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Afkortingen van bijbelboeken
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Re  Rechters

Rt  Ruth

1Sm  1 Samuel

2Sm  2 Samuel

1Kn  1 Koningen

2Kn  2 Koningen

1Kr  1 Kronieken

2Kr  2 Kronieken

Ea  Ezra

Ne  Nehemia

Es  Ester

Jb  Job

Ps  Psalmen

Sp  Spreuken

Pr  Prediker

Hl  Hooglied
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Jr  Jeremia

Kl  Klaagliederen

Ez  Ezechiël
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Jn  Jona

Mi  Micha

Na Nahum
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Sf Sefanja

Hg Haggai

Zc Zacharia

Ml Maleachi
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Hd Handelingen

Rm Romeinen

1Ko 1 Korintiërs

2Ko 2 Korintiërs

Gl Galaten

Ef Efeziërs

Fp Filippenzen

Ko Kolossenzen

1Ts 1 Tessalonicenzen

2Ts 2 Tessalonicenzen

1Tm 1 Timoteüs

2Tm 2 Timoteüs

Tt Titus

Fm -Filemon

Hb Hebreeën

Jk Jakobus

1Pt 1 Petrus

2Pt 2 Petrus

1Jh 1 Johannes

2Jh 2 Johannes

3Jh 3 Johannes

Jd Judas

Op Openbaring
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Andere werken

Tob Tobit

Jud Judit

TEs Ester (Grieks)

1Mak 1 Makkabeeën

2Mak 2 Makkabeeën

Wijs Wijsheid

Sir Sirach

Bar Baruch

BJr Brief van Jeremia

TDn Daniël (Grieks)

Man Manasse

Bijbelvertalingen

BGT Bijbel in Gewone Taal (2014)

GNB Groot Nieuws Bijbel (1996)

HB Het Boek (1997)

HSV Herziene Statenvertaling (2010)

LXX Griekse Septuaginta (250–50vC)

NB Herziene Naardense Bijbel (2014)

NBG Nieuwe Vertaling (1951)

NBV Nieuwe Bijbelvertaling (2004)

SV Statenvertaling (1977)

TE Telosvertaling (1982)

Vg Latijnse Vulgaat (390–405nC)

WV Willibrordvertaling (1995)

Bij de hoofdstuk- en versindeling is gekozen voor de indeling van de NBV, aan-

gezien deze brede ondersteuning vindt in wetenschappelijke uitgaven van de 

Hebreeuwse (BHS) en Griekse tekst (NA28). Waar geen bijbelboek genoemd 

wordt, gaat het steeds om het boek dat eerder in de context is vermeld. Verder 

wordt de Godsnaam getrouw weergeven met ‘Jahweh’ en niet door Here of iets 

dergelijks vervangen.



1 Voorwoord

Genezing fascineert. Wie de term ‘genezing’ in een zoekmachi-
ne invoert, wordt bedolven onder een stortvloed aan websites, 
boeken en artikelen over dit onderwerp. In veel kerken staat 
genezing hoog op de agenda. Gesprekken over het onderwerp 
zijn boeiend en meeslepend. Toch ontbreekt vaak een diepgaan-
de reflectie op de manier waarop Jezus met ziekte en genezing 
omging. Dit boek wil in die leemte voorzien. Wat in het leven 
van Jezus gebeurt, wordt vanuit een dubbel perspectief bekeken: 
door de bril van de praktische kennis over de evangeliën en door 
de bril van de hedendaagse ervaringen rondom genezingen. We 
proberen zo een weg te banen naar een nieuwe, verantwoorde 
manier van denken over genezing.

Dit boek kwam op een bijzondere wijze tot stand. Wim en 
Raymond kwamen elkaar voor het eerst in 2003 tegen, in de 
gemeente Kessel-Lo, nabij het Belgische Leuven. De contacten 
tussen hen twee waren hartelijk. Samen beleefden zij vele won-
derbare momenten en diepgaande discussies. Na zijn studie in 
Leuven vertrok Raymond vervolgens naar Ieper, waardoor het 
contact met Wim minder werd.

