
Follow-up – 1 van 2 - Dingen geleerd; Wie kan goddelijke genezing verwachten? 
 
Dag allemaal, 
Het lijkt mij goed, vanwege de reacties op de laatste serie, om het meer te hebben over wanneer we 
kunnen geloven goddelijk genezen te worden versus wanneer het aan ons is te geloven voor 
genezing. In de evangeliën zien we dat genezingen in één van deze twee categorieën vallen: Of hun 
genezing was een soevereine daad van God, of ze ontvingen hun genezing door geloof. 
 
Onze interesse vandaag gaat uit naar de genezingen waarvan Jezus noemde dat het te maken had 
met hun geloof. Ik heb een serie “Healing School” dat dieper ingaat op hun geloof en hoe de Heer 
mensen soms zodanig manoeuvreerde, dat hun geloof naar voren kwam, wat vervolgens tot genezing 
leidde en wat interessant kan zijn voor meer inzicht hierover. Laten we een paar daarvan bekijken: 
 
1.) De knecht van de hoofdman, Mattheüs 8:5-13 en Lucas 7:1-10 
Deze man begreep gezag, wilde niet dat Jezus naar zijn huis kwam, maar slechts een woord van 
Jezus voor genezing was voor hem voldoende ‘Want ik ben zelf een ondergeschikte.’ Jezus zei dat 
Hij nog bij niemand in Israël een zó groot geloof gezien had. 
 
Hij begreep zowel gezag en de kracht van de persoonlijke belofte van genezing. Zij die genezing 
nodig hebben, hebben een persoonlijke belofte van de Heer nodig over hun genezing. Mijn suggestie 
is het ontvangen van die belofte tot een top- prioriteit te maken, door tijd en inspanning te investeren 
in Zijn aanwezigheid totdat Hij jou daar een woord over geeft. 
 
2.) De bloedvloeiende vrouw, Mattheüs 9:20-22, Marcus 5:25-34, Lucas 8:43-48 
Het evangelie van Marcus biedt de meeste details en vertelt ons in vers 27-28 “Toen zij had gehoord 
wat er van Jezus verteld werd, kwam zij tussen de schare en raakte van achter Zijn kleed aan. Want 
zij zeide: Indien ik slechts Zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de 
bron van haar bloed op.” 
 
Toen zij hoorde dat het Jezus was (zo zegt de King James vertaling dit) – dat was haar punt van 
geloof. Zij had openbaring bij het horen van Zijn andere wonderen, dat ze genezen zou worden – zij 
had die openbaring in haar, en daarna handelde ze daarop. Jezus zei ‘Uw geloof heeft u behouden.’ 
 
3.) Twee blinde mannen, Mattheüs 9:27-31 
Zij noemden Jezus de Zoon van David, wat een term was voor de Messias. Telkens als we zien dat 
mensen Jezus ‘Zoon van David’ noemen, blijft Hij stilstaan. En wat Hij ook iedere keer doet, Hij test 
hen om te zien of ze die term gebruiken als een algemene term, of dat zij echt geloven dat hij de Zoon 
van God, de Messias, is. Als ze laten zien dat ze een ware openbaring hebben dat Hij de Messias is, 
komt Hij hun geloof tegemoet. Deze 2 blinde mannen zijn de 1e van 3 voorbeelden waar we naar 
gaan kijken, van mensen die Hem ‘Zoon van David’ noemen. 
 
Toen deze 2 mannen de aandacht van Jezus kregen doordat ze ‘Zoon van David’ riepen, testte Jezus 
hen: “Gelooft gij dat Ik dit doen kan?” Toen zij antwoordden: “Ja, Here”, was dat alles wat Jezus wilde 
weten – zij noemden Hem Heer. Vervolgens reageerde Hij met: “U geschiede naar uw geloof.” En 
onmiddellijk waren ze genezen. Zijn instructies dit niemand te vertellen, had te maken met de 
bevestiging van het feit dat Hij voor hen de Messias, de Zoon van David was, meer dan wat dan ook. 
U geschiede naar uw geloof lijkt de rode draad te zijn, zelfs voor ons vandaag. Richt je op wat jij 
gelooft, zoals zij dat ook deden. Daar zal Hij jou ontmoeten. Bij de erkenning van Zijn Heerschappij. 
Lees verder: 
 
De Kananese vrouw – Mattheüs 15:21-28 en Marcus 7:24-30. 
Daar vinden we iemand die een groot geloof had en die  evenals de Romeinse hoofdman, niet Joods 
was. Zij noemt Jezus ‘Zoon van David’ als ze Hem vraagt haar dochter te genezen die ‘deerlijk 
bezeten’ was. De discipelen vroegen Jezus haar weg te sturen, maar haar bewering dat Hij de Joodse 
Messias was, greep Zijn aandacht. 
 
