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Voorwoord

Wees zuinig met woorden; doe een kort maar krachtig gebed! In 
het voorwoord bij de oorspronkelijke, Engelse versie van deze gids 
noemt Andrew Bonar dit een gulden regel bij het bezoeken van 
zieken, stervenden en rouwenden.
Zijn bedoeling met het samenstellen van dit boek was om bezoekers 
iets in handen te geven waaruit zij zonder meer konden citeren. ‘Als 
het ons lukt de aandacht van de zieke of rouwende bij één tekst te 
bepalen (…), kan dat werken alsof er een anker wordt uitgeworpen 
in de machtige baren van verdriet die hen dreigen te overspoelen.’ 
Sommige bezoekers zeggen graag nog iets meer, weet Bonar uit 
ervaring; hij beveelt echter aan daarbij altijd een tekst of een iets 
langer Bijbelgedeelte als uitgangspunt te nemen. En of het bezoek 
nu wordt gebracht door een predikant of ouderling, door vrienden 
of anderen, ‘zij moeten dat altijd doen met het gebed dat de Geest 
der waarheid, de Trooster, de gesproken woorden zal zegenen’, 
benadrukt de auteur.
Aan elk hoofdstuk laat Bonar enkele adviezen en aandachtspunten 
voorafgaan die betrekking hebben op het soort bezoek dat afgelegd 
moet worden: aan zieken die een aandeel in Christus hebben, aan 
zieken die in onzekerheid verkeren over hun zielenheil, aan onver-
schilligen, aan oude zieken, aan zieke kinderen, aan stervenden, 
aan rouwende familie en vrienden enzovoort. Aansluitend geeft 
de auteur dan de opsomming van teksten waaruit de bezoeker kan 
kiezen. Tussen die teksten komt soms een kort commentaar van 
Bonar of verwijst hij naar een uitspraak van andere theologen.
Soms spreekt Bonar de zieke zelf aan, soms degene die op bezoek 
gaat. Uit het verband is altijd duidelijk wie hij op het oog heeft.
In deze uitgave is niet opgenomen het oorspronkelijke voorwoord 
van Bonar, waarin hij een aantal boeken voor ziekenbezoek aan-
beveelt: het merendeel daarvan is niet in het Nederlands vertaald. 
Ook zijn enkele lange citaten uit dat soort lectuur weggelaten, 
omdat dit boek anders te omvangrijk zou worden.
Toevoegingen tussen haakjes in de geciteerde Bijbelteksten betref-
fen óf een verduidelijking door Bonar zelf, óf de letterlijke vertaling 
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van de tekst in de King James Bijbel, op plaatsen waar die opvallend 
anders is dan de Statenvertaling.
De Schotse predikant Andrew A. Bonar (1810-1892) is vooral be-
kend geworden door zijn biografie over tijdgenoot en collega Robert 
Murray McCheyne.

De vertaler
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Bijbelwoorden voor zieken



‘Mij aangaande daarentegen, als zij krank waren, was 
een zak mijn kleed, ik kwelde mijn ziel met vasten, en 

mijn gebed keerde weder in mijn boezem. Ik ging steeds 
alsof het een vriend, alsof het mij een broeder geweest 
ware; ik ging gebukt in het zwart, als een die over zijn 

moeder treurt’ (Ps. 35:13-14; woorden van de Heere 
Jezus).
•

‘En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft al-
leenlijk een beker koud water in de naam eens discipels, 
voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen’ 

(Matth. 10:42).
•
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Inleiding op Hoofdstuk 1

Een zieke gelovige 

1.  Het is belangrijk om te beseffen dat het de wil van de Heere is 
dat ik de zieken bezoek. Denk aan Hebr. 13:3; Jak. 5:14; Matth. 
25:36. Ook Jezus Zelf was dat gewend, Joh. 11:1,3. Laat ik dan 
ook op pad gaan, en zeggen: ‘Heere, zend mij’, want het is alsof 
ik Hem hoor vragen: ‘Wie zal Ik zenden?’ (Jes. 6:8)

2.  Het is nodig dat Hij met mij meegaat, Ex. 33:14,15. Daarom is 
mijn gebed tot ‘de Trooster, de Geest der waarheid’, dat Hij zal 
getuigen van Christus (Joh. 15:26). O Heere Jezus, geef ook 
mij ‘een tong der geleerden, opdat ik wete met de moede een 
woord te rechter tijd te spreken’ (Jes. 50:4). ‘Heere, open mijn 
lippen’ (Ps. 51:17).

