
 
 

Jezus heeft deze lamme man genezen. 
Door ons geloof in Jezus is hij volkomen 

gezond geworden. U ziet het zelf! 
Handelingen 3:16 

 
 

 

Hij heeft onze zonden gedragen in Zijn 
eigen lichaam, toen Hij stierf aan het 

kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de 
zonde en kunnen wij voortaan leven 

zoals God het wil; want de wonden in 
Zijn lichaam hebben ons genezen. 

1 Petrus 2:24 

 

Mom/Dad:  God has given us 111 
healing scriptures in the New Testament 
alone.  The parent or child who does not 
USE these bible verses for their own 
illness or the illness of their child is 
surely  making a mistake.  Not seeing a 
doctor would also be a mistake. 
    The biggest mistake however would 
be to give up on God when a child is not 
healed or lives daily with a handicap, 
lingering illness or constant pain.  God 
has told us to call him Immanuel…to 
trust that he is  with us ALWAYS…in 
sickness and in health. 
        
All verses taken from Het Boek and used with 
permission of The international Bible Society.

Maar omdat de genezen man bij hen 
stond, konden zij niets tegen hen 

inbrengen.  
Handelingen 4:14 

Beken daarom uw zonden aan elkaar en 
bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. 
Want als een goed en rechtvaardig mens 

God om iets bidt, heeft dat een 
geweldige uitwerking. 

Jakobus 5:16 

U hebt vast wel gehoord van Jezus van 
Nazareth, de Man aan wie God de 

Heilige Geest en grote kracht gaf. Hij 
trok het land door en deed heel veel 

goeds. Hij genas alle mensen die in de 
macht van de duivel leefden, want God 

was met Hem. 
Handelingen 10:38 

Jezus riep Zijn twaalf discipelen en gaf 
hun macht om boze geesten te 

verjagen en alle ziