeden. Naderhand merkt hij dat de pijn in zijn rug weg is. 
Sindsdien, nu al weer een heel aantal jaren, heeft hij geen rugpijn meer.  
Soms kan dus het effect van de kracht van Gods Geest zo zijn, dat het 
doorwerkt tot in onze psyché, en tot in ons lichaam aan toe.  
Zoals er ook, wat het lichamelijke betreft, voorbeelden aan te wijzen zijn 
in het Evangelie, waar mensen door Jezus´ nabijheid lichamelijke 
genezing vinden.  
Ook dit eigentijdse voorbeeld heeft zo duidelijk een Bijbelse basis. 
 
Dit soort voorbeelden zouden ons misschien in een soort verlegenheid 
kunnen brengen: mogen wij dit dan wel zelf doen? Jezus kon en deed dit 
wel, maar wij zijn toch Jezus niet?  
Toen Jezus was opgestaan uit de dood en verscheen aan zijn leerlingen, 
sprak Hij, in dit verband, als volgt over de gelovige mensen, die zouden 
komen, nadat Hij teruggekeerd zou zijn naar zijn hemelse Vader, over 
mensen zoals wij: 
 
Markus 16 vers 17 en 18. 
17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de 
volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen 
spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen 
oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze 
zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’ 
 
Johannes 14 vers 12.  
Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als 
ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader.  
 
Heeft Jezus dan niet wat al te hoge verwachtingen van ons? Nee, want het 
gaat niet om ons kunnen. Het gaat erom dat Gods Geest bij ons, in ons is 
(zie het Bijbelwoord uit Romeinen 8). Die ons tot gezanten van Christus 
maakt, tot ambassadeurs van Gods Koninkrijk.  
 
Tussenbalans – hoe reageren we? 
Misschien vindt de één dit tot nu toe geweldig om te horen, maar zit de 
ander inmiddels met kromme tenen.  
Hoe komt dat?  
Het probleem is dat je zou kunnen denken: de één ondervindt wel 
heilzaam en genezend effect van gebed om genezing of bevrijding, maar 
de ander niet. De één geeft een krachtig getuigenis voorin de kerk (wat af 
en toe bij ons gebeurt en waar ook vooral ruimte voor moet blijven), de 
ander zou teleurgesteld kunnen afhaken, omdat hij niet die uitwerking van 
het gebed heeft ondervonden. In groot verdriet, zorgen vanwege een 
ernstige ziekte. 
Dat dilemma kan ontzettend pijnlijk zijn, en pastoraal kunnen daar nog 
wel eens brokken gemaakt worden.  
 



Hoe kunnen we met dat dilemma omgaan? 
 
Wat mij daarbij helpt is het volgende. 
Als gemeente bevinden we ons tussen D-day en V-day.  
D-day: de dag van de grote doorbraak, Pasen, opstanding, overwinning 
van Jezus op de dood; de grote Geallieerde die binnenvalt in een door de 
duivel bezette wereld en overwint.  
Daar zijn we als gemeente mee verbonden. De bevrijding, het nieuwe 
leven in Christus is daarmee dus al begonnen. 
D-day - ´reeds wel´.  
Maar tegelijk zijn we onderweg naar V-day, de dag van Victorie, de 
Jongste Dag, de dag van de Wederkomst en daarmee van de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde. De duivel verdwijnt dan definitief van het 
toneel. 
Maar zover is het nog niet.  
V-day - ´nog niet´.  
 
Sommige stromingen bevinden zich helemaal aan de kant van het ´reeds 
wel´. De Toronto Blessings van destijds zou je tot die categorie kunnen 
rekenen. De genezingsdiensten, zoals van Power City in Leiderdorp, met 
Jan Zijlstra, zou je misschien ook daartoe kunnen rekenen.  
Soms kan het extreme vormen aannemen en wordt het bijna 
afgedwongen. Het is, in hun visie, normaal dat God lichamelijk geneest; 
dat mag je verwachten. 
 
