Ziekengenezing
door: M.G. de Koning
Een vraag op een jeugdweekend:
Hoe zit het met ziekengenezing? Kan dat altijd? Ik denk
aan teksten zoals: “ik vermag alles door Hem die mij
kracht geeft” (Fil. 4:13). En als je gelooft, kun je alles,
zelfs bergen verzetten (Matt. 21:21). Genees de zieken bij
de evangelieverkondiging (Mark. 16:15–20). En nog meer
teksten, zoals in Jakobus. Kan het altijd, als je maar geloof
hebt?

Antwoord:
Over deze vragen is al heel wat op papier gezet. In het
kader van deze vragenbeantwoording moet mijn
antwoord daar zeer mager tegen afsteken. Eigenlijk wil
ik niet eens spreken van een antwoord. Wat ik wil
doen, is je enkele dingen in overweging geven.
Een belangrijk aspect in deze vragen is: ken jij de wil van
God in een bepaald ziektegeval? De Heer Jezus heeft ook niet
iedereen genezen. In Johannes 5 was een menigte zieken en
alleen de man die 38 jaar ziek was, werd door Hem genezen.
De Heer handelde altijd naar de wil van de Vader. Je mag
altijd voor een zieke bidden (Fil. 4:6) en de uitkomst aan de
Heer overlaten. Er kan iets zijn gebeurd in het leven van de
zieke dat duidelijk maakt dat je er niet voor herstel moet
bidden (1 Joh. 5:13–16).

Als je zeker weet dat de Heer iemand beter wil maken,
mag je in het geloof daarom bidden en dan zal je gebed
worden verhoord. Maar dan moet je zelf wel dicht bij
de Heer leven, om zijn plan met het leven van de ander
te kennen. Alleen dan kan Hij jou daar, als dat in zijn
plan past, deelgenoot van maken.
Als iemand ziek is, heeft God daarmee een doel: dat
die ziekte tot zijn verheerlijking is. Als God iemand
geneest, heeft Hij daarmee hetzelfde doel: dat die
genezing tot zijn verheerlijking is. Door het gebed mag
je daaraan meewerken. Maar dan moet dat doel je wel
helder voor ogen staan.
‘Als je maar geloof hebt’ is geen toverformule. Geloof
hebben wil zeggen dat je leeft in vol vertrouwen op de
liefde van God, die zowel met ziekte als met herstel het
geestelijk welzijn van gelovigen op het oog heeft.
Belangrijk is om jezelf af te vragen waarom er in een
situatie van ziekte God gesmeekt wordt om genezing.

Het kan soms zijn dat het meer een uiting van emotie is
dan van geloof, hoeveel begrip er ook moet zijn voor
dit smeken in gevallen van langdurig en intens lijden.
Emotie is niet verkeerd en we mogen onze moeiten bij
de Heer brengen, ook met heftige uitingen. Maar om
daaraan een dwingende eis tot genezing te verbinden,
alsof God Zichzelf zou moeten bewijzen door in dit
geval genezing te geven, heeft niet veel met een
gelovig gebed te maken.
Het genezen van zieken bij de verkondiging van het
evangelie was een opdracht van de Heer aan zijn elf
discipelen, apostelen. Je ziet dat het in Handelingen
door enkele apostelen, maar dan ook alleen door hen,
wordt gedaan. Nergens blijkt, ook niet uit de brieven
van het Nieuwe Testament, dat ‘gewone’ gelovigen dat
hebben gedaan.
Onlangs las ik op een forum iets dat iemand in een
toespraak had gezegd. De spreker vertelde dat hij eens
zo naast een man in een rolstoel was gaan lopen dat
zijn schaduw op hem viel. Hij wilde eens proberen wat
ook van Petrus staat in Handelingen 5:15. Maar er
gebeurde niets. Ach, zei hij, als je het niet probeert,
weet je het ook niet. Dit zijn natuurlijk dwaasheden.
Overigens zijn er veel niet te controleren verhalen van
genezing. Maar ook getuigenissen van mensen die zijn
genezen, zijn niet altijd te controleren. Als iemand
blijft beweren dat hij van een hardnekkige kwaal
oncontroleerbaar is genezen, moet je dat gewoon
accepteren. Maar dat betekent niet dat er voor jou een
opdracht in ligt zieken te gaan beter maken. Je hoeft je
door allerlei succesverhalen ook niet gedwongen te
voelen om grote genezingscampagnes goed te praten.
Laat maar aan de Heer over wat anderen menen te
moeten doen.
Jij moet doen wat de Heer jou duidelijk maakt. Lees en
bestudeer daarom Gods Woord in zijn geheel en niet
alleen enkele favoriete stukjes. Dan zul je zeker
ontdekken wat Gods wil is. En als je dan met zieken te
maken krijgt, zul je weten wat je moet.
PS In verband met je vraag kan ik je een goed boek
aanbevelen: ‘Zal God mij genezen? Over ziekte, geloof
en gebed’ geschreven door Ron Dunn en uitgegeven
door Gideon.
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