66. ZIEKTE of
GENEZING?

(geneest God altijd?)
Deel 1

Is ziekte van God of de duivel?
“Ziekte is altijd van de duivel”

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten
en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat
zij leven hebben en overvloed hebben.
Johannes 10:10 HSV
En moest dan deze vrouw , die een dochter van
Abraham is en die de satan, zie, nu achttien jaar
gebonden had, niet losgemaakt worden van deze
band op de dag van de sabbat?
Lukas 13:16 HSV

U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in
Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: 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
overweldigd waren, genas, want God was met Hem.
Handelingen 10:37-38 HSV
Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel
zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God
geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel
verbreken zou.
1 Johannes 3:8 HSV

“God kan ook ziektes sturen, als straf of om mensen tot bekering te brengen”

Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had
Hanna lief; maar de HEERE had haar baarmoeder
toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens
weer om haar kwaad te maken, omdat de HEERE haar
baarmoeder toegesloten had.
1 Samuel 1:5-6 HSV
Toen ging Nathan naar zijn huis. En de HEERE trof het
kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, zodat
het ongeneeslijk ziek werd.
2 Samuel 12:15 HSV

Een psalm van David, om te doen gedenken. HEERE ,
straf mij niet in Uw grote toorn, bestraf mij niet in
Uw grimmigheid. Want Uw pijlen zijn in mij
gedrongen, Uw hand is op mij neergekomen. Er is
niets gezonds aan mijn lichaam door Uw
gramschap, er is geen vrede in mijn beenderen
vanwege mijn zonde.
Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het
hoofd, als een zware last zijn zij mij te zwaar
geworden. Mijn wonden stinken, zij zijn vervuild
vanwege mijn dwaasheid.
Psalm 38:1-6 HSV

Toen gaf de HEERE een uitbraak van de pest in
Israël. En er viel van Israël zeventigduizend man.
Vervolgens zond God een engel naar Jeruzalem om
er verderf aan te richten. Maar toen hij er verderf
aanrichtte, zag de HEERE het, en Hij kreeg berouw
over dit kwaad, en Hij zei tegen de engel die verderf
onder het volk aanrichtte:
Het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu stond de
engel van de HEERE op dat moment bij de dorsvloer
van Ornan, de Jebusiet.
1 Kronieken 21:14-15 HSV

Maar dit heb ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf
profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren
met haar uitspraken tot ontucht en het eten van heidens
offervlees verleidt. En hoewel ik haar de tijd heb gegeven
om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar
ontuchtig gedrag op te geven.
Ik zal haar ziek maken en hen die overspel met haar
plegen in ellende storten, tenzij ze met haar breken;
haar kinderen zal ik laten sterven aan een dodelijke
ziekte. Laat elke gemeente beseffen dat ik het ben die
hart en ziel van de mens doorgrondt en dat ik ieder van
u zal belonen naar zijn daden.
Openbaring 2:20-23 NBV

Kunnen Christenen direct genezing claimen of staat God soms ziekte toe
om ons te beproeven en te vormen?
“Ziekte is een vloek, Jezus heeft al onze ziekte al gedragen aan het kruis”

Hij was veracht, de onwaardigste onder de
mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte,
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt;
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.
Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich
genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj
hielden Hem echter voor een geplaagde, door God
geslagen en verdrukt.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf
die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en
door Zijn striemen is er voor ons genezing
gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons
ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft
de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen
neerkomen.
Jesaja 53:3-6 HSV

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het
hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de
gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u
genezen. Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu
bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.
1 Petrus 2:24-25 HSV
Iedereen werd genezen in de bediening van Jezus en de apostelen, wie in Jezus
gelooft zal dezelfde werken doen die Hij ook deed

En waar Hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten,
daar legden ze de zieken op de markten en smeekten Hem
of zij al was het maar de zoom van Zijn bovenkleed
mochten aanraken; en allen die Hem aanraakten, werden
gezond.
Markus 6:56 HSV

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij
gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen,
en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga
heen naar Mijn Vader.
En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat
zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon
verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen
zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
Johannes 14:12-14 HSV

En er werden er steeds meer toegevoegd die in de
Heere geloofden, menigten van zowel mannen als
vrouwen, zodat zij de zieken naar buiten droegen op
de straten en hen op bedden en ligmatten legden,
opdat, wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn
schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen.
En ook de menigte uit de steden in de omgeving
kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht
zieken en hen die door onreine geesten gekweld
werden, en zij werden allen genezen.
Handelingen 5:14-16 HSV