In 2010 nam Raymond echter opnieuw contact op met 
Wim. Beiden ervoeren dit als een teken uit de hemel, aange-
zien bijbelschool C7 dringend op zoek was naar een docent 
voor bijbelwetenschappen en systematiek. Onderlinge gesprek-
ken zorgden er vervolgens voor dat zij elkaar aanscherpten in 
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een sfeer van hartelijkheid, vriendschap en respect voor Gods 
Woord. Na meerdere wandelingen en gesprekken besloten ze 
hun krachten te bundelen en na te denken over een boek waarin 
ze onderzochten wat de evangeliën over Jezus en genezing open-
baarden. Hun verlangen daarnaar werd bevestigd toen uitgeverij 
Gideon hun onverwacht vroeg om een gedegen boek over ge-
nezing te schrijven. In het gesprek hierover werd gekozen voor 
twee boeken, aangezien het boek dat Wim en Raymond voor 
ogen hadden, te omvangrijk zou worden om in één band uit te 
geven. Het eerste boek zou hoofdzakelijk gaan over Jezus en ge-
nezing, omdat de uitleg van datgene wat Jezus in de evangeliën 
doet, in de christelijke literatuur een belangrijke plaats inneemt 
in het gesprek over genezing vandaag. Het tweede boek zou hier-
op voortbouwen en zich concentreren op genezing in de rest van 
de Bijbel en in de tijd van vandaag. Onder de titel Jezus geneest. 
verschijnt nu het eerste boek. Het tweede zal in de komende jaren 
worden uitgewerkt.

Bij het schrijven van dit eerste boek zijn we erg dankbaar voor 
de bemoedigingen en samenwerking met onze uitgever. Graag 
brengen we ook een woord van dank aan hen die een vorige 
versie van dit boek van commentaar hebben voorzien: Hans 
Biesbrouck, Gijs van den Brink, Jo Decaesteker, Didier Delbae-
re, Guido de Kegel, Maarten Hertoghs, Marc Ladon, Mart-Jan 
Paul, Daniël Renger, Nancy Samaille, Bruno Sebrechts, Coen van 
Hoogstraten en Jonathan Verstraete. Daarnaast willen we ook 
onze dank uitspreken aan onze lieve echtgenotes. We doen dat 
het liefst persoonlijk:

Wim: Corrie, ik wil je danken voor de vele jaren waarin je al naast 
mij staat. Niet alleen als echtgenote, maar ook in de bediening die 
we met elkaar mochten uitwerken. Samen hebben we gebouwd 
aan gemeenten in binnen- en buitenland en onderwijs gegeven 
op talloze conferenties. Je vervulde het voorzitterschap in ver-
gaderingen en was de laatste tien jaren, tot op heden, praktisch 
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directeur van bijbelschool C7. Ik wil je vooral danken voor je 
bereidheid om mij alleen te laten gaan naar al die plaatsen in de 
wereld waar jij zelf ook heel graag naartoe wilde gaan. Ik dank 
je voor alle bemoediging en de moed om telkens weer de bijbel-
se waarheden die we ontdekten, toe te passen en vast te houden. 
Zonder jou was dit boek er niet geweest.

Raymond: Belinda, ik weet me als man door jou gewaardeerd 
en gedragen. Ik ben dankbaar voor de tijd die je me gunt in het 
zoeken en uitwerken van Gods rijke evangelie. Dankzij jouw on-
dersteuning kon dit boek er uiteindelijk komen. Jij maakte het 
vele werk voor Gods gemeenten dat ik mocht en mag doen prak-
tisch mogelijk. In al die omstandigheden bewaakte je zorgzaam 
onze kleine kudde thuis en spoorde je aan om op koers te blijven 
in de roeping die God aan ons gaf.

