
Why doesn't God heal more often? 1 of 4; What is healing for? - 20200815 
Waarom geneest God niet vaker? 1 van 4; Waarvoor is genezing? – 20200815 
 
Dag allemaal,  
Gebeden voor genezing zijn waarschijnlijk de meest voorkomende vorm van gebedsverzoeken die ik 
ontvang, samen met vragen waarom God X-geliefde niet geneest, of waarom geneest Hij niet degene 
die mij de vraag stelt. Deze 4-delige serie zal een aantal van die vragen beantwoorden, maar het 
onderwerp is te groot om in detail te behandelen. 
 
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het leren hoe de Heer geneest, hoe Hij ons in positie 
manoeuvreert om genezing te kunnen ontvangen, is er mijn serie  genaamd 'Healing School' en de 
opvolging daarvan, 'The Most Important Thing I've Learned about Healing', beschikbaar in CD of MP3 
formaat. 
 
Waarom genezing?  
In de breedste zin is er de genezing van een lichaam of ziel (emoties) omdat God werkt aan het 
herstel van de heelheid die de aarde had voordat Adam en Eva zondigden. Ziekte, verkeerde 
gedachten en verkeerde emoties kwamen met de zonde de wereld binnen. Het kruis en de opstanding 
begonnen de beweging als je wilt, terug naar heelheid, waardoor Gods heelheid beschikbaar komt 
voor de hele mensheid.  
 
Ook ontwierp Hij het menselijk lichaam om zichzelf te genezen - we kunnen zien dat de hele aarde 
gericht is op genezing. Land dat verwaarloosd werd, wordt 'teruggewonnen door de natuur' en 
hersteld tot een overvloedig leven, in de loop van de tijd. Dus in die zin is de hele schepping gemaakt 
om te genezen, om terug te keren naar een natuurlijke orde en balans. In die algemene zin zoeken 
onze lichamen, die van de aarde zijn, naar heelheid, naar herstel, naar dat evenwicht en de vrede die 
ermee gepaard gaat.  
 
Het bewijs waar de Vader God in voorziet dat Hij een dag zal brengen waarop we allemaal genezen 
zullen zijn, inclusief de schepping, is het leven en de tijd van Jezus Christus. Hij is het bewijs van de 
Vader God van Zijn liefde voor ons, van Zijn goede wil voor de mensen en Zijn belofte om alles goed 
te maken.  
 
Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat niet het kruis het bewijs is, maar dat de opstanding het 
bewijs is. De opstanding bewijst de Heerschappij van Jezus, met daarin de verzekering dat God de 
wereld zal oordelen en alles goed zal maken. (Handelingen 17:24-31) 
 
Een claim vereist dat getuigen een dergelijke claim verifiëren 
Als iemand beschuldigd wordt van winkeldiefstal moet er bewijs zijn, er moet een getuige tegen hem 
zijn. Het kan niet alleen zijn woord tegen het woord van de bediende zijn. Naast de bediende die hen 
betrapt, heeft de bewakingsagent hen misschien betrapt met spullen in hun zakken, misschien heeft 
de bewakingsvideo hun acties opgenomen. Maar er moet een getuige of twee zijn voordat die persoon 
voor de rechter kan worden gebracht. Zo niet, dan is het gewoon hun woord tegen de winkelbediende 
en kan er niets worden bewezen. Niemand kan voor de rechter worden gebracht op basis van 'hij zei, 
zij zei' - er moeten andere getuigen zijn.  
 
God de Vader heeft te maken met het eeuwige leven, daarom vereist een dergelijke bewering dat Hij 
bewijs levert, dat Hij ooggetuigenissen aanbiedt om de beweringen van Zijn Zoon, Jezus, te 
onderbouwen (te ondersteunen). Het zou onrechtvaardig zijn dat het eeuwige lot van een persoon 
wordt beslist zonder dat er bewijs is om Zijn beweringen te staven.  
 
We hebben het Woord en de Geest. God is geen verstand zodat we iemand het eeuwige leven in 
moeten redeneren. Je kunt niet door te argumenteren iemand laten geloven. Maar Jezus zei in 
Johannes 4:24 dat God een Geest is - Hij is echt, solide, maar in de Geestelijke wereld. Daarom zijn 
het zowel het Woord als de Geest die het eens zijn en samenwerken om bewijs te leveren voor de 
claim van Jezus en het eeuwige leven. De Geest geeft Leven aan Gods Woord, en de beweringen 
van het Ware Woord, de Persoon van Jezus Christus. 
 
Wie is de ooggetuige voor ons, zo'n 2000 jaar na de opstanding?  



In Handelingen 5:32 geeft Petrus een verdediging voor de Joodse leiders over het leven en de 
bediening van Jezus en hij zegt dit: "Wij zijn getuigen van deze dingen, en zo ook de Heilige Geest, 
die God geeft aan hen die Hem gehoorzamen."  
 