Genezing dient geproclameerd te worden, nergens in de Bijbel wordt er gebeden
"als het Uw wil is dat ze geneest"

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen
volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in
vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij
oppakken; 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.
Markus 16:17-18 HSV
Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend
aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden,
zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong
op en liep rond.
Handelingen 14:9-10 HSV

Jezus wees constant op het grote belang van het hebben van geloof bij het ontvangen
van genezing en andere wonderen

En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam
van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn
bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar Zijn
bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde Zich
om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof heeft
u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.
Mattheüs 9:20-22 HSV
Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die
er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus
en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren
zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond.
Mattheüs 15:27-28 HSV

En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over
en kwam in Zijn stad. En zie, men bracht een
verlamde bij Hem, die op een bed lag. En Jezus, Die
hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb
goede moed, uw zonden zijn u vergeven.
Mattheüs 9:1-2 HSV
En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei
tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in
zijn vaderstad en in zijn huis. En Hij deed daar niet
veel krachten vanwege hun ongeloof.
Mattheüs 13:57-58 HSV

Er zit verschil tussen de vrucht van geloof en de gave van geloof

De vrucht van de Geest is
echter: liefde, blijdschap,
vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing.
Galaten 5:22 HSV

Aan ieder echter wordt de openbaring van de
Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander.
Want aan de één wordt door de Geest een woord
van wijsheid gegeven en aan de ander een woord
van kennis, door dezelfde Geest; en aan een
ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een
ander genadegaven van genezingen,
door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen
van krachten, en aan een ander profetie, en aan
een ander het onderscheiden van geesten, en aan
een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg
van talen. Al deze dingen echter werkt één en
dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk
uitdeelt zoals Hij wil.
1 Korinthe 12:7-11 HSV

Gods koninkrijk op aarde brengen is een wereld zonder ziekte

En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun
synagogen en predikte het Evangelie van het
Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal
onder het volk. En het gerucht over Hem verspreidde
zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er
slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen
bevangen waren, en die door demonen bezeten waren,
en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen.
Mattheüs 4:23-24 HSV
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de
hemel zo ook op de aarde.
Mattheüs 6:10 HSV

En Hij riep Zijn twaalf discipelen bij Zich en gaf hun
macht over de onreine geesten om die uit te drijven, en
om iedere ziekte en elke kwaal te genezen.
Vers 7 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk
der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig
melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het
voor niets ontvangen, geef het voor niets.
Mattheüs 10:1,7-8 HSV

En welke stad u ook maar binnengaat en men
ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt, genees de
zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk
van God is dicht bij u gekomen.
Lukas 10:8-9 HSV

''God wil niet iedereen genezen''

Door Jezus kunnen we zien wie de Vader is (Johannes 12:45,14:8) en Jezus geneest
iedereen.
"God zal mij genezen op Zijn tijd en Zijn manier"

De bloedvloeiende vrouw en Bartimeus genazen door naar Jezus toe te gaan en
hem aan te raken. Ze namen zelf het initiatief en bleven niet passief afwachten.
''God wil mij dingen leren door ziekte''

Nergens in de Bijbel (ervan uitgaand dat de doorn van Paulus tegenstand is
i.p.v. ziekte) onderwijst God mensen door ziekte maar door Zijn Geest en door
Zijn Woord.
''Er staat toch vaak in de Bijbel dat een Christen veel zal lijden in het leven?''

Dat klopt, maar daar staat nooit bij dat dit door ziekte is maar door vervolging
op allerlei manieren.

Job zijn lijden wordt vaak gebruikt om lijden onder Gods wil te scharen, klopt dit?

- Niet God maar de duivel viel Job aan (Job 1:11, 2:7)
- Jobs verzoeking duurde maar enkele maanden (Job 7:3)
- Job was nog voor de Wet van Mozes, Jezus bracht genezing in het
nieuwe verbond met betere beloften (Heb. 8:6)
- Job werd uiteindelijk volledig genezen en God verdubbelde wat hij had
(Job 42:17)

- Het NT leert ons juist dat de les van Job gaat over de uitkomst en
goedheid van God (Jakobus 5:11)

Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt
gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst
van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en
barmhartig.
Jakobus 5:11 HSV

Soms zien we nog niet alle dingen aan Jezus onderworpen, de
verborgen dingen zijn van God

U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen;
met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem
gesteld over de werken van Uw handen; alle dingen hebt U
onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen
van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat
Hem niet onderworpen is.
Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen
onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en
eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen
geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij
door de genade van God voor allen de dood zou proeven.
Hebreeën 2:7-9 HSV

