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De Gaven van genezingen 
Wij zijn nu gekomen tot de derde en laatste groep van Geestesgaven; namelijk, de niet-hoorbare gaven, die tot actie 
voeren en tot wonderen en tekenen. Al direct valt het op dat er in de Bijbel van 2 van deze 3 gaven gesproken wordt IN 
HET MEERVOUD. De Bijbel spreekt van “gaven van genezingen” en van “werkingen van krachten” (zie 1 Kor. 12:8-
10). God zal hiermee Zijn bedoeling hebben. Het ligt echter niet op mijn weg om hierop dieper in te gaan, tenzij Gods 
Geest mij op deze weg zal leiden. 
 
Wat verstaan wij onder de ‘Gaven van genezingen’? 
“Gaven van genezingen” zijn manifestaties van de Heilige Geest door een christen heen, waardoor het lichaam van 
een zieke wordt genezen ZONDER de aanwending van natuurlijke of medische middelen (zoals een operatie en/of specifieke 
medicijnen/behandelingen). 
Jezus Christus werd geopenbaard, opdat Hij de werken van de satan/duivel verbreken zou (zie 1 Joh. 3:8). Ook 
de genezing van het lichaam door de manifestatie van de Heilige Geest is een verbreking van het werk van de duivel 
door de kracht van God. 
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Handelingen 10:37-38 (HSV): “U weet wat er gebeurd is… hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige 
Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en ALLEN die door de duivel over-
weldigd waren, GENAS , want God was met Hem.” 
Ik geloof met geheel mijn hart, geheel mijn ziel en geheel mijn verstand, dat Jezus Christus is gestorven, opgestaan en 
ten hemel gevaren, opdat DOOR en IN Hem de volle maat van de restauratie, zoals God die in Zijn Woord heeft be-
loofd, aan de mens zal geworden door het geloof in Gods eniggeboren Zoon. Deze restauratie houdt “genezing” in, 
maar ook de heerschappij van de “NIEUWE MENS”1 over “de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten” (zie Ef. 6:12, HSV), tegen 
welke demonische machten de christenen moeten STRIJDEN. Maar, hoe kunnen christenen in deze strijd zege-
vieren, als zij de Goddelijke wapens missen? Om te overwinnen heeft God daarom ook Zijn Geestesgaven 
geschonken, die werken door de manifestatie van de IN hen WONENDE Geest van God. 
 
Wat God door de werking van deze Gaven bewijst 
Door de werking van de “gaven van genezingen” bewijst God: 
• De opstandingskracht van Christus. 

Handelingen 3:15-16 (HSV): “maar de Vorst van het Leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt 
heeft , waarvan wij getuigen zijn. En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het 
geloof in Zijn Naam . En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen 
gezondheid  gegeven.” 

• Dat Hij macht heeft om zonden te vergeven. 
Markus 2:10-11 (HSV): “Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te 
vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis.” 

• Dat Hij macht heeft om het geloof van de mensen op te bouwen en zielen te redden. 
Johannes 6:2 (HSV): “En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de 
zieken .” 
Wie de wonderen en tekenen uit de Bijbelverslagen toetst aan de in de huidige Gemeente(n) gepleegde han-
delingen, zal moeten erkennen dat één BOVENNATUURLIJKE GENEZING méér demonen in beweging zal 
brengen en meer zielen zal bewegen tot Jezus te komen, en hun zonden aan de voet van het kruis te belijden, 
dan een dozijn predikaties! 

• Dat Hij macht heeft om Zijn Woord in alle opzichten te bevestigen. 
Markus 16:16-18 (HSV): “Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal 
hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam 
zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen (SV: met nieuwe tongen) zullen zij spreken; slangen zullen zij oppak-
ken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen 
leggen en zij zullen gezond worden .” 

• Dat Hij macht heeft om Zijn Naam te verheerlijken en om Zijn kinderen rijkelijk te zegenen. 
Markus 2:12 (HSV): “En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van al-
len naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten  en zeiden: Wij hebben nog nooit zo-
iets gezien!” 

• Dat Hij macht heeft om Zijn uitnemende Liefde, Zijn grote barmhartigheid, Zijn mededogen, Zijn onkreuk-
bare trouw, Zijn onaantastbare rechtvaardigheid en eerlijkheid, te bewijzen. 