3.  Ik mag u er wel aan herinneren wat een vreselijke zonde het 
is iemands kwaal ‘op het lichtste te genezen’. Mensen die wor-
den geacht leiding te geven aan het zielenleven, kunnen geen 
grotere zonde begaan dan deze, leert de Bijbel ons. Zie Jer. 6:14; 
8:11; Ez. 13:10,16; Klaagl. 2:14.

Met bovengenoemde overwegingen in het achterhoofd, probeer 
ik op goede gronden vast te stellen of de zieke inderdaad een ware 
gelovige is. Ik mag dat nooit zomaar aannemen, ook niet al bewe-
ren andere mensen het. Maar gaat het inderdaad om een kind van 
God, dan kan ik de zieke bijvoorbeeld een tekst voorhouden als Ps. 
40:18: ‘Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt 
aan mij.’ ‘Vindt u hierin niet uzelf afgebeeld?’ zou ik hem kunnen 
vragen. ‘Arm en behoeftig naar ziel en lichaam, vol zwakheden, 
een lichaam dat laat zien dat ook uw ziel genezing nodig heeft.’ 
Vervolgens wijs ik erop dat de Heere oneindig machtig en genadig 
is. Hoort u dat: ‘De Heere denkt aan mij!’ Wie dacht er aan Stefanus 
terwijl een regen van stenen op hem neerdaalde? ‘De Zoon des 
mensen’, Die hij zag staan aan de rechterhand van God (Hand. 7:56).
Heel nadrukkelijk probeer ik de zieke ervan te overtuigen dat de 
gedachten die God jegens ons in Christus koestert, gedachten des 
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vredes zijn en niet des kwaads – bij Hem is veel ontferming voor 
ons, schuldigen.
Als ik daarna met de zieke bid, zijn mijn woorden weinig, maar 
ik heb steeds voor ogen wat de specifieke toestand van dit zieke 
kind van God is. Mijn gebed moet vurig en hartelijk zijn; denk aan 
het gedrag van de vier mannen die hun verlamde vriend bij Jezus 
brachten (Mark. 2:3-5). Ik leg de Heere de zaak van de zieke voor 
en smeek de Almachtige om Zijn hulp.
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Hoofdstuk 1

Een zieke gelovige

Joh. 18:11, ‘De drinkbeker die Mij de Vader gegeven heeft, zal Ik 
die niet drinken?’

1. Christus zette de beker, vol van de toorn tegen de zonden, aan 
de lippen en ledigde die tot op de bodem. De Vader werd tevre-
dengesteld door Zijn lijden tot in de dood. Gelovige, hier ligt de 
verzoening voor u. Nergens elders in de schepping zult u ook maar 
iets vinden wat verzoening aanbrengt. 
2. Christus had in heel Zijn lijden de wil van Zijn Vader op het oog. Hij 
nam de beker uit de hand van Zijn Vader. In het opzien naar Zijn Vader 
lag de enige verkwikking bij alles wat Hij leed. Hij is uw Voorbeeld.

Ps. 40:18, ‘Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt 
aan mij.’
Ps. 34:5-7, ‘Ik heb de Heere gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, 
en mij uit al mijn vrezen gered. Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem 
als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet 
schaamrood geworden. Deze ellendige riep, en de Heere hoorde; 
en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.’