Hij moest haar testen, wat Hij ook bij de blinde mannen deed, om te zien of zij echt een openbaring 
had dat Hij de Messias is. Om dit te doen, sprak Hij een gelijkenis tot haar, zoals Hij zo vaak met 
mensen gedaan had – degenen die openbaring hadden, ontvingen grotere waarheden, terwijl zij die 



Hem volgden zonder openbaring en met bijbedoelingen, alleen verhalen hoorden over zaad en grond 
en dergelijke. 
 
“Het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen”, zo begon Hij 
Zijn gelijkenis. Als zij openbaring had dat Hij inderdaad de Messias is, zou ze Hem op dezelfde manier 
antwoorden, en dat deed ze ook: “Zeker, Here, ook de honden eten van de kruimels die van de tafels 
van hun meesters vallen.” Ze had het! Zij geloofde echt! Jezus antwoordde: “O vrouw! Groot is uw 
geloof, u geschiede gelijk gij wenst!” En haar dochter was genezen van dat ogenbik af. 
Dit was de 2

e
 ‘U geschiede naar uw geloof’- uitspraak. Wij missen dat – we willen dat God ons 

aanraakt, maar de waarheid is dat we eerst openbaring nodig hebben en vervolgens komt de 
genezing. 
 
Het laatste voorbeeld van de Zoon van David is blinde Bartimeüs, Mattheüs 20:29-34, Marcus 
10:46-52 en Lucas 18:35-43. Het evangelie van Marcus geeft ons de details die we vandaag zoeken. 
 
De tekst zegt ‘Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen: 
Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!” de menigte wilde dat Hij zou zwijgen, maar hij riep 
des te meer. Jezus hoorde hem en vers 49 zegt ‘En Jezus stond stil’, wat beleefd was, waardoor de 
blinde man zijn weg naar Jezus kon vinden. Onmiddellijk ‘wierp Bartimeüs zijn mantel af, sprong op en 
ging naar Jezus’.  
 
De test die Jezus gebruikte om te zien of de bewering van Bartimeüs dat Hij de Zoon van David was, 
echt was of slechts een titel, was simpel: “Wat wilt gij dat Ik u doen zal?” Dat lijkt een domme vraag te 
zijn, maar het was een test. Wilde hij iets vleselijks, zoals geld, of wilde hij dat Jezus met iemand in de 
stad zou gaan praten om hem een huis te geven? Wat hij wilde, kwam dat overeen met zijn 
bewering dat Jezus de Zoon van David, de Messias, is? 
Doet Jezus vandaag de dag niet hetzelfde bij ons: Wat wil je van Mij? Onze reactie verraadt soms ons 
zelfzuchtig hart. Hij antwoordde: “Rabboeni, dat ik ziende worde!” De reactie van Jezus was: 
 
“Ga heen, uw geloof heeft u behouden.” Bartimeüs volgde Jezus daarop als een discipel. Het korte 
antwoord op ‘Wat wilt gij dat Ik u doen zal?’ was genezen te worden, maar het lange antwoord was dat 
hij eeuwig leven wilde. Hij wist, wist werkelijk, dat Jezus de Zoon van David was en hij reageerde op 
de grotere openbaring van redding. Dat is waar wij zijn moeten! 
 
Al deze 3 voorbeelden van mensen die Jezus ‘Zoon van David’ noemden, laten zien dat Jezus hun 
openbaring testte om te weten te komen of het oprecht was. Alle 3 moesten reageren op een manier 
dat liet zien dat zij openbaring hadden om Hem te geloven voor genezing (of bevrijding). Voor ons wil 
het zeggen dat wij terug moeten gaan naar onze eerste en belangrijkste openbaring toen we Jezus 
voor het eerst ontmoetten. Er blijft Leven in die eerste openbaring toen je wist dat je wist dat Jezus 
Heer is en je moest reageren vanuit die openbaring – diezelfde openbaring kan opnieuw geloof in jou 
opwekken voor genezing. 
 
