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Les 9: Genezing
Deel 1: Terugkijken
1. Omzien naar elkaar
 Iedereen vat kort samen hoe de afgelopen week is geweest.
2. Aanbidding
 Dank en prijs God met gebed en zang.
3. Liefdevolle verantwoording
 Onderzoek of de doelen van de vorige week zijn bereikt :
- Is het je gelukt je doelen te behalen?
- Hoe gaat het met de mensen, discipelen en teams waarop jij invloed hebt?
- Hoe heb je Jezus ervaren?
- Wie heeft de brief aan de Romeinen gelezen?

4. Visie
 Lees Johannes 14:10
Wat kunnen we over Jezus leren? Jezus was op aarde een mens net als wij. Hij was niet op
Zichzelf gericht, op de dingen die Hij zelf wilde. Maar Hij was altijd verbonden met Zijn Vader
zodat zelfs Zijn woorden, de woorden van Zijn Vader waren. Wie in Jezus gelooft, zal
dezelfde werken doen die Hij deed, want door Hem hebben wij dezelfde toegang tot de
Vader.
(vergelijk 1Johannes 4:17; Colossenzen 1:17; Johannes 17:18)

Deel 2: Omhoogkijken
5. Onderzoek de Bijbel
Genezing:
 Lees: Mattheüs 4:23-25; Lucas 6:17-19; Mattheüs 10:8; Marcus 16:17-18
 Eventueel: Mattheüs 8; Mattheüs 9
Vragen:
a) Wat leren we over Jezus? Wat heeft Hij volbracht?
b) Wat leren we over mensen?
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c) Heeft Jezus iedereen genezen?
d) Heeft Jezus Zijn discipelen opgedragen om de zieken te genezen?
Ongeveer 750 jaar voordat Jezus op aarde verscheen, voorspelde Jesaja dat de Messias zou
komen en alle zonden en ziekten voor ons zou dragen. Met zijn verlossingsplan betaalde God
niet alleen voor onze zonden, maar ook voor onze ziekten. Het is klaar, het is voltooid!
Waarom is er dan nog steeds ziekte? Omdat er nog steeds een dief is, die de mensheid wil
beroven, doden en vernietigen. De duivel heeft niet meer het recht om dit te doen, net zo
min als een inbreker het recht heeft om in te breken in een huis.
Wij zijn Gods kinderen, en staan onder Zijn bescherming, maar het gaat er ook om dat we
anderen helpen. Jezus deed dat en Hij gaf ons dezelfde opdracht.
(ga voor meer informatie over DHT naar http://www.jglm-benelux.org/ kopje onderwijs en
https://www.youtube.com/channel/UCqwRAnpB5x6GmO9iTn3bPyw/playlists?view_as=subscriber)

Deel 3: Vooruitkijken
6. Oefening
Rollenspel:
Vorm teams van twee personen. De een speelt de zieke (hinkelt, kromme rug, enzovoort) de
ander legt handen op de "zieke" (Marcus 16) en beveelt de ziekte te verdwijnen (zoals Jezus)
en beveelt gezondheid voor het lichaam. Oefen dit meerdere malen en om de beurt. Wees
open naar God, bedenk Zijn goedheid en hoeveel Hij van de ander houdt. Oefen het om het
met nadruk en autoriteit te spreken.
7. Doelen en Gebed
 Ik zal __________________________________________mijn getuigenis vertellen.
 Ik zal deze week voor de zieken in mijn omgeving bidden.
 Ik zal elke dag enkele van de honderd proclamaties belijden, bijvoorbeeld terwijl ik voor
de spiegel sta (zie bijlage).
 Ik zal elke dag bidden voor de mensen op mijn gebedslijst.
 Ik zal Romeinen 9-16 lezen.
 Ik zal ____________________________________________________________________
 Bid voor elkaar.