Ieder mens sterft nog in deze wereld, ons lichaam is nog onder de invloed
van de zonde

Als Christus echter in u is, dan is het lichaam
wel dood vanwege de zonde, maar de geest is
leven vanwege de gerechtigheid.
En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden
opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus
uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke
lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in
u woont.
Romeinen 8:10-11 HSV

Jezus kon niks uit zichzelf doen, alleen wat Hij de Vader zag doen

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets
van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet
doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de
Zoon op dezelfde wijze.
Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem
alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere
werken laten zien dan deze, opdat u zich
verwondert.
Johannes 5:19-20 HSV

De verborgen dingen zijn voor de
HEERE , onze God, maar de
geopenbaarde dingen zijn voor ons
en onze kinderen, tot in
eeuwigheid, om al de woorden van
deze wet te doen.
Deuteronomium 29:29 HSV

66. ZIEKTE of
GENEZING?

(geneest God altijd?)
Deel 2

Jezus maakte duidelijk dat de ziekte van de man de consequentie was van
ongehoorzaamheid

En daar was een man die al achtendertig jaar ziek
was. Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al
lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond
worden?
Vers 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei
tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, zondig
niet meer opdat u niet iets ergers overkomt. De man
ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was Die
hem gezond gemaakt had.
Johannes 5:5-6, 14-15 HSV

De blindgeboren man was al volwassen toen genezing ontving, Jezus vertelde dat er
niemand gezondigd had maar dat door deze ziekte de werken van God geopenbaard
zouden worden

En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte
af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd,
hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus
antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet,
maar dit is gebeurd , opdat de werken van God in hem
geopenbaard zouden worden.
Johannes 9:1-3 HSV
Zijn zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U
liefhebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is
niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van
God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu
had Martha en haar zuster en Lazarus lief.
Johannes 11:3-5 HSV

Paulus had een doorn in het vlees, God stond dit lijden toe. Later spreekt Paulus en
ook andere volgelingen van lichamelijke zwakheid

En opdat ik mij door het allesovertreffende
karakter van de openbaringen niet zou verheffen,
is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel
van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat
ik mij niet zou verheffen.
Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat
hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen
mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want
Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Daarom zal ik veel liever roemen in mijn
zwakheden, opdat de kracht van Christus in
mij komt wonen.
Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in
smadelijke behandelingen, in noden, in
vervolgingen, in benauwdheden, om
Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben,
dan ben ik machtig.
2 Korinthe 12:7-10 HSV

U weet toch dat ik u de eerste keer het Evangelie
heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch
hebt u mijn beproeving, die in mijn lichaam
plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar
ontving u mij als een engel van God, ja, als
Christus Jezus.
Galaten 4:13-14 HSV
Drink niet langer alleen water, maar gebruik een
kleine hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw
veelvuldige kwalen.
1 Timotheüs 5:23 HSV

Groet Prisca en Aquila, en het huis van Onesiforus.
Erastus is in Korinthe gebleven en Troﬁmus heb ik in
Milete ziek achtergelaten.
2 Timotheüs 4:19-20 HSV
Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die
tot uw beproeving dient , u niet bevreemden, alsof u
iets vreemds overkwam.
Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap
hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de
openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en
verheugen.
1 Petrus 4:12-13 HSV

Wat te doen bij ziekte?
1.

Controleer of je nog blokkeringen zijn die je genezing kunnen tegenhouden

- Ongeloof (Mattheüs 8:8,10,13, 9:1-2, 13:57-58, 15:27-28 Markus
11:21-24, 16:17-18, Handelingen 14:9-10, Jakobus 5:14-15)

En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus
zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd,
behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En
Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun
ongeloof.
Mattheüs 13:57-58 HSV

- Passiviteit (Mattheüs 9:1-2, 28-30)
En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam
van achteren naar Hem toe en raakte de zoom van Zijn
bovenkleed aan; want zij zei bij zichzelf: Als ik alleen maar
Zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde
Zich om, zag haar en zei: Heb goede moed, dochter, uw geloof
heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond.
Mattheüs 9:20-22 HSV
En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in
Zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een
bed lag. En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde:
Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.
Mattheüs 9:1-2 HSV

Vers 27 En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee
blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons! Toen
Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En
Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden
tegen Hem: Ja, Heere.
Mattheüs 9:27-28 HSV
Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede
moed? Laat hij lofzingen. Is 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. En 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.
Jakobus 5:13-15 HSV

-

Ongehoorzaamheid (Johannes 5:12-15)

Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere,
want dat is juist. Eer je vader en moeder (dat is het
eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat
en je lang leeft op de aarde.
Efeze 6:1-3 HSV
U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw,
die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want
zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe
leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg.
1Petrus 3:7 HSV

Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te
zeggen: Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan;
dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein
zijn. Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij
zei: Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en zeker naar
buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de
HEERE , zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats
strijken en de melaatsheid wegnemen.
Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van
Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik
mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo
keerde hij zich om en vertrok in woede.

Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken
tot hem en zeiden: Mijn vader, als die profeet u
iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet
gedaan hebben? Hoeveel te meer, nu hij tegen u
gezegd heeft: Was u en u zult rein zijn!
Daarom daalde hij af en dompelde zich
zevenmaal onder in de Jordaan, overeenkomstig
het woord van de man Gods. Zijn lichaam werd
weer gezond, als het vlees van een kleine jongen,
en hij werd rein.
2 Koningen 5:10-14 HSV

-

Niet kunnen vergeven (Mattheüs 18:21-35)

En wanneer u staat te bidden, vergeef
als u tegen iemand iets hebt, opdat ook
uw Vader, Die in de hemelen is, u uw
overtredingen vergeeft.
Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader,
Die in de hemelen is, ook uw misdaden
niet vergeven.
Markus 11:25-26 HSV

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben,
misleiden wij onszelf en is de waarheid niet
in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is
getrouw en rechtvaardig om ons de zonden
te vergeven en ons te reinigen van alle
ongerechtigheid.
Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben,
maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn
woord niet in ons.
1 Johannes 1:8-10 HSV

2. Focus je op de juiste Geneesheer

-

Koning Ahazia vroeg advies aan de Baäl-Zebub ipv God,
daardoor stierf hij (2 Koningen 1:2-4, 16-17)

Asa werd in het negenendertigste jaar van
zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn
ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht
hij in zijn ziekte niet de HEERE , maar de
geneesheren. Asa ging te ruste bij zijn
vaderen. Hij stierf in het eenenveertigste
jaar van zijn regering,
2 Kronieken 16:12-13 HSV

Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of
daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en
valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en
wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn –
ook de uitverkorenen zouden misleiden.
Mattheüs 24:23-24 HSV
Acupunctuur, Amuletten, Astrologie, Automatisch schrift,
Glaasje draaien, Halloween, Homeopathie, Horoscoop,
Hypnose, Iriscopie, Kabbala, Kundalini, Levenslijnen
(handlezen), Medium, New Age, Ouijabord, Paragnosie,
Reiki, Satanisme, Tarotkaarten, Voodoo, Vrijmetselarij,
Wicca, Winti, Yin/Yang, Yoga

Caduceus, zie links,
de staf werd gedragen
door de Olympische
god Hermes.
In de Griekse
mythologie was
Hermes een
boodschapper tussen
de goden en de mens
(wat de vleugels
verklaart) en een gids
voor de onderwereld
(wat de staf verklaart).

De staf van Asclepius: geen
vleugels en slechts één slang.
Asclepius was de Griekse
halfgod van de geneeskunde.
Volgens de mythologie was hij
in staat om de gezondheid van
de zieken te herstellen en de
doden weer tot leven te
brengen. De Grieken
beschouwden slangen als
heilig en gebruikten hen in
genezingsrituelen om
Asclepius te eren. Slangengif
werd als een remedie
beschouwd en hun
huidverlies werd gezien als
een symbool van
wedergeboorte en
vernieuwing.

Bron: https://www.logolove.nl/blog/2018/12/23/waarom-medische-logos-vaak-slang-als-symbool/

Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten
het volk, en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam
naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij
hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de
HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad
Mozes voor het volk.
En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet
hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is,
in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte
Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het
gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen
slang keek en in leven bleef.
Numeri 21:6-9 HSV

3. Sta op Gods Woord, dat is je medicijn!

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik
zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het
binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze
vinden, en genezing voor heel hun vlees.
Spreuken 4:20-22 HSV
Een psalm van David. Loof de HEERE , mijn ziel, en al wat in
mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE , mijn ziel, en vergeet
niet een van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid
vergeeft, Die al uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van
het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en
barmhartigheid, Die uw mond verzadigt met het goede, uw
jeugd vernieuwt als die van een arend.
Psalm 103:1-5 HSV
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