De Heilige Geest was een ooggetuige - bij het kruis. Bij de opstanding. Hij kwam met Pinksteren om 
de gelovigen te vullen. Hij is de tijdloze ooggetuige die alles zag. Daarom is het, zo'n 2000 jaar later in 
onze tijd, toen je van Jezus hoorde dat er iets in je brandde, dat het je niet losliet, dat je op de één of 
andere manier iets voelde dat echt en oprecht was over de beweringen van Jezus. 
 
Dat 'iets' was de ooggetuige, de Geest der Waarheid die getuigt dat de beweringen van je vriend of 
die predikant over Jezus, waar zijn. Je handelde op basis van dat gevoel en je realiseerde je niet dat 
je aandacht schonk aan een ooggetuige verslag over het leven van Jezus, de Heilige Geest, en je gaf 
je hart aan Hem. Dat was misschien wel de eerste keer dat jij je realiseerde dat God met je omging en 
met je communiceerde - omdat de Geest een ooggetuige was van het leven van Jezus.  
 
In Handelingen 2:33 en 3:15 en de eerder genoemde 5:32 en elders, zeggen Petrus en de anderen 
dat zij getuigen waren van de opstanding uit de dood door Jezus - en mijn punt is dat jij en ik door de 
Heilige Geest ook getuigen zijn van Zijn opstanding. We hebben de Heilige Geest in ons die daar was, 
die getuigt en 'getuigt' met onze geest dat we Zijn kinderen zijn en dat alle beweringen van Jezus waar 
zijn. We hebben Hem in ons als bewijs, want de Vader wil niet dat iemand gelooft, zonder bewijs te 
hebben geleverd van Zijn beweringen. 
 
De fundamentele reden van genezing... 
De Vader ondersteunt het ooggetuigenis van Zijn Geest over Jezus door genezingen, tekenen en 
wonderen te geven. In Handelingen 4:33 staat: "Met grote kracht hebben de apostelen getuigd van de 
opstanding van de Heer...". 
 
In Handelingen 3:15-16 geeft Petrus een andere verdediging van zijn geloof met betrekking tot de 
genezing van de kreupele: "...en God heeft hem uit de dood opgewekt, en wij zijn daar allemaal 
getuigen van, daarom staat deze man door het geloof in Zijn naam gezond voor u." (Hij herhaalde het 
ook in 4:10) 
 
Petrus zei dat de genezing van de kreupele man het bewijs is dat God Jezus uit de dood heeft 
opgewekt. Genezing is bewijs.  
 
In Handelingen 8:1-12 wordt ons verteld dat de vervolging die ontstond na de dood van Stefanus (in 
hoofdstuk 7) zo intens was dat elke discipel van de Heer uit Jeruzalem wegging, behalve de 
apostelen. Het geweldige jaar van liefde en wonderen tijdens het jaar tussen Pinksteren in 
Handelingen 2 en 8:1 was tot een abrupt einde gekomen toen ze allemaal uit angst voor hun leven de 
stad uit trokken, de meesten van hen naar Judea en Samaria.  
 
Gebaseerd op de familie bleven ze bij elkaar komen in hun huizen, en Philippus kwam naar Samaria 
om Jezus te prediken onder zijn vrienden, en ook voor de lokale mensen die werden overspoeld door 
alle nieuwe mensen die naar de regio verhuisden en zich afvroegen waar het allemaal om ging. 
Handelingen 8:5-8 vertelt ons dat Filippus 'Christus predikte' aan hen, en zij geloofden 'het horen en 
zien van alle wonderen die hij deed', en v12 zegt, "...zij geloofden Filippus, die het evangelie van het 
koninkrijk en van de Naam van Jezus Christus verkondigde...". 
 
Merk op: de naam van Jezus en hun geloof was verbonden aan het horen en zien van de wonderen 
die gedaan werden. Het getuigenis in Handelingen is dat genezingen en bevrijding op de eerste plaats 
een bewijs zijn voor de ongelovige van de opstanding van Jezus.  
 
Lang geleden kende ik een man die Les heette en die een meubelzaak had. Hij had een rugblessure 
die hem verhinderde om te tillen, dus op een dag huurde hij 2 studenten in om een vrachtwagen vol 
met tafels en stoelen te laden die hij voor zijn winkel had gekocht. Terwijl ze aan het laden waren, 
vertelden ze hem over Jezus. Aan het eind zeiden ze: "Als het waar is wat we gezegd hebben, is God 
bereid te bevestigen wat wij je over Jezus verteld hebben. Als Hij je rug geneest als een bevestiging 
dat wat we over Hem gezegd hebben waar is, zul je dan geloven?" Hij was een man van zijn woord en 
ging akkoord. Toen ze hem de handen oplegden, was zijn rug meteen genezen en hij hield zijn woord 



en bad het zondaarsgebed. Zijn Joodse vrouw werd daardoor ook gelovig. Ik heb ongeveer 1 jaar voor 
hem gewerkt. 
 
