
Genezing 2



Johannes 5:1-18



51Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem.
2En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het 
Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen.
3Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en 
verlamden, die wachtten op de beroering van het water.
4Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht 
het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging 
van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed.
5En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was.
6Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei 
Hij tegen hem: Wilt u gezond worden?
7De zieke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het 
badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; 
en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af.



8Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen.
9En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En 
het was sabbat op die dag.
10De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is sabbat, het is 
u niet geoorloofd de ligmat te dragen.
11Hij antwoordde hun: Hij Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft 
tegen mij gezegd: Neem uw ligmat op en ga lopen.
12Zij vroegen hem dan: Wie is de Mens Die u gezegd heeft: Neem uw 
ligmat op en ga lopen?
13En hij die genezen was, wist niet Wie het was, want Jezus had Zich 
ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats.
14Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent 
gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.



15De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem 
gezond gemaakt had.
16En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te 
doden, omdat Hij deze dingen op de sabbat deed.
17Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk 
ook.
18Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat 
Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn 
eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijkmaakte.



Jacobus 5:13-18



13Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede 
moed? Laat hij lofzingen.
14Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente 
bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in 
de Naam van de Heere.
15En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem 
weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven 
worden.
16Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond 
wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
17Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed + dat het 
niet zou regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes 
maanden.
18En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar 
vrucht voort.



Wat staat er in Jacobus over gebed?



opties

• Lichamelijke ziekten kunnen genezen 

• de zieke kan vergeven zijn

• Dubbelzinnig?



Jezus genas met redenen

• Laten zien dat Hij gezag heeft

• Teken van echtheid voor Johannes

• Werken van God openbaren

• Tot eer van God, verheerlijking van Jezus

• Oproep tot geloven, Jezus is door God aangewezen

• Als wonder bij de verkondiging



vragen

• Genezing nog van deze tijd?

• Geeft verzoening recht op genezing?

• Welke rol speelt het geloof?

• Geneest God altijd?