Andere stromingen bevinden zich juist helemaal aan de andere kant. De 
kant van het ´nog niet´. Waarom Gods Koninkrijk nog niet volledig is 
doorgebroken, weten wij niet. Dat is niet aan ons, maar aan de Here God.  
Maar wat er dan gebeurt, en dat is ook waar wij als Protestantse Kerk ons 
al gauw in zullen herkennen, is dat dit standpunt als een soort excuus 
gebruikt wordt om überhaupt maar helemaal niet te beginnen aan gebed 
om genezing en bevrijding. Er wordt dan wel in het algemeen gebeden om 
Gods nabijheid voor de zieken en soms worden mensen ook met name 
genoemd, maar verder wordt er niet gegaan.  
Ontzag voor Gods autoriteit, en dat de strijd nog gaande is, en respect 
voor de zieke zelf staan daarbij hoog in het vaandel. Dat is weliswaar van 
grote waarde, maar de vraag is of we daar dan niet te bescheiden in 
blijven.  
Al te grote bescheidenheid, en misschien ook wel angst. Want stel je voor 
dat het resultaat uitblijft, dat iemand, voor wie gebeden wordt, niet 
geneest?  
Maar het ging er toch niet om dat God doet wat wij vragen, maar dat wij 
doen wat God vraagt? Het gaat om ´redden´, in de zin van herstellen, 
helen van de relatie met God en elkaar. Soms heeft de impact van dat 
werk van de Heilige Geest effect tot in ons fysieke bestaan aan toe, maar 
dat kunnen wij niet afdwingen. Dat is aan God. 
 



Daarom zou het goed zijn, denk ik, als we dat uitgangspunt ´reeds wel, 
maar nog niet´ niet als een excuus gaan zien om er maar niet aan te 
beginnen, maar als een uitnodiging om vooral wel vrijmoedig en 
hartstochtelijk te bidden om genezing en bevrijding.  
Ook al vindt er geen genezing plaats, zoals jij het had gedacht. Dan blijft 
nog steeds: ´Here God, ook al begrijpen we uw wegen niet, we 
vertrouwen op U´. Want het gaat om die relatie van vertrouwen. Het 
gelovige gebed zal de zieke ´redden´ (Jakobus 5). 
Wilkin van de Kamp zegt: ´het is ondenkbaar dat we voor Gods troon 
gaan staan en eisen dat Hij gaat genezen. De kracht om te genezen is een 
genadegave, een geschenk van God, waar we niet zondermeer over 
kunnen beschikken. We zijn afhankelijk van de Heilige Geest, die de 
gaven van genezingen uitdeelt wanneer en waar Hij dat wil´ (bron: 
´Waarom grijpt God niet in´, blz. 51). 
 
In het Bijbelgedeelte waarin verteld wordt over de storm op het meer 
(Matteüs 14 vers 22 -33, Markus 6 vers 45-52, Johannes 6 vers 16-22), 
en Jezus over de woeste golven loopt en de storm trotseert, is Jezus zijn 
leerlingen, die met hun boot bijna vergaan, IN de storm en Te MIDDEN 
VAN de golven nabij.  
Stormen en hoge golven verwijzen naar dingen die je leven aan het 
wankelen kunnen brengen. Zoals ziekte, duistere machten. Jezus beveelt 
in die situatie niet de stormen en de golven om te gaan liggen. In een 
ander Bijbelgedeelte doet Hij dat wel, maar hier niet. Dus het roepen tot 
Jezus (zoals die leerlingen in hun bootje doen), het gelovige gebed, 
betekent niet altijd zondermeer dat ziekten verdwijnen. En waarom Jezus 
de ene keer de stormen en woeste geloven wel beveelt om te gaan liggen 
en de andere keer niet, weten we niet. Maar de boodschap is hier 
nadrukkelijk: Jezus is IN de storm, TE MIDDEN VAN de golven nabij. Blijf 
je oog gericht houden op Hem, zoals Petrus in het begin deed, die uit de 
boot stapte en naar Jezus toe liep.  
´Niet bang zijn´, roept Jezus zijn leerlingen toe, ´Ik ben het´. Denk aan 
de verzen uit Romeinen 8: de Heilige Geest inspireert ons om niet langer 
als slaven in angst te leven (niet bang zijn). Immers, het gelovige gebed 
zal de zieke redden (Jakobus 5). IN de ziekte, TE MIDDEN VAN jouw nood, 
is de Heer nabij.  
 
Toen het de vorige keer over ziekenzalving ging, constateerden we: 
De genade van Jezus is de diepste genezing die je kunt krijgen, of 
je nu beter wordt of niet. 
Het is belangrijk om dat ook nu opnieuw te onderstrepen. 
 