Maar er zijn verslagen in het Nieuwe Testament van God die gelovigen geneest...nietwaar? Welke 
voorziening is er voor genezing voor diegenen onder ons die al geloven? Is genezing beschikbaar als 
een 'bijkomend voordeel' van het geloof? We gaan daar volgende week mee verder. 
Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 
Why doesn't God heal more often? 2 of 4: Healing and our responsiblity?-20200822 
Waarom geneest God niet vaker? 2 van 4: Genezing en onze verantwoordelijkheid? -20200822 
 
Dag allemaal,  
Vorige week deelde ik dat genezing in de eerste plaats een bevestigend teken is van de opstanding 
van Jezus. Maar hoe zit het met ons gelovigen? Hoort genezing niet bij ons?  
 
Genezingsvragen - tot in de kleine puntjes  
Wanneer we van genezingen als teken voor ongelovigen om de beweringen van Jezus te bevestigen 
gaan naar genezing als één van de 'voordelen' van het gelovig zijn, verschuift de verantwoordelijkheid 
voor genezing van God naar ons. Maar veel gelovigen zijn nog steeds mentaal op zoek naar God voor 
een soevereine zet zoals Hij dat zou doen voor een ongelovige. Vaak hebben ze op een bepaald 
moment in hun leven een geloofscrisis en begrijpen ze niet wat er aan de hand is. Laten we 
elementen van onze verantwoordelijkheid onderzoeken. 
  
Het vooroordeel en de strijd van de Corinthiërs 
In 1Cor.3:3-15 onthult Paulus dat er in Corinthe een aantal mensen zijn die in afgunst, strijd en 
verdeeldheid leven. Hij vertelt hen dat dat hout, hooi en stro zijn, dat als ze het in hun harten dragen 
tot aan de dood, en ze voor de Heer staan, dat alles verbrand zal worden. Hij zegt dat ze gered zullen 
worden, maar dan als degenen die door vuur zijn gegaan.  
 
Later in 1Cor.11:17-31 onthult hij dat sommigen zo jaloers, twistziek en verdeeld zijn dat ze het 
avondmaal van de Heer niet gebruiken en ook niet met andere gelovigen willen samenkomen. Ze 
kwamen eerst met elkaar samen en daarna pas voor de grote bijeenkomst bij iemand in huis. Hij 
vertelt hen dat ze thuis kunnen eten en drinken, maar dat ze samen moeten komen met alle anderen 
in plaats van op zichzelf te zijn, waarbij ze het lichaam van Christus, dat ons één heeft gemaakt in 
Hem, op de juiste manier moeten onderscheiden.  
 
De achtergrond van de gemeente in Corinthe wordt verteld in Handelingen 18, waar we Joden, 
Romeinen en Grieken allemaal samen zien komen in het huis van de Romein Justus. We weten 
historisch gezien dat Corinthe een zeehaven was met een breed scala aan sociale niveaus, van 
scheepseigenaren tot zeelieden, van winkeleigenaren tot griffiers en alle verschillende rassen. 
Cultureel gezien kwamen de hogere Romeinse klassen niet samen met de lagere klassen, en de 
Joden zouden zich nooit vermengen met de niet-Joden - en toen kwamen ze tot Jezus en begonnen 
ze elkaar te ontmoeten in het huis van Justus. Ze hadden dus veel in hun hart om mee af te rekenen.  
 
Toen Paulus het vooroordeel - raciaal en sociaal-economisch - van sommigen aan de orde stelde, zei 
hij omdat ze "het lichaam van de Heer niet hadden onderscheiden, velen van jullie zwak en ziekelijk 
zijn, en velen zijn te vroeg gestorven". We zouden vandaag de dag zeggen dat hun immuunsysteem 
gecompromitteerd was door haat, strijd en vooroordelen, en dat maakte hen zwak, ziekelijk en velen 
waren zelfs voortijdig gestorven als gevolg van ziekten die hun nu verzwakte immuunsysteem niet 
aankon. 
 
Maar als jouw vriend, zeg maar een met de Geest vervulde Romein ziek zou worden, zou je niet 
meteen denken dat hun haat voor Joden een reden zou zijn waardoor ze ziek werden. Je zou voor 
hen bidden, je zou ze de handen op kunnen leggen, een onbekende demon uitwerpen, voor het geval 
dat die de oorzaak was, en gebeden voor je vriend aanbieden, en je afvragen waarom God hen niet 
genas. Je zou ze zelfs kunnen zalven met olie, en je afvragen waar de genezing is? 
 



Genezing is beschikbaar, maar hun vooroordelen, afgunst, twist, haat of andere toestand van hun 
emoties en hart verhinderen hen om te ontvangen. Als ze sterven, kom je misschien nooit te weten 
waarom God hen niet genezen heeft. Paulus drong er bij de Corinthiërs op aan om "om jezelf te 
beoordelen, want als we over onszelf oordelen, zullen we niet door de Heer worden geoordeeld". De 
Heer liet toe dat ze vroeg stierven in plaats van dat hun haat hen zou laten meeslepen naar diepere 
zonde. Dat is Zijn oordeel over die persoon, volgens Paulus. 
 