1. De gelovige roept, maar ziet tegelijkertijd omhoog; want hij wordt 
verhoord om de Zaligmaker, op Wie zijn oog geslagen is. 
2. Hij wordt niet verhoord om zijn roepen, ook niet omdat hij een 
roepende gelovige is, maar om Hem op Wie hij in zijn roepen het 
geloofsoog gevestigd houdt.

Ps. 121:1-2, ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp 
komen zal. Mijn hulp is van de Heere.’
Ps. 130:5, ‘Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop 
op Zijn woord.’

1. Net als Jakob, wacht hij op het moment dat God Zijn volle za-
ligheid zal openbaren. 2. Hij steunt daarbij op de waarachtige en 
betrouwbare woorden die uit Gods mond zijn gegaan; en niet op 
iets van zichzelf, zoals karakter, bevinding, kennis of goede werken.

Joh. 11:3, ‘Zijn zusters dan zonden tot Hem, zeggende: Heere, zie, 
dien Gij liefhebt, is krank.’
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Joh. 13:1, ‘Jezus wetende dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze 
wereld zou overgaan tot de Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de we-
reld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde.’

Christus is het Rustpunt van uw ziel. Zijn liefde vloeit naar uw 
schuldige ziel; het is de stroom van Zijn vergoten bloed, liefde die 
u uit genade geschonken wordt. Die liefde kwam openbaar tot op 
het laatste moment dat Hij met Zijn discipelen samen was. In Zijn 
zielsangsten, waarvan deze tekst het begin aangeeft, waren de 
Zijnen meer dan ooit in Zijn gedachten. Laat uw ziel zich baden 
in deze onveranderlijke liefde. De stroom van onze liefde tot Hem 
loopt steeds het gevaar droog te vallen. Maar Zijn liefde voor ons 
is een vloed. Een vloed waarop nooit een eb volgt.

Jes. 40:28-29, ‘Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeu-
wige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, noch 
moede noch mat wordt? Hij geeft de moede kracht, en Hij verme-
nigvuldigt de sterkte dien die geen krachten heeft.’
Jes. 63:9, ‘In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de Engel 
Zijns aangezichts heeft hen behouden; door Zijn liefde en door Zijn 
genade heeft Hij hen verlost; en Hij nam hen op en Hij droeg hen 
al de dagen vanouds.’

Hier lezen we over: 
1. barmhartigheid in het hart van de Vader; 
2. verlossing door de Zaligmaker, Die Israël verloste uit het huis 
der dienstbaarheid; 
3. tere zorg, zoals wanneer een ouder zijn kwetsbare kind over een 
moeilijk begaanbaar pad draagt.

Matth. 25:36,40, ‘Ik ben krank geweest … voor zoveel gij dit één 
van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij 
gedaan.’

Christus wil Eén zijn met Zijn kinderen, zowel in ziekte als in 
gevangenschap.

Jer. 31:25, ‘Ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt, en Ik heb 
alle treurige ziel vervuld.’

Zó is de God met Wie u van doen hebt; de God Die de bebloede 
voeten van Israël zal afspoelen; Die de zondaars van Jeruzalem zal 
vergeven; Die de droefheid van het vergeven Israël zal veranderen 
in blijdschap, en hen zal heiligen door al hun lijden; Die hun harpen 
weer van de wilgen afnemen zal.
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Mal. 3:17, ‘Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon 
verschoont die hem dient.’

In de ‘dag der wrake’ die voor de mensen zal aanbreken, zal de Heere 
Zijn Noachs en Lots sparen. Ook zal er verlichting zijn in hun be-
zoeking, want Zijn hart brandt van mededogen met Zijn kinderen.

Jes. 27:8, ‘Met mate hebt Gij met hem getwist, wanneer Gij hem 
wegstiet [d.w.z. toen U de roede der kastijding over hem bracht]; als 
Hij hem wegnam door Zijn harde wind, in de dag des oostenwinds.’ 
2 Tim. 2:1, ‘Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in 
Christus Jezus is.’