Er is nog een ander aspect met dit thema verbonden, wat hier niet verder 
is uitgewerkt, maar met het volgende lied wordt ingebracht.  
Het gaat over het belang van vergeving; hoe boosheid, wrok, trots en 
eigenbelang de impact van het gebed om genezing en bevrijding in de 
weg kunnen staan. Dat dat opgeruimd moet worden, zoals je zelf ook door 
Jezus´ offer vergeving ontvangen hebt.  



Het staat in verband met de betekenis van dat woord ´redden´, zoals het 
in Jakobus 5 gebruikt wordt: herstellen, heelmaken van je relatie met 
God, maar ook met je naaste.  
 
Zingen: lied 629 (Opwekking).  
 Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan. 
 Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan. 
 De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid, 
 lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd. 
 
 Refrein: 
 Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn, 
 van de pijn en het verdriet diep van binnen. 
 Als er vergeving is, kan er genezing zijn, 
 en de weg van herstel kan beginnen. 
 
 O God, ik heb U nodig, Ik kan het zelf niet. 
 Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet. 
 Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft, 
 dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft? 
 
 Refrein: 
 Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn, 
 van de pijn en het verdriet diep van binnen. 
 Als er vergeving is, kan er genezing zijn, 
 en de weg van herstel kan beginnen. 
 
 Geef mij de kracht van Uw liefde om verder te gaan, 
 ook al zal er een litteken blijven bestaan. 
 Want is Uw liefde niet sterker dan de dood, 
 en Uw vergeving niet dieper dan mijn nood? 
 
 Refrein. 
 Want waar Uw vergeving is zal genezing zijn, 
 van de pijn en het verdriet diep van binnen. 
 Waar Uw vergeving is zal genezing zijn 
 en de weg van herstel kan beginnen. 
 
Afronding. 
Gebed om genezing en bevrijding, niet alleen in algemene termen, maar 
ook specifiek om lichamelijk of psychisch herstel, te midden van soms 
grote pastorale nood van mensen, behoort een vrijmoedige 
hartstochtelijke plaats te hebben in onze kerk. Bv. met voorbedeteams, of 
hoe ook maar.  
We zagen bij het thema over ziekenzalving al dat disciplines van de 
medische wetenschap en psychologische hulpverlening hier niet hoeven te 
concurreren, maar dat er juist geïntegreerd zinvol samengewerkt kan 
worden.  



 
Tenslotte nog een boeiend voorbeeld. Ik werd geattendeerd op een artikel 
in het Nederlands Dagblad van januari 2017. Het ging over een kleine 
christelijke gemeente in een arme wijk van Keulen. Over 700 gezinnen 
daar in die wijk die niet genoeg geld hadden om drie maaltijden per dag te 
kunnen gebruiken. Samen met de lokale moskee begon die gemeente een 
voedselbank. Op een dag was het voedsel op. De winkels hadden geen 
restjes meer.  
Besloten werd om vooral het gebed te zoeken. Er werd gebeden. Wat later 
was er iemand aan de deur. ´Klopt het dat hier een voedselbank is?´ Er 
was een fout gemaakt in de planning, waardoor de plaatselijke Aldi een 
dubbele voorraad had ontvangen. Er stond 40 ton voedsel klaar… Dan 
denk ik: de Heer zal voorzien!  
Er wordt daar diaconaal hard gewerkt, hartstochtelijk omgezien naar de 
naaste. En tegelijk wordt er ook voor en met de mensen gebeden (die dat 
willen natuurlijk, er wordt niets opgedrongen). Er wordt gebeden voor een 
zieke moeder, voor nood in de gezinnen. Voor herstel, voor heelmaking. 
Mensen die gezalfd worden.  
Kijk, daar geloof ik wel heel erg in. Dat groepen en belangen binnen de 
kerk niet tegen elkaar worden uitgespeeld, maar juist elkaar vinden en 
samen sterk worden in praktisch en hartstochtelijk geloof. 
Want de genade van Jezus is de diepste genezing die je kunt krijgen, of je 
nou beter wordt of niet.  
Zoals Jacobus zei: het gelovige gebed zal de zieke redden. Het gelovige 
gebed zal een zieke vrouw, een hulpbehoevende oudere, een verwarde 
man, een misbruikt beschadigd kind, huwelijkspartners op gespannen 
voet, redden. 
 
Gods Koninkrijk is komende. We leven tussen ´reeds wel´, maar ´nog 
niet´; en onze opdracht is om daar een goede balans in te vinden. Laten 
we die nieuwe grond in mogen nemen. In Jezus´ naam. 
 