Samenvattend: Wij zijn verantwoordelijk voor het wandelen in liefde, en vasthouden aan zonde is ons 
openstellen voor ziekten die God niet zal genezen, omdat ons hart onze verantwoordelijkheid is. 
Iemand in bitterheid en haat genezen zou hem alleen maar in staat stellen om dieper in de zonde door 
te gaan, en God zal daar geen deel van uitmaken. Dus laat Hij hen de gevolgen van hun hart ervaren. 
 
Een ander voorbeeld: Zonden tegen het lichaam.  
Paulus zegt in 1Cor.6:18 dat seksuele zonden zonden tegen het lichaam zijn en zich manifesteren in 
het lichaam. Dat is een algemeen principe dat hij in de grotere context uitlegt: Zonden tegen het 
lichaam blijven in het lichaam.  
 
Francis Hunter en haar man Charles, waren wel bekend om hun genezingsbediening in de 
charismatische uitstorting van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Francis vertelde het verhaal van 
de vrouw die gefrustreerd naar haar toe kwam, zeggende: "Ik werp de calorieën uit mijn desserts, 
maar ik ben nog eens 5 kilo aangekomen, wat doe ik verkeerd?" Francis vertelde haar dat we 
demonen kunnen uitdrijven, maar calorieën zijn onze verantwoordelijkheid. Een moment op de lippen 
is voor altijd op de heupen - die zonde tegen je lichaam blijft in je lichaam. 
 
Hetzelfde geldt voor drugs- of alcoholmisbruik, overwerk, roken, of zelfs voor lichaamsbeweging. Ook 
te veel lopen of joggen of te veel gewichtheffen. Wat voor zonde we ook tegen ons lichaam doen, die 
zonde blijft in het lichaam. Dat betekent dat het onze verantwoordelijkheid is. Je kunt geen 50 kilo 
overgewicht hebben met pijnlijke voeten en gewrichten en naar God kijken om die voeten en 
gewrichten te genezen - Hij kan genade geven, maar jij at te veel, dus jij moet dat gewicht eraf zien te 
krijgen. Anders gezegd, zou Hij je genezen, dan stelt Hij je in staat om nog meer gewicht toe te 
voegen aan die overwerkte gewrichten.  
 
Een orthopedisch chirurg vertelde me dat voor elke 2.2kg extra die iemand weegt, hij 45kg kracht 
uitoefent op elke knie, bij elke stap. Dat betekent dat 22 kg overgewicht 453 kg extra kracht toevoegt 
bij elke genomen stap. Dat is onze verantwoordelijkheid, niet die van God.  
 
Jezus genas mensen die buiten hun schuld genezing nodig hadden.  
Wat we in de evangeliën zien is dat Jezus verwondingen geneest die niet veroorzaakt waren door 
zonden tegen het lichaam. De verschrompelde hand van de man in Marcus 3:1-5 was ongetwijfeld 
een verwonding, want het werd beschreven als ‘verschrompeld’, wat betekent dat het heel was 
geweest, maar iets was er gebeurd waardoor de hand onbruikbaar werd. In Mattheüs 15:30 staat dat 
Jezus de verminkten heeft genezen, wat een verwonding is. We zien genezingen van de man die 
blind geboren is, van de kreupelen, doven en stommen, enzovoort, omstandigheden die buiten hun 
schuld zijn ontstaan. We zien niet dat Jezus mensen geneest die hun eigen ziekte hebben 
veroorzaakt door hun lichaam te verwaarlozen of te misbruiken.  
 
Geloof is niet iets waar we ons achter verstoppen omdat we bang zijn om naar de dokter te gaan. Ook 
kunnen we geen geloof claimen als genezing door het doen van enkele praktische dingen binnen ons 
vermogen ligt. Een zendingsvriendin zag ooit dat de reden voor de vele wonderen die ze zagen, 
eenvoudig was: Er waren geen dokters, apotheken of medicijnen waar ze woonden, dus God genas 
hen. Maar toen al die dingen beschikbaar kwamen voor de mensen, werd het aantal wonderen 
minder. Hoe brengen we de geneeskunde en God en onze angsten in balans en is er genezing voor 
aandoeningen die we kregen voordat we de Heer leerden kennen? 
 
We zullen daar volgende week mee verder gaan,  
tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 

 



 
Why doesn't God heal more often? 3 of 4, Old body, ignorance - 20200829 
Waarom geneest God niet vaker? 3 van 4, Oud lichaam, onwetendheid - 20200829 
 
Dag allemaal, 
Deze serie gaat over obstakels die genezing in de weg staan, niet zozeer over hoe je genezen moet 
worden. Ik heb wel een serie genaamd 'Healing School' voor geïnteresseerden.  
 
Het leren van mogelijke obstakels is nuttig, hoewel er geen 'magische sleutel' is die genezing voor 
iedereen ontsluit. Zoals we bij de Corinthiërs hebben gezien, kunnen hartkwesties een reden zijn 
waarom het lichaam een ziekte krijgt, iets wat pas onlangs door de medische wetenschap is 'ontdekt'.  
 