Leuven/Ieper, voorjaar 2016

Wim J. Kok
Raymond R. Hausoul





2 Inleiding

2.1  Gesprekken over genezing

Er zijn in de afgelopen decennia veel boeken verschenen over het 
thema genezing. Dat is op zichzelf niet verwonderlijk, want veel 
christenen worstelen met de vraag hoe we vandaag met ziekte 
en genezing moeten omgaan. In de boeken en gesprekken over 
genezingen wordt veel verwezen naar de evangeliën. Zij helpen 
ons om de omgang met genezing in deze tijd vorm te geven. 
Maar in het merendeel van die gesprekken vindt er geen brede 
reflectie plaats op het bouwmateriaal dat wordt gebruikt. De vol-
gende vragen komen bijvoorbeeld nauwelijks aan bod: Op welke 
manier gaat Jezus om met ziekte en genezing? Hoe dienen we 
de genezingen in de evangeliën te interpreteren? Is er een logi-
ca te vinden in de manier waarop Jezus met massagenezingen, 
sabbatsgenezingen en individuele genezingen omgaat of hoe de 
evangelisten daarover spreken? Zijn er patronen zichtbaar in het 
leven van Jezus? Zijn er moeilijkheden, obstakels en grenzen 
waarop Hij stuit in het genezen van de zieken? Waarom neemt 
Hij telkens initiatief om op sabbat een zieke te genezen? Wat is 
de relatie tussen Jezus’ woorden en daden in de verkondiging van 
het Godsrijk, de nieuwe schepping die God voor deze wereld in 
petto heeft?
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Een recente verantwoorde verhandeling over deze vragen ont-
breekt in ons taalgebied.1 Wie gedetailleerd aan de slag gaat met 
de evangeliën en zich verdiept in het verhaal dat de schrijvers 
afzonderlijk vertellen, wordt getroffen door hun buitengewo-
ne diepgang. Het vooropgezette plan dat ten grondslag ligt aan 
hun evangelie komt dan naar voren. Als vanuit een luchtballon 
zien we de contouren van het landschap dat de evangelisten ons 
voor ogen willen tekenen. De genezingen die Jezus deed, vormen 
een fundamenteel element hierin. Daarom willen we in dit boek 
graag ingaan op de relatie tussen genezing en de Messias in de 
evangeliën. Hoe ging Jezus met ziekte en genezing om? Op die 
concrete vraag willen we ons focussen. Graag willen we jou als 
lezer uitdagen om met een open Bijbel en in afhankelijkheid van 
Gods Geest na te gaan of de dingen werkelijk zo liggen als wij 
denken.

De verhalen die de evangelisten opschreven, liggen voor ons. 
Uiteindelijk is het aan de lezer om te bepalen met welke houding 
hij of zij deze verhalen leest. Wie gelooft dat de God van Israël 
zijn geliefde Zoon als Heer en Verlosser naar deze wereld zond, 
neemt op basis van dit geloof de genezingen die Jezus verrichtte, 
als historisch feit tot zich. De vroegchristelijke Atheense geloofs-
verdediger Quadratus (†129nC), verklaarde aan zijn critici dat 
veel ooggetuigen van Jezus’ wonderen nog leefden. Menig tegen-
stander zou het getuigenis van de evangeliën kunnen afwijzen 
als illusie of fantasie, als het daadwerkelijk uit hersenspinsels 
zou bestaan.2 In dit boek aanvaarden we het getuigenis van de 

 1 Vergelijk als beknopt werk: Zijlstra 2001. Uit bijbelkritische hoek verschenen: Ri-
chards 1981, het uit het Engels vertaalde: Harpur en Braybrooke 1997, het uit het 
Duits vertaalde: Drewermann 1996; Zie verder nog het antropologische studieper-
spectief bij: Maes 1994, en als algemene inleiding: Roberts en Krompen 2008.

 2 Ondanks dat Quadratus’ eigen werk verloren ging, is zijn uitspraak ons nog bekend 
door het citaat in: Eusebius van Caesarea 2000, 4:3.2; Zie uitvoerig: Lampe 1970, 
209. Zie verder nog voor de historische betrouwbaarheid van de evangeliën: Geisler 
2012; Keener 2011; Bauckham 2006; Twelftree 1999, 241–257, 280–330; Geivett en 
Habermas 1997; Meier 1991, vol. 1, 617–1038.
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vier evangelisten. De wonderen en genezingen die Jezus deed, 
hebben plaatsgevonden. Het is onze hoop dat onze reflecties op 
de genezingen die Jezus in die getuigenissen volbrengt, uiteinde-
lijk bijdragen aan het gesprek over ziekte en genezing in de kerk 
vandaag.