Mattheüs 28:20 (HSV): “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” 
 
Wat de ‘Gaven van genezingen’ NIET zijn 
Het is zonder meer duidelijk, dat deze Geestesgave NIETS te maken heeft met de medische wetenschap. Deze laatste 
kan beoefend worden door zondaren, die zelf nooit van de Heilige Geest gehoord hebben, laat staan, dat zij iets 
zouden weten van Zijn manifestaties. 
Vele ziekten en kwalen wortelen diep in de menselijke ziel of geest. Zo leert de natuurlijke mens ook, dat zorg, angst, 
vrees, ontmoediging, neerslachtigheid, teleurstelling, wantrouwen, haat, bitterheid, mopperen, wrok, enzovoort veelal 
remmend werken ten aanzien van de genezing van een ziek mens. In de praktijk komt het dan ook voor dat de natuur-
lijke genezing (pas) kan intreden, zodra men kans ziet om op de één of andere manier bovengenoemde gemoed-
stoestanden te verwijderen. Maar dit wil dan nog niet zeggen, dat er dan sprake is van GODDELIJKE GENEZING! 
Andere ziekten en kwalen staan weer in direct verband met demonische machten, met “geesten”. In Indonesië noemt 
men deze machten “goena-goena” of ook wel “zwarte kunst”. Genezing van op deze wijze aangebrachte ziekten 
                                                           
1 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie “Lukas – het Boek van de NIEUWE MENS in Christus ” (Over 
Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen), van E. van den Worm (noot – AK) 
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MOET op bovennatuurlijke wijze worden bewerkstelligd. De beste en beroemdste medici staan hier machteloos 
tegenover; ze staan dan namelijk tegenover ‘ondoorgrondelijke raadselen’… Door de werking van de “gaven van 
genezingen” kan dan op bovennatuurlijke wijze gezondheid worden verkregen. 
Vanzelfsprekend vallen de werken van “spiritisten” en “magnetiseurs” en al dergelijke “tovenaars” NIET onder eerder-
bedoelde bovennatuurlijke genezing (van Godswege)! Hoe dikwijls hebben wij gezien dat deze kwakzalvers hun ri-
tuelen doen en hoe zij de zieken SCHIJNBAAR genazen. Wij hebben echter in al dergelijke gevallen kunnen con-
stateren dat de zieken daarna met (veel) meer en nog ergere moeilijkheden bleven zitten dan in het begin en hoe zij 
regelmatig een vroege dood stierven! Hoe dat komt? Al deze “tovenaars” gaan niet om met de Levende en Heilige 
God, de Schepper van hemel en aarde, de Bron van alle leven, maar staan in dienst van de duivel! En van de duivel 
weten wij, door Gods Woord, dat hij alleen maar komt om te stelen, te slachten en te verderven! 
Johannes10:10 (HSV): “De dief (hier: het beeld van de duivel) komt alleen maar om te stelen, te slachten en (om mensen) ver-
loren te laten gaan;…”  
Dezulken kunnen komen met “bijgeloof”, met zogenaamde “mentale suggestie”, met “psychologie”, met allerlei “hek-
serij”, met “beprevelde drankjes”, met “bewierookte en in papier of doekjes gewikkelde spreuken”; zij kunnen bij al 
deze handelingen ook de naam “Jezus” prevelen of “God” erbij halen… maar, het zal allemaal niets helpen! De blinde 
ogen worden niet geopend, de dove oren zullen niet horen, de kreupele voeten zullen niet weer lopen, de hersentumor 
zal niet worden weggenomen, de geperforeerde longen zullen niet dichtgroeien, de maagkanker zal niet worden gene-
zen. Ook zal satan geen demonen uitwerpen uit de personen die men (door zijn satanische/duivelse macht) met deze 
ziekten en kwalen heeft bewerkt, want satan werpt de satan/duivel (of zijn demonen) niet uit! De Bijbel leert ten aan-
zien hiervan duidelijk en beslist: “En als de satan de satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk 
dan standhouden?” (Matth. 12:26).  
Een Bijbels voorbeeld waar duivelbezweerders de Naam van Jezus bij hun duistere praktijk noemen, vinden wij in 
Handelingen 19! 
Handelingen 19:10-16 (HSV): “En dit gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia woonden, het Woord van de Here 
Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs 
dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de 
ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivel-
bezweerders waagden het de Naam van de Here Jezus u it te spreken over hen die boze geesten hadden . Zij 
zeiden: Wij bezweren u bij Jezus, Die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Sceva, een Joodse 
overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei: Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar 
u, wie bent u?  En de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hen af en toen hij hen overmeesterd had, 
bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten.”  
Commentaar is hierbij overbodig. 
 