Onwetendheid is geen bescherming 
We hebben ook gezien dat zonden tegen het lichaam in het lichaam blijven, wat betekent dat het onze 
verantwoordelijkheid is om er mee om te gaan, niet die van God. Het probleem is dat onwetendheid 
niet voorkomt dat we kunnen lijden aan letsel of ziekte. Eind 1800 werden 'radium pillen' aangeboden 
voor de gezondheid, en werd roken gepromoot als gezond. Pas toen mensen begonnen te sterven, 
beseften ze dat ze het mis hadden - maar die onwetendheid verhinderde niet dat veel goede mensen 
ziek werden en op jonge leeftijd stierven. 
 
Dat betekent dat we vandaag de dag misschien dingen hebben die ons ziek maken of ons een 
chronische fysieke kwaal bezorgen, maar we zijn onwetend over wat de oorzaak is. We vragen ons af 
hoe God dit kan laten gebeuren. Maar we leven op een gevallen aarde in lichamen die van die 
gevallen aarde zijn. Dat betekent dat de genetica en de omgeving en de dingen die we eten en 
ademen en aanraken en ruiken allemaal een rol kunnen spelen.  
 
En omdat we ons voortplanten en onze genen aan onze nakomelingen doorgeven, wordt alles wat 
gebrekkig is in die genen doorgegeven. Het is niet altijd de duivel of een vloek, soms is het gewoon 
simpel voortplanting.  
 
Het is niet zo dat God er niet is, het is dat we op een gevallen aarde zijn in lichamen van die aarde 
(die dus tijdelijk zijn), dus er zijn hier dingen die ons treffen. Als we daar een zeer kwaadaardige duivel 
aan toevoegen die rondloopt op zoek naar wie hij mag verslinden, maakt dat de zaak nog 
ingewikkelder. 
 
Wees niet in angst en verberg je niet achter ‘geloof’. 
Ik heb ook veel mensen gekend die geloof verkondigen, maar in werkelijkheid bang zijn om naar de 
dokter te gaan vanwege wat die zou kunnen zeggen. Of misschien vermoeden ze dat ze een operatie 
nodig hebben of procedures die een enorme verandering in hun leven zou betekenen. Dus in angst 
verkondigen ze geloof - maar dat is geen geloof, dat is dwaasheid. Ik heb God nog nooit iemand zien 
genezen die zich achter zijn angsten verschuilde, achter het zogenaamde geloof. Ik heb Hem met 
iemand zien omgaan door een operatie en door procedures heen, terwijl Hij hen vraagt hun hart te 
onderzoeken. Wees altijd eerlijk tegen Degene die je gedachten kent voordat je ze in je geest vormt.  
 
En er is soms ook geestelijke trots - ik heb verschillende mensen gekend die gediagnosticeerd werden 
met kanker maar die geen enkele behandeling kozen, omdat ze kozen voor wat ze 'geloof' noemden, 
omdat mensen naar hen keken als voorbeelden van 'geloofsmensen' om zo maar te zeggen. Maar 
God verzet zich tegen de hoogmoedigen, en toen ze de medische behandeling afwezen namen ze 
hun leven in eigen handen, en stierven ze te vroeg.   
 
Toen onze jongens jong waren, volgden we deze algemene richtlijn: We legden hen de handen op 
voor genezing, maar als ze de volgende dag niet beter waren, gingen we naar de dokter. Ik ben geen 
goede vader als ik mijn kind laat lijden omdat ik hem wil genezen door geloof, ook als dat niet gebeurt. 
We volgen die algemene regel ook met onszelf.  
 
Ik kreeg deze aandoening voordat ik de Heer kende - kan ik genezen worden? 
De vraag of de 'oude voetbalverwonding' of andere aandoeningen die je kreeg voordat je de Heer 
kende, waar je last van bleef houden, of iets wat in latere jaren tevoorschijn komt en waarvoor een 
operatie of andere behandeling nodig is, kan de vraag oproepen ‘zou God mij genezen?’  
 



Bedenk dat geen enkele persoon die in de Evangeliën genezen is, opnieuw geboren was. Waar ze 
ook van genezen moesten worden, ze hadden de aandoening gekregen voordat ze Jezus ontmoetten. 
Toen ze Jezus ontmoetten, werden die aandoeningen genezen. Dus waarom kan een gelovige na de 
ontmoeting met Jezus geen genezing verwachten? Ja, een gelovige kan verwachten dat hij genezing 
krijgt voor een aandoening voordat ze Christus kenden.  
 
Maar van wat ik heb gezien, als we eenmaal een medische route hebben gekozen, is Gods genade er 
om met ons mee te wandelen. En Hij lijkt zich in de loop der jaren op dezelfde manier te bewegen met 
iemand. Ieder van ons heeft patronen in ons leven van hoe de Heer met ons hart, ons lichaam en 
onze emoties omgaat - Als Hij je een paar jaar geleden op 1 manier genas, van wat ik heb gezien, zal 
Hij dat deze keer waarschijnlijk ook doen. Als het geen operatie is en langzaam herstel, zal het zich 
herhalen. Als het een operatie was maar volledig herstel, zal het zich herhalen. Gewoon een 
observatie - leer hoe Hij met je omgaat, zoek naar patronen door de jaren heen, en  ga die route op 
want vaak zal Hij daar zijn.  
 