Uw kracht ligt daarin, dat u ervaren hebt wat de vrije genade van 
Jezus voor schuldigen betekent, en dat u tot die genade steeds weer 
de toevlucht neemt. Hij zegt u dat Hij het weet dat ‘de geest wel 
gewillig is, maar het vlees zwak’ (Matth. 26:41). Wat is Zijn genade 
rijk!

Hebr. 3:14, ‘Wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders 
het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden.’

1. Wanneer begon u op God te vertrouwen? Toen u het getuigenis 
geloofde dat God getuigd heeft over Zijn Zoon. Dat vertrouwen 
rustte niet op uw eigen waardigheid, ook niet daarop dat u ook maar 
een haar beter was dan andere mensen, ook niet op goede werken, en 
al evenmin op uw gebeden. Nee, uw vertrouwen rustte uitsluitend 
daarop dat de Vader Christus in uw plaats heeft aangenomen. 
2. U werd dus aangenomen toen u, vóór alle dingen, naar het ver-
zoendeksel vluchtte, zonder te steunen op ook maar één goede daad 
van uzelf. Zo moet het trouwens nog steeds zijn, ook na een leven 
in Zijn dienst. De eerste keer dat u tot de heilige God vluchtte, 
bekende u: ‘Als ik op mijzelf zie, heb ik de eeuwige hel verdiend; 
maar ik durf te vragen om de eeuwige heerlijkheid, omdat ik het 
oog geslagen houd op de Heere Jezus.’ 
3. Klem u vast aan deze grondwaarheid waarmee u begon. Klem 
u eraan vast in het uur van uw dood. Laat uw oog op niets anders 
rusten. Denk nu eens even niet aan uw goede daden, en ook niet 
aan de verkeerde. Vlucht tot Hem Die heeft uitgeroepen: ‘Het is 
volbracht.’

Joh. 6:29, ‘Dit is het werk Gods [noem het desnoods een werk, maar 
dit is alles wat God van u vraagt], dat gij gelooft in Hem Die Hij 
gezonden heeft.’



16

Jud.:21, ‘Bewaart uzelven in de liefde Gods, verwachtende de barm-
hartigheid van onze Heere Jezus Christus ten eeuwigen leven.’

Blijf u koesteren in het zonlicht van Gods liefde voor u; dit is de 
zekerste weg om de liefde voor God in uw hart brandend te houden. 
Neem uw intrek in dit paleis, dat is gebouwd met Gods grote liefde 
voor ons. En kijk uit de ramen of u al iets kunt ontdekken van de 
genade die op de dag van Christus openbaar zal komen, als Hij u de 
kroon des levens geeft, waarin het woord ‘genade’ staat gegraveerd.

Joh. 14:1,27, ‘Uw hart worde niet ontroerd’, en: ‘Vrede laat Ik u, 
Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik 
hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zijt niet versaagd.’

1. Dit hoofdstuk slaat alleen op gelovigen, want het is uitsluitend 
de vrede van Christus die de vrees uitdrijft. 
2. Wie vreest, heeft geen geloof (Mark. 4:40); want zodra een ziel 
in Christus gelooft, slaat de vrees op de vlucht.

Ex. 15:26, ‘Ik ben de Heere, uw Heelmeester.’
1. Hij liet weten de Heelmeester van het legerkamp van Israël te 
zijn. Hij zou hen behoeden voor ziekten, of anders voor verlichting 
en genezing zorgen. Veel later is Hij Zelf mens geworden, maar Zijn 
macht bleef onveranderd. 
2. Als Hij over ziekte en gezondheid te beschikken heeft, zal ook mijn 
kwaal door Hem zijn uitgekozen en heeft Hij er de duur van bepaald.

Jes. 38:14, ‘O Heere, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg.’
2 Kor. 1:3-4, ‘Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus 
Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroos-
ting, Die ons vertroost in al onze verdrukking.’
2 Kor. 1:5, ‘Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in 
ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig.’