Bekijk opnieuw de punten met betrekking tot geloof – en volgende week gaan we verder met andere 
voorbeelden van geloof voor genezing, 
Tot dan, zegen, 
John Fenn 
Cwowi.org 
Mail naar cwowi@aol.com 
 
Follow up – 2 van 2: Dingen geleerd: Wie kan goddelijke genezing verwachten? Chronische 
condities 
 
Dag allemaal, 
Vorige week keken we in de evangeliën naar mensen die geloof demonstreerden voor genezing. 
Geloof komt als je een persoonlijke openbaring hebt voor jezelf en voor je situatie. Noach ontving 
openbaring dat er een vloed ging komen, zijn reactie op die openbaring en die genade, is geloof. 
Mozes werd verteld dat hij de bevrijder van Israël zou zijn en zijn reactie op die openbaring en 
genade, is geloof. Openbaring komt eerst, geloof is ons reageren op de openbaring van genade. 
 
Chronische condities 
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Ik zat in de staf van een megakerk en als zodanig kreeg ik stoelen op de eerste rij toegewezen voor 
tijdens de diensten. We hadden toen een week lang ’s avonds diensten en iedere avond was er een 
andere gastspreker. Tegen het eind van de avond nodigde de gastspreker mensen uit die op die 
avond genezen waren en hij vroeg of ze op het podium wilden komen om daarover te getuigen. 
 
Ik bemerkte dat veel van de getuigenissen over verwondingen waren en dacht: “Vader, genas Jezus 
verwondingen in de evangeliën? Is er in de verzoening genezing van verwondingen? Ik kan niet zo 
gauw een specifiek geval in de evangeliën daarover bedenken” terwijl ik mentaal de 23 individuele 
gevallen van genezing langsliep om te zien of één ervan misschien een verwonding of kwetsuur was. 
 
Plotseling, helemaal rechts van mij, aan het eind van het podium, zag ik mijn engel staan en hij keek 
me recht aan en zei: “Veel van wat Jezus en anderen genazen, waren verwondingen.” En toen 
verdween hij. Ik had een persoonlijke interesse in die vraag omdat onze oudste zoon Chris bij zijn 
geboorte een hersenbeschadiging opgelopen had, doordat de navelstreng om zijn nek gewikkeld zat. 
Door de jaren heen had ik alles geprobeerd om hem genezen te krijgen, maar dat genezing van 
verwondingen mogelijk zou zijn, daar had ik nog nooit over nagedacht. 
 
Zaterdagavond had ik geen officiële taken en Barb moest er even uit nadat ze de hele week voor 
Chris gezorgd had. Dus nam ik Chris mee naar het concert dat die avond, aan het eind van de 
conferentie, gehouden werd. Chris was toen 19 jaar oud, in een rolstoel en ik rolde hem naar de 
zijkant van het podium en ging op de klapstoel naast hem zitten. Ik had hem iets voor me gerold, aan 
mijn rechterkant, zodat hij alles beter zou kunnen zien. 
 
Terwijl de zanger aan het zingen was en begeleid werd door video’s op grote schermen , merkte in op 
wat er in mijn geest was – ik voelde ineens de tegenwoordigheid van Jezus in mijn geest. Laat mij dat 
uitleggen: Ik voel 24/7 de aanwezigheid van de Heer in mijn geest, maar als Jezus Zelf vlakbij in de 
Geest aanwezig is, herkent mijn geest Hem en de intensiteit in mijn geest neemt toe en Zijn 
aanwezigheid zorgt ervoor dat ik Hem opmerkte. Jij hebt dat waarschijnlijk ook wel meegemaakt, maar 
misschien wist je niet Wie er dicht bij je was. Toen ik dat opmerkte, opende de Vader ineens mijn ogen 
voor Zijn wereld, en op dat moment zag ik zowel de natuurlijke wereld, als die van Hem, zoals dat het 
geval was bij Elisa, die het natuurlijke leger en het hemelse leger tegelijkertijd zag, in 2 Koningen 
6:13-17. 
 
Ik keek om mij heen, denkend dat ik Hem zou zien terwijl Hij tussen de duizenden mensen door zou 
lopen. Het concert was overgegaan van ‘hip hop’ naar meer verticale en ware lofprijs en aanbidding. 
Maar het enige wat ik zag, waren engelen. Ik zei: “Heer, ik weet dat U er bent, ik zie U niet, maar ik 
weet dat U er bent.” Opeens voelde ik Zijn aanwezigheid achter mij en ik draaide mij om en keek over 
mijn linkerschouder en zag Hem naar mij toe komen lopen. Hij stond stil bij mijn linkerschouder. 
 
Zonder een groet begon de Heer te spreken over waar de engel gebleven was, op dinsdagavond: 
“Veel van wat Ik in de evangeliën genas, was letsel, maar Ik wil je graag iets leren over langdurige en 
chronische ziekten.” 
 