Het trekken van de lijn tussen ouder worden en geloven voor genezing 
Zoals ik al zei, zijn onze lichamen van de aarde, dus op weg om de kamertemperatuur aan te nemen. 
Wetenschappers vertellen ons dat het lichaam na ongeveer 35 jaar begint af te nemen en iedereen 
boven die leeftijd kan getuigen van dat feit. Dus waar komt genezing ten tonele als een deel van wat 
er aan de hand is, een natuurlijke achteruitgang is in een lichaamssysteem?  
 
Ik heb al eens eerder verteld hoe ik in het verleden vertigo kreeg als ik erg moe werd. Niet 
duizeligheid, maar vertigo, wat heel anders is. Bij duizeligheid draait de kamer, bij vertigo weet je niet 
welke kant op of neer gaat, links of rechts. Het gebeurde tijdens een EU-conferentie in Nederland, een 
paar jaar geleden. Ik kon het voelen aankomen op donderdag, de dag voordat de conferentie begon. 
 
We openden de samenkomsten die vrijdag, en 's avonds was ik ertegen aan het vechten. Plotseling 
werden mijn ogen geopend voor Zijn rijk en zag ik de Heer. Anderen zagen of voelden Hem ook. Hij 
kwam naar me toe en vertelde me wat persoonlijke dingen, richting voor het leven, en ging rond naar 
de anderen.  
 
Zaterdagochtend kon ik nauwelijks opstaan, maar ik haalde het ontbijt en de ochtendsessie. Ik zou die 
middag een vraag- en antwoordsessie houden, maar kon amper uit bed komen, dus ik vroeg Barb en 
Brian om die sessie te doen. Terwijl ik in bed lag, vroeg ik de Vader wat er aan de hand was en 
vertelde Hem: "De Heer was hier gisteravond en Hij kon met me praten, Hij had me kunnen genezen, 
waarom deed Hij dat niet?"  
 
De Vader antwoordde: "Je hebt dit jezelf aangedaan. Ik heb al een tijdje met je gesproken over het 
nemen van een vrije dag per week, maar je hebt me genegeerd. Barb heeft je ook verteld dat je elke 
week een vrije dag moet nemen, en je hebt zelfs je eigen vrouw niet gehoorzaamd. Je lichaam gaat 
de weg van de aarde, je moet leren je aan te passen. Je hebt dit jezelf aangedaan.” 
 
Zoals ik al zei, gaat deze serie over mogelijke obstakels voor genezing, bedoeld om gedachten en 
introspectie uit te lokken. Ik moet ongeveer 40 jaar oud zijn geweest voordat ik me realiseerde dat er 
sommige dingen zijn die ik gewoon niet zou weten aan deze kant van de hemel. Rusten daarin, 
gecombineerd met rusten in Zijn trouw, hebben mij zoveel meer rust gegeven dan wat ik eerder in mijn 
wandeling met Hem had.  
 
Verzen zoals Deuteronomium 29:29 brengen nu vrede in plaats van een drang om de grenzen te 
verleggen: "De geheime dingen behoren toe aan de Heer onze God, maar die geopenbaarde dingen 
behoren toe aan ons en aan onze kinderen..." (Wat een groot vers is om voor uw kinderen te bidden, 
dat Hij hen zal openbaren wat ze zouden moeten weten). Maar ik ben tevreden dat er geheime dingen 
zijn die ik pas zal weten als ik aan de andere kant ben.  
 
En Handelingen 1:7: "Het is niet aan u om de tijden en seizoenen te kennen die de Vader binnen Zijn 
eigen gezag heeft geplaatst."  
 
Daar is vrede in. Vrede is ophouden met onze eigen werken, om in Hem te rusten. Volgende week 
vertel ik enkele dingen die de Heer gedeeld heeft in bezoeken over genezing en over Zijn omgang met 
ons.  



Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en mail me op cwowi@aol.com 
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Waarom geneest God niet vaker? De sleutel tot alles, 4 van 4 - 20200905 
 
Dag allemaal, 
Paulus was vervuld met en bewogen door de Heilige Geest toen hij in Handelingen 13:9-11 een 
tijdelijke blindheid beval om de tovenaar Elymas te treffen. In Handelingen 20:8-10 wekte hij Eutychus 
uit de dood op nadat hij uit een raam op de 3e verdieping was gevallen. Hij sprak over andere 
tekenen, wonderen en 'machtige daden' van zijn bediening in 2 Corinthiërs 12:12. 
 
Toch gebeurde er in andere situaties geen bovennatuurlijke genezing of wonder: Hij vertelde 
Timotheüs dat hij wijn moest drinken naast water voor zijn maagklachten, in 1Timotheüs 5:23. Hij liet 
Trofimus ook ziek achter in Milete in 2Timotheüs 4:20, en in Filippenzen 2:25-27 vertelt hij hoe 
Epafroditus ziek was, dicht bij de dood, maar herstelde.  
 