Voorbeelden uit de Bijbel van Goddelijke genezing 
In Handelingen 28:1-10 lezen wij dat Paulus, op het eiland Malta, zijn handen op de vader van Publius legde, die op 
bed lag met zware koorts en buikloop. En Publius’ vader werd toen weer gezond! In vers 9 lezen we dan: “Toen dit nu 
gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem (d.i. Paulus) toe en zij werden gene-
zen.” 
In Handelingen 3:1-10 lezen we dat Petrus de man, die vanaf de moederschoot kreupel was, bij de rechterhand greep 
en hem in de Naam van Jezus Christus oprichtte, met het bevel: “Sta op en ga lopen!” In vers 7b-8 lezen we: “en 
onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen 
de tempel in, lopend en springend en God lovend.” 
In Handelingen 9:32-35 lezen wij dat het Petrus was (en niet Lukas, de ‘dokter’ van die dagen), die tegen Eneas van 
Lydda, die al acht jaar op bed lag omdat hij verlamd was, zei: “Eneas, Jezus Christus maakt u gezond; sta op en maak 
voor uzelf uw bed op! En hij stond meteen op.” 
Ik kan zo wel doorgaan, want de Bijbel telt TALLOZE voorbeelden, die allemaal voor zichzelf spreken. Ik teken hierbij, 
waarschijnlijk ten overvloede, nog even aan dat in alle genoemde gevallen in ‘het Boek van de Handelingen der apos-
telen’, Lukas (de ‘dokter’ van die dagen) alle berichten heeft opgetekend die betrekking hadden op al de zieken die 
toen de straten vulden en direct door de manifestatie van deze (Geestes)gave werden genezen.  
Het zijn nauwkeurige berichten van zieken die aangedragen werden op hun ligbed en terstond konden lopen; zelfs 
zieken op wie alleen maar de schaduw van Petrus viel, genazen (zie o.a. Hand. 5:12-16)! ALLEEN GODDELIJKE 
GENEZING KAN ZULKE GETUIGENISSEN VOORTBRENGEN! Geen genezing langs natuurlijke (of medische) weg 
zou ooit hebben kunnen bewerkstelligen dat het volk van twee steden uitliep om zich tot de Here God te bekeren, 
zoals toen het geval was (zie Hand. 9:35).  
Toen Paulus in de Naam van Jezus de hopeloze kreupele deed opstaan en wandelen (zie Hand. 14:8-10) was het 
alweer dezelfde ‘dokter’ Lukas die het verslag schreef met betrekking tot de conditie van die mens vóór en ná de 
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genezing. Lukas was degene die ‘de diagnose’ stelde, en vaststelde dat het GODDELIJKE GENEZING was, en geen 
NATUURLIJKE! 
 