2.2  Geloofstheorie en geloofspraktijk

2.2.1  Een onderlinge wisselwerking

Wie een boek in handen neemt waarin Jezus’ genezingen centraal 
staan, verwacht misschien dat de auteurs zich opstellen als bijbel-
leraars. Het boek pretendeert immers een bijbels-theologische 
reflectie op de zaak te bieden, en bijbeluitleg en bijbelthematiek 
behoren nu eenmaal tot het vakgebied van de bijbelwetenschap-
per. Toch kiezen wij doelbewust voor een bredere aanpak. We 
beseffen dat ook in het spreken over Jezus’ genezingen (bewust 
of onbewust) de eigen achtergrond en ervaring over genezing 
doorklinkt. Geen enkele tekst laat zich onbevooroordeeld lezen. 
Wij bekijken elke tekst met een bril die gevormd is door onze 
opvoeding, herinneringen, gevoelens, interesses, voorkeuren en 
overleggingen. We lezen vanuit hetgeen we in ons leven mee-
maken. Volledige onbevangenheid is onmogelijk, hoe oprecht je 
ook probeert om de tekst zelf te laten spreken en hoe objectief je 
jezelf ook opstelt bij het lezen ervan.

De Britse grondlegger van het methodisme, John Wesley 
(1703–1791), wees er in het verleden al op dat de bron voor 
theologische reflectie altijd breder is dan enkel de Bijbel. Naast 
de redenering dient er ook aandacht te zijn voor de erva-
ring en de traditie van de kerk.3 Volgens Wesleys insteek was 
bijbeluitleg te vergelijken met een goed gesprek tussen vier 
partners: de Bijbel, de traditie, de rede en de ervaring. Je bijbel- 

 3 Zie uitvoerig: Thorsen 1990; Vgl. Nullens 2013, 38–49.
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uitleg staat niet los van de dynamische context waarin je leeft. 
De algemene bewustwording hiervan zien we terug op allerlei 
vlakken. Zo verschenen er onlangs allerlei bijbelcommentaren 
die specifiek vanuit een Afrikaanse, Aziatische, feministische,  
apologetische of andere achtergrond waren geschreven.4 Die be-
wuste of onbewuste bevangenheid speelt trouwens niet alleen 
een rol bij ons als schrijvers van dit boek. Ook jij als lezer kunt 
onmogelijk de schepping rondom je en de bijbeltekst voor je, 
volledig los van je eigen vooronderstellingen interpreteren. Die 
vooronderstellingen bepalen (bewust of onbewust) je zicht op de 
schepping, en dat zicht op de schepping beïnvloedt weer je voor-
onderstellingen. Het is onmogelijk om als mens te ontsnappen 
aan deze wisselwerking, die bekendstaat als de ‘hermeneutische 
cirkel’.

Wij komen daar eerlijk voor uit en kijken daarom niet enkel 
met de bril van de theoretische bijbeluitlegger naar het onder-
werp genezing, maar ook met de bril van de christen die zich 
min of meer bekwaamd heeft in de gaven van genezingen en de 
Bijbel ook met de ervaringen daarin uitlegt. Beide perspectieven 
slijpen elkaar als diamanten. Het theoretisch perspectief op de 
bijbeltekst is van even groot belang als het praktische perspectief 
op diezelfde bijbeltekst. Speel die twee niet tegen elkaar uit!

2.2.2  Een bewust dubbelperspectief

Bij het schrijven van dit boek kozen we voor een coauteurschap 
om ervoor te waken de bijbelse gegevens onbedoeld te misvor-
men naar het eigen onuitgesproken geloofskader. De bijbeltekst 
is geen middel voor het eigen voordeel. Wel herkennen we ons-
zelf in de bijbeltekst en identificeren we ons met het drama van 
de heilsgeschiedenis dat zich daarin ontwikkelt.

 4 Adeyemo e.a. 2010; Page en Bailey 2010; Ngewa 2009; Cabal 2009; Nicholls 2008; 
Foskett en Kuan 2006; Kroeger en Evans 2002; Sakenfeld 1997. Voor meerdere per-
spectieven bijeen, zie: Patte 2006.