Wonderbaarlijke genezingen leken zowel in hun tijd als in de onze inconsistent.   
 
De naam van Jezus 
De naam van Jezus is tot op de dag van vandaag over de hele wereld een veel voorkomende naam, 
in zijn verschillende vormen. In het Spaans is het Jes'us (hay-sus), in het Arabisch is het Isa, in het 
Hebreeuws Jozua, en het Grieks waarvan de Engelse 'Jezus' is afgeleid, is Iseous. En veel christenen 
spreken Hem aan als Yeshua of één van zijn vormen.  
 
Maar het is slechts een naam. Zelfs in Jezus' tijd moesten ze een identificatiemiddel toevoegen: 
"Jezus van Nazareth", in tegenstelling tot Jezus van Kana of Jezus van Naïn. En in Johannes 1:45 
moesten ze het verder verduidelijken: "Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef."  
 
Het unieke aan onze Heer Jezus is dat de Vader Zijn naam heeft bekrachtigd, waardoor het de 
hoogste en meest geëerde naam in het universum is, waarin op een dag "...elke knie zal buigen en 
elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot de glorie van God de Vader." Filippenzen 2:11 
 
De goedkeuring van de Vader betekent dat Zijn Geest voor altijd deel uitmaakt van die Naam. Dus het 
Woord (Jezus) en de Geest zijn in overeenstemming - en om te 'werken' of te functioneren, moet dat 
ook zo zijn. Proberen te bewegen in de geestelijke wereld zonder de Naam is zich openstellen voor 
fouten, en proberen de naam te gebruiken zonder dat de Geest er deel van uitmaakt, betekent falen.  
 
De voorwaarde is de wil van de Vader en hoe Hij wil werken door zijn Geest als de naam wordt 
gebruikt voor Zijn doeleinden, maar als dat gebruik niet met de wil en het doel van de Vader is, zal zijn 
Geest niet meegaan met het gebruik van de naam. 
 
De naam is geen oplossing voor alles 
Dus vandaag de dag hebben we mensen die de naam van Jezus als een vloekwoord gebruiken - 
maar de Heilige Geest is daar niet in betrokken.  
In Handelingen 19:13-18 gebruikten sommigen de naam van Jezus om te proberen demonen uit te 
drijven, maar de Heilige Geest was niet in hen, zodat de demonen niet hoefden te gehoorzamen, en 
ze werden geslagen door de man in wie de demon woedde.  
 
We hebben ook christenen die geen flauw benul hebben over datgene hierboven beschreven, zodat 
ze denken dat ze dit of dat in de naam kunnen bevelen, zonder dat men door zijn Geest wordt 
onderwezen waar de Vader heen gaat, want het is alleen het Woord en de Geest in overeenstemming 
die wonderbaarlijke kracht op aarde voortbrengt. Er is een overblijfsel van het oude Woord van Geloof 
nog steeds in omloop dat denkt dat we gewoon de naam en het bevel moeten uitspreken en het zal 
gebeuren, omdat men nooit geleerd heeft dat de Geest en het Woord één zijn. Geloof is nooit 
onafhankelijk van de wil van de Vader.  
 



Je kunt in de naam van Jezus bevelen dat er een Ferrari tot je komt, maar tenzij de Vader Zijn Geest 
heeft opgenomen in het gebruik van de Naam, zal er niets gebeuren. De naam van Jezus moet 
vergezeld gaan met de Heilige Geest, want het is de Heilige Geest die daadwerkelijk de genezing of 
het wonder doet. 
 
In Mattheüs 12:24-33 werd Jezus ervan beschuldigd de macht van satan te gebruiken om demonen 
uit te drijven. Zelfs zij herkenden dat Jezus een soort kracht 'buiten zichzelf' gebruikte om demonen uit 
te drijven. Zij zeiden demonische kracht, maar Jezus bood hen een alternatief om te overwegen:  
 
 
"Maar als ik demonen uitwerp door de Heilige Geest, dan betekent het dat het koninkrijk van God tot u 
is gekomen."  
 
We moeten ook bedenken dat in Johannes 5:19 en 30 Jezus alleen zei en deed wat Hij het eerst zag 
en hoorde van de Vader. Nogmaals, Jezus volgde de Heilige Geest in alles wat Hij deed - het Woord 
en de Geest zijn in overeenstemming, zijn één. 
 
Openbaring vereist 
In Mattheüs 16:16-17, toen Peter verkondigde: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God", zei 
Jezus dat de Vader het hem had laten zien, en ging verder met te zeggen dat hij slechts Petrus was 
(Cefas, een kleine steen), maar op deze rots (Grieks; Petra, berg), zou hij zijn gemeente bouwen.  
 
De berg (rots) waar Jezus over sprak is de openbaring van de Vader dat Jezus de Christus is, de 
Zoon van de levende God. De richting van openbaring is van de Vader door Zijn Geest, naar Jezus 
(Christus in ons) naar de mensheid. Het hele koninkrijk van God is gebaseerd op openbaring van de 
Vader door Zijn Geest dat Jezus Heer is, en het stroomt allemaal van daaruit. 
 