De vervolgingen die Zijn leden om Christus’ wil lijden, worden 
‘het lijden van Christus’ genoemd, want het Hoofd voelt wat de 
leden doorstaan. In diezelfde zin mag ook ons lijden, dat wij in stille 
berusting dragen omdat Christus het ons oplegt, genoemd worden 
‘het lijden van Christus in ons’. Maar als dat zo is, dan zullen wij ook 
bij allerlei tegenslag ervaren dat Zijn ‘vertroosting overvloedig’ is.

2 Kor. 4:17-18, ‘Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voor-
bijgaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der 
heerlijkheid, dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, 
maar de dingen die men niet ziet.’
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Ziekte en lijden zullen ons tot zegen zijn als ze ons oog van het 
zienlijke afwenden en het richten op onze Oudste Broeder, Die 
achter het voorhangsel is, en op alles wat zich daar bevindt.
2 Kor. 12:9, ‘Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht.’
1. Het was vrijwillige liefde die ‘zeer overvloedig’ openbaar kwam 
op de dag dat zij Paulus arresteerde, vernieuwde en rechtvaardigde. 
En in al uw noden zult u er ook zeker genoeg aan hebben. Denk u 
eens in wat vrijwillige liefde kan bewerken, als ze dit alles reeds 
deed toen deze man nog een rebel was! 
2. O, en juist uw eigen gebrek aan kracht zal de Heere uitlokken 
om Zíjn heerlijke kracht te vertonen. Samuel Rutherford schreef 
in zijn Brieven: ‘Ik ervaar het komen en gaan van mijn Heere wel 
zeven keer per dag. Zijn bezoeken duren kort, maar ze zijn zowel 
veelvuldig als zoet.’

Jes. 49:10, ‘Hun Ontfermer zal hen leiden, en Hij zal hen aan de 
springaders der wateren zachtkens leiden.’
1 Joh. 1:9, ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en 
rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van 
alle ongerechtigheid.’
Ps. 32:5-6, ‘Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtig-
heid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredin-
gen doen voor de Heere. En Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner 
zonde. Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, 
in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken.’
Rom. 8:26-27, ‘En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden 
[d.w.z. onze onbekwaamheid!] mede te hulp; want wij weten niet 
wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt 
voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En Die de harten door-
zoekt, weet welke de mening des Geestes is, dewijl Hij naar God 
voor de heiligen bidt.’

Hier lezen we: 
1. dat de Geest ín ons pleit, hier op aarde; 
2. dat Christus vóór ons pleit, in de hemel; 
3. dat de Vader acht slaat op de lieflijke reuk die zo tot Hem opstijgt, 
vanuit het wierookvat van de Tussentreder.

Job. 7:13-14, ‘Wanneer ik zeg: Mijn bedstede zal mij vertroosten, 
mijn leger zal van mijn klacht wat wegnemen, dan ontzet Gij mij 
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met dromen, en door gezichten verschrikt Gij mij.’
1. U ziet dat u niets anders overkomt dan wat alle mensen treft. 
2. Bedenk daarbij steeds: ‘Wij hebben geen Hogepriester Die niet 
kan medelijden hebben met onze zwakheden …’ (Hebr. 4:15).

Esth. 6:1, ‘In dezelve nacht was de slaap van de koning geweken; 
en hij zeide dat men het boek der gedachtenissen, de kronieken, 
brengen zou, en zij werden in de tegenwoordigheid des konings 
gelezen.’

God zorgde voor die slapeloze nacht, juist met de bedoeling dat via 
de kronieken de aandacht van de koning gericht zou worden op wat 
Mordechaï gedaan had. Zou het niet kunnen zijn dat God u soms 
uit uw slaap houdt omdat Hij u wil bepalen bij een deel van Zijn 
Woord, of bij een bepaalde plicht die op uw weg geplaatst wordt? 

Rom. 15:5, ‘De God der lijdzaamheid en der vertroos- 
ting …’
Jes. 53:7, ‘Als dezelve [ongerechtigheid] geëist werd, toen werd Hij 
verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open.’