 “Maar hoe zit het met de genezing van letsels? Daar heb ik hoofdstuk en vers voor nodig, Heer.” 
Genadevol refereerde Hij naar de verminkte man in Mattheüs 15:30-31, zei dat de man met de 
verschrompelde hand uit Marcus 3:1-5 en Lucas 6:6 die conditie had vanwege een ongeval (wat 
duidelijk was, zei Hij, omdat de hand ‘verschrompeld’ was, en dus daarvoor normaal was) en Hij wees 
op Paulus, die de man die uit het raam gevallen was, weer uit de dood opwekte, in Handelingen 20:9 
en de man uit Handelingen 14:8-10 die vanaf zijn geboorte verlamd was. 
 
Wij denken in plaatjes 
Tevreden omdat mijn vragen beantwoord waren, schakelde Hij over naar de reden waarom Hij aan mij 
verschenen was, om mij te onderwijzen over mensen met chronische en langdurige ziekten. Bedenk 
dat de hele tijd mijn zoon met hersenletsel, gezeten in een rolstoel, rechts van mij zat en Jezus aan 
mijn linkerkant stond. Ja, ik wilde wanhopig graag dat Hij Zijn handen op Chris zou leggen. Maar de 
afgelopen jaren was Hij vele keren in ons huis geweest om mij dingen te leren, terwijl Chris beneden 
in de hal aan het slapen was, en Hij had dat nog nooit gedaan. Tot op de dag van vandaag is het 
geloof van Chris gecentreerd rond iets dat de Heer hem een paar maanden voor die avond vertelde. 
 



Een paar maanden hiervoor kwam Chris door de hal kruipen (hij trekt zich op zijn buik vooruit, want hij 
kan niet lopen) – “Pa! Pa! Weet je wat Jezus tegen mij zei?! Jezus zei dat Hij met mij door de bergen 
gaat wandelen! Yep, dat heeft Hij gezegd. Is dat niet geweldig! Hij gaat met mij door de bergen 
wandelen. Yahoo! (gelach, gegniffel), yep, Hij gaat met mij door de bergen wandelen!”  
 
Hij heeft kinderen op TV zien rennen en zei “Als ik in de hemel ben ga ik ook zo rennen” en meer van 
dergelijke opmerkingen die laten zien dat zijn geloof niet gericht is op genezing vandaag, maar 
wanneer hij in de hemel is. Voor hem, tot onze (Barb en mijn) teleurstelling, betekent ‘door de bergen 
wandelen’ in de toekomende eeuw of in de hemel, niet in de bergen een dag rijden hiervandaan, in 
Colorado, in dit leven. Maar dat is waar hij is en ik kan dat niet overschrijden, omdat hij volwassen is 
en in dat gebied heeft hij begrip (al heb ik het geprobeerd). Maar gezagsstructuren en hoe Hij in 
families werkt, was een ander bezoek van Hem. 
 
Plaatjes 
De Heer begon: “Mensen denken in plaatjes.” Ik vroeg wat Hij bedoelde en Hij antwoordde: “Als ik ‘kat’ 
zeg, waar denk je dan aan?” Ik zei: “Dan zie ik Clipper voor mij, het katje dat mij broer redde toen het 
met teer bedekt was, vanwege het opnieuw teren van de weg voor ons huis.” Hij zei ‘Juist. Maar 
anderen denken misschien aan hun eigen kat of misschien wel aan een tijger of een leeuw. Mensen 
denken in plaatjes.” 
 
“Dus als iemand een bepaalde conditie al lange tijd heeft, of zelfs vanaf de geboorte, hebben ze 
weinig tot geen weet meer hoe het was toen ze gezond waren, of hoe het zou zijn als ze wel gezond 
zouden zijn. Ze hebben geen beeld van wat ze zich daarbij kunnen voorstellen, geen herinnering van 
zichzelf als gezond persoon. Als je gewond raakt of iets dergelijks, kun je genezing makkelijk 
ontvangen, deels omdat je weet hoe het is gezond te zijn. Gezond zijn is dan normaal voor je, 
genezing nodig hebben is ongewoon. Maar voor sommigen geldt het omgekeerde: Hun conditie is 
normaal en ze hebben weinig tot geen herinnering aan of beeld van wat gezond en heel zijn 
betekent.” 
 