Als je daarom iets hebt 'geloofd' nadat je eerst een vrede of een openbaring daarover hebt ontvangen 
om die kant op te gaan, dan komt het goed. Maar als je het gewoon op eigen houtje doet en denkt dat 
dit de weg is om te gaan, valt het uit elkaar of is het moeilijk. De ene is besluitvorming gebaseerd op 
ontvangen openbaring, en de andere is gewoon denken dat de naam van Jezus onafhankelijk is van 
de wil van de Vader en de stroom van de Geest - wat verkeerd is.  
 
Ik heb in de 2 vorige weekly’s gesproken over belemmeringen voor genezing, maar veruit de grootste 
reden waarom mensen niet meer wonderen in hun leven zien, is vanwege wat ik hier bespreek: Het 
gebrek aan openbaring.  
 
Laten we zeggen dat iemand een slecht medisch bericht krijgt, en ze vragen meteen voor gebed. Wat 
ik heb gezien is dat wanneer mensen eerst alleen met de Vader zijn, hun rust vinden, Zijn wil voor hen 
vinden, de richting die ze op moeten gaan - dat is wanneer ze grote genade zien en vaak ofwel een 
snellere genezing ofwel een dramatische genezing. Wanneer er geen openbaring komt, gaan we 
verder met wat we weten te doen in het natuurlijke, in het vertrouwen dat Hij ons leidt en ondersteunt 
met Zijn genade. 
 
Het hele koninkrijk functioneert door openbaring. Eerst investeren we de tijd in aanbidding, gebed, 
jezelf in een positie plaatsen om van de Vader te ontvangen hoe Hij wil dat je op de situatie reageert - 
en dan de naam van Jezus gebruiken voor dat doel. Zo werkt het koninkrijk.  
 
Blijven hangen, blijven, wachten op de Heer 
Over ongeveer een maand houden we onze conferentie in Broken Arrow (buitenwijk van Tulsa) en in 
die tijd zal iedereen de handen opgelegd krijgen als hij of zij dat wil. Ze zullen op een stoel gaan zitten, 
een aantal mensen gaan om hen heen staan, en wij wachten en verblijven in Zijn aanwezigheid, om te 
zien wat Hij tegen hen wil zeggen. Wat zijn we aan het doen? Bieden we onze eigen bemoedigende 
woorden aan? Nee. We wachten in de aanwezigheid van de Vader, Zijn Geest is onder ons en in ons, 
om openbaring te ontvangen die kan komen in de vorm van profetie, woorden van kennis en wijsheid, 
mini-visioenen, en genezing. 
 
Dat is normaal huiskerk - als iemand gebed nodig heeft, wachten we op wat de Vader wil, DAN 
spreken we de naam van Jezus. Ik leerde dit al rond 1974 als tiener die 'gebedsbijeenkomsten' 
bijwoonde in de charismatische vernieuwing - en dat maakte het zo levendig, zo dynamisch, zo 



wonderbaarlijk - we wisten hoe we samen moesten komen en dan afwachten wat de Vader wilde 
doen, welke richting Hij op wilde gaan.  
 
Het is de Heilige Geest die het werk doet. Ik gebruik het voorbeeld van een vader die zijn zoon vertelt 
dat hij de auto moet wassen. De vader wil de auto wassen. De zoon doet het werk om de auto met 
water te wassen, maar het is het water dat daadwerkelijk de reiniging doet. Zo werken de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest - het is de Geest die leven geeft (Johannes 6:63), het is de Geest die 
daadwerkelijk demonen verdringt (Mt 12:28), het is de Geest die jouw geest heeft doen herleven 
(Johannes 3:3-5). Het is niet de naam van Jezus alleen, maar de naam van Jezus die de Geest volgt 
zoals de Vader hem leidt - hetzelfde patroon als in Johannes 5:19 - we doen wat we de Vader zien 
doen. Vader-Geest-Zoon (lichaam van Christus).  
 
We zijn in Christus, dus het is net als die zoon die door de vader wordt opgedragen waar hij het water 
op moet richten - welk deel van de auto heeft het water nodig. We nemen de tijd als we voor iemand 
willen bidden zodat we van onze 'vader' kunnen horen waar hij het 'water' op wil richten om die 
persoon te reinigen, te genezen of over te laten stromen.  
 
Er is nog zoveel meer dat gedeeld zou kunnen worden, maar verander je levensstijl, zeker zijn bij het 
ontvangen van nieuws van welke aard dan ook, om gewoon stil te blijven in plaats van je mening te 
spuien of wat je denkt dat je moet doen - gewoon rustig blijven en bij de Vader komen om te zien 
welke kant Hij op wil - openbaring is de rots, en het stroomt allemaal van daaruit, inclusief het gebruik 
van de naam van Jezus, of het nu voor gebed is, of tegen demonen, of voor genezing.  
Openbaring komt op de eerste plaats.  
 
Genoeg om te overwegen – volgende week een nieuw onderwerp. Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 

 
 