1. Christus onze verzoening. 
2. Christus ons Voorbeeld.

Ps. 9:14-15, ‘Wees mij genadig, Heere … Gij Die mij verhoogt 
uit de poorten des doods, opdat ik Uw ganse lof in de poorten der 
dochter Sions vertelle.’
Amos 5:8, ‘Zoekt Hem Die het Zevengesternte en de Orion maakt, 
en de doodsschaduw in de morgenstond verandert.’

De God van de schepping, de God van de voorzienigheid. Hij kan 
de sombere wolk doen verdwijnen en in plaats daarvan de heldere 
morgen van uw genezing doen aanbreken.

Jes. 26:3, ‘Wiens voornemen vast op U staat, die zult Gij een vaste 
vrede bewaren, want Hij betrouwt op U’ (Eng. vert.).
Fil. 2:27, ‘En hij [Epafroditus] is ook krank geweest tot nabij de 
dood; maar God heeft Zich zijner ontfermd.’
Jes. 26:4, ‘Vertrouwt op de Heere tot in der eeuwigheid, want in 
de Heere Heere is een eeuwige rotssteen [of: Rots der eeuwen].’

De Rots waarop u veilig bent (de ware Etam, Richt. 15:8) moet u 
niet in de wereld zoeken, ook niet bij uzelf, evenmin in het gebruik 
van de sacramenten of in uw gebeden, maar in de Heere Heere 
Zelf, de gekloofde Rots der eeuwen, de vaste Rots van uw behoud. 

Hoogl. 8:6, ‘Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw 
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arm; want de liefde is sterk als de dood, de ijver [de jaloerse liefde] 
is hard als het graf’ (d.w.z. het graf, dat hardnekkig zijn rechten 
laat gelden en doof is voor klachten en protesten).
Ps. 119:92, ‘Indien Uw wet [de waarheid zoals U die hebt geopen-
baard] niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk 
allang vergaan.’
Luk. 18:13, ‘O God, wees mij zondaar genadig.’

De Engelse predikant Richard Baxter (1615-1691) heeft dit gebed op 
zijn sterfbed vele malen gebeden. Hij zei: ‘God kan mij rechtvaardig 
verdoemen om het beste werk dat ik ooit gedaan heb; al mijn hoop 
is gevestigd op de vrije genade van God in Christus.’

Hebr. 12:10, ‘Maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner 
heiligheid zouden deelachtig worden.’
Joël 1:19, ‘Tot U, o Heere, roep ik; want een vuur heeft de weiden 
der woestijn verteerd.’
2 Kron. 16:12, ‘Asa nu werd in het negenendertigste jaar van zijn 
koninkrijk krank aan zijn voeten; tot op het hoogste toe was zijn 
krankheid; daartoe ook zocht hij de Heere niet in zijn krankheid, 
maar de medicijnmeesters.’

Een kind van God kan, niet alleen bij pijnaanvallen, maar ook bij 
langdurige ziekte, zo gemakkelijk in de verleiding komen om te 
zeggen, misschien niet met woorden, maar wel met zijn gedrag: 
‘Wat zou ik verder op de Heere wachten?’ (2 Kon. 6:33) Laat het 
daarom ons gebed zijn: Heere, behoed mij voor vallen!

2 Tim. 4:20, ‘Trofimus heb ik te Milete krank gelaten.’
1 Tim. 5:23, ‘… uw menigvuldige zwakheden.’

1. Christus, Die treuzelde met naar Lazarus te gaan, onthoudt de 
nuttigste en meest gewaardeerde werkers in Zijn wijngaard vaak 
genezing. 
2. Evenals bij Lazarus, is dat bedoeld ‘ter heerlijkheid Gods’. Daarom 
ook gaf Hij Paulus niet de macht om Trofimus en Timotheüs te 
genezen; en Johannes kreeg niet de macht om Gajus te genezen 
(3 Joh.:1).

2 Kon. 20:7, ‘Neemt een klomp vijgen. En zij namen ze en legden 
ze op de zweer; en hij werd genezen.’

De middelen moeten gebruikt worden, maar God is soeverein in het 
zegenen van dat gebruik. ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’ (Ps. 31:16).