Genezingen bleven niet beperkt tot de apostelen van de eerste Pinkstertijd 
De Bijbel openbaart ons het onomstotelijke feit dat deze “genezingen” NIET beperkt bleven tot de apostelen van de 
Here! Integendeel, zelfs de dienaren in de Gemeente van de Here Jezus Christus mochten door genade in deze zelfde 
bediening staan. 
Handelingen 6:8 (HSV): “En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.” 
Handelingen 9:17-18 (HSV): “En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te heb-
ben, zei hij: Saul, broeder, de Here heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u 
gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem 
als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.” 
De Here Jezus heeft zelfs gezegd dat deze tekenen ALLE GELOVIGEN zouden volgen (zie Mark. 16:16-18). Ter 
bevestiging staat er nog wat verderop geschreven: “zij gingen OVERAL heen om te prediken, en de Here werkte mee 
en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden.” (Mark. 16:20, HSV) 
Filippus was een evangelist, maar ook hij deed dezelfde tekenen in de Naam van de Here Jezus Christus. Het was 
omdat hij – in de kracht van de Heilige Geest – “Christus en Dien gekruisigde” predikte. Vanwege de tekenen die hij 
deed hielden de menigten “zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd” (zie Hand. 8:5-6). Het verslag hierover 
laat ons niet in twijfel ten aanzien van de aard van deze tekenen, daar wij verder lezen: “Want bij velen die onreine 
geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen” (Hand. 
8:7, HSV). 
Zijn deze bedieningen vandaag de dag nog mogelijk? Juist in deze laatste dagen méér dan ooit te voren! Deze 
tekenen en wonderen zijn JUIST door de Here God voor de laatste dagen (van de eindtijd) beloofd; namelijk de 
dagen, waarin wij NU leven. Voor wie ogen en oren hebben, en daarbij ook nog een eerlijk hart, spreken de bedienin-
gen van vele Godsmannen en -vrouwen van onze tijd een duidelijke taal. Gode zij dank voor Zijn uitnemende genade. 
Als wij nu maar gewillig zijn en in gehoorzaamheid willen kijken naar de voorbeelden uit Gods Woord; namelijk HOE 
HET GEDAAN WERD tijdens de bedieningen van mannen Gods als: Elia, Mozes, Elisa, Jesaja, Jezus en alle chris-
tenen van de Vroege-Regen-Gemeente2, dan zullen wij kunnen leren dat de Here Zijn Gemeente, dat is Zijn Lichaam, 
gaven èn ambten èn bedieningen heeft geschonken opdat degenen, die geloven, ook zullen staan IN DAT GELOOF! 
En niet om tot zegen van de eigen ziel te zijn, maar… tot heil van de Gemeente van de Here Jezus Christus, tot 
OPBOUW van dat mystieke Lichaam, tot VOLMAKING van de kinderen Gods. “Jezus Christus”, Die ons Voor-
beeld is, “is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid”, zegt Hebreeën 13:8. 
Jezus zei dat wanneer Hij zou zijn heengegaan, Hij de Heilige Geest, Die Hij van de Vader zou ontvangen, zou zenden 
(zie Joh. 14:26, Joh. 15:26 en Luk. 24:49). Deze zou de gelovigen AANDOEN met KRACHT van omhoog, opdat zij 
hetzelfde zouden doen, wat Hij had gedaan. Lees Johannes 14:12, Handelingen 1:8,  Lukas 4:18-19 en Handelingen 
10:38. De Here Jezus heeft Zijn arbeiders NOOIT uitgezonden ZONDER de pertinente opdracht erbij te voegen, dat zij 
ook DE ZIEKEN MOESTEN GENEZEN. De opdracht, gegeven aan de twaalf discipelen en aan de zeventig anderen, 
is DEZELFDE GEBLEVEN voor ONS, gelovigen van deze tijdsbedeling van genade, “op wie de einden der eeuwen 
gekomen zijn”. 
• Lukas 9:1-2 en 6 (HSV): “Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, 

en om ziekten te genezen, en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te 
genezen .” “Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij verkondigden het Evangelie en genazen overal de  
zieken .” 

• Lukas 10:1 en 9 (HSV): “Hierna wees de Here nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn 
aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.” “genees de zieken  die daar zijn, en zeg tegen 
hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u (SV: nabij u) gekomen .” 

Mattheus 28:19 (HSV): “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en 
van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” 
Ziet u het lezer?  
Kunt u de onverbreekbare schakel onderscheiden?  
Als wij, christenen, nu maar GELOVIG IN DE GEHOORZAAMHEID WILLEN STAAN, zo zal de Here Jezus Christus 
Zijn belofte tegenover ons nakomen: “En zie, Ik ben met u  AL DE DAGEN, tot de voleinding van de wereld. Amen.” 
(Matth. 28:20, HSV). 

                                                           
2 De Vroege-Regen-Gemeente = De eerste Nieuwtestamentische Gemeente die ontstond NA de uitstorting van de Heilige Geest 
(zijnde ‘de eerste druppels’ van de beloofde ‘geestelijke’ Regen in Joel 2:23) op de dag van het eerste Pinksterfeest (zie Hand. 
2:1-4). (noot – AK) 
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Wat wil dit ons zeggen? Het wil ons zeggen, dat Hij, Jezus, DE WAARBORG IS, DE GARANTIE, DAT WONDEREN 
EN TEKENEN ZULLEN VOLGEN! Want Hij zei: “Mij is gegeven ALLE MACHT IN HEMEL en OP AARDE” (Matth. 
28:18). Laat ons dit ALTIJD indachtig zijn! 
 

C.J.H. Theys 
 
 

Tot zover hoofdstuk 11 (van deel 2) 