 “Dit is waarom er staat dat Bartimeüs ging roepen toen hij hoorde dat het ‘Jezus van Nazareth’ was. 
Toen hij gehoord had van de wonderen en genezingen en wat mensen vertelden, begon er in hem 
openbaring te komen, omdat hij zichzelf daaraan gaf (openbaring en vandaar kwam geloof als 
gevolg), eerst begon hij te weten wie IK BEN is en daarna begon hij te denken hoe het zou zijn als hij 
weer zou kunnen zien. Hetzelfde met de bloedvloeiende vrouw, zij ‘had van Jezus gehoord’ en van 
andere genezingen en wonderen. Ze ontving openbaring dat zij ook genezen zou kunnen worden: “Ze 
zei bij zichzelf, als ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn.” 
 
Hij vervolgde: “Geloof voor genezing vraagt over het algemeen persoonlijke openbaring.” Ik vroeg om 
andere voorbeelden en Hij vervolgde: “Ik heb Paulus al genoemd, in Handelingen 14 en de man die 
vanaf zijn geboorte verlamd was; hij had geloof genezen te worden. Paulus deed niets, maar hij 
bemerkte in zijn geest dat de man geloof had. Het geloof van de man maakte hem heel/gezond. 
Openbaring komt van de Vader en de meeste mensen waar jij mee te maken hebt gehad hebben dat 
niet of nemen niet de tijd in de aanwezigheid van de Vader om openbaring over de situatie te 
ontvangen. Of ze ontvangen het wel, maar negeren het en gaan door ‘te geloven’ in wat ze deden, 
omdat hetgeen Hij laat zien, niet is wat ze willen.”  
 
Ik vroeg om voorbeelden en Hij vertelde over mensen die ik kende. Eén daarvan was een jonge man 
die een diagnose kreeg dat terminaal zou zijn als hij het niet zou laten behandelen, maar het was te 
genezen als het werd behandeld. Hij was een jonge evangelist met een vrouw en jonge kinderen, 
maar hij weigerde medische behandeling, wat de voorziening van de Vader voor hem was, omdat hij 
‘in geloof’ wilde staan. Hij stierf een paar maanden later, liet velen verward achter omdat ze niet 
begrepen dat God hem niet genezen had, want hij stond toch ‘in geloof’? Dat deed hij niet, want hij 
had openbaring van de Vader over de te ondernemen weg, maar negeerde dat en onderging de 
consequenties. Natuurlijk is hij in de hemel, maar hij had langer kunnen leven. 
 
Hij sprak over de lerares van Chris (speciaal onderwijs) die een christen was en een hersentumor had. 
Ik sprak met haar over genezing en geloof en liet een cassette tape met genezingsteksten bij haar 
achter. Een week lang luisterde ze daar naar, las ze voorbeelden van genezingen in de evangeliën en 
ze werd uiteindelijk onmiddellijk en volledig genezen toen ik haar na ongeveer een week de handen 
oplegde. Hij vertelde over Barb, die de rechterkant van haar gezicht in een verschrikkelijke val 



verwond had, maar volkomen genezing ontving van de spieren en zenuwen in haar gezicht – iets wat 
de chirurg zei dat nooit gebeuren kon, omdat de zenuwen ernstig beschadigd en zelfs doorgesneden 
waren – omdat ze de hele tijd luisterde naar genezingsteksten en vanaf het moment dat ik haar de 
handen had opgelegd, dankte ze de Vader en maakte ze Hem groot – dit alles gebaseerd op 
openbaring en eenvoud van hart en focus. 
 
Er waren nog een paar andere voorbeelden van mensen die wel en anderen die geen genezing 
ontvingen, waarvan sommigen zich realiseerden dat het hun tijd was om ‘te gaan’, en waar anderen 
vochten tegen die openbaring. En Hij eindigde door mij meer begrip over Chris te geven, Zijn liefde 
voor hem, Zijn behagen in hem en andere meer persoonlijke dingen. En toen was Hij weer weg. 
 
En alhoewel het onderwerp van genezing en ouder worden, geloof en hoop, groot is en er duizenden 
boeken over dit onderwerp geschreven zijn, moet ik spreken naar de genade die mij gegeven is, al 
heb ik misschien meer vragen opgeworpen dan beantwoord, ik hoop dat het je stof tot nadenken 
geeft. 
Als iemand een specifieke vraag heeft, kun je mij altijd direct e-mailen op het email adres onderaan. 
Maar ik moet deze serie nu beëindigen…volgende week: Waarom we niet tot de Heilige Geest bidden. 
Tot dan, zegen 
John Fenn 
www.cwowi.org 
mail naar cwowi@aol.com 
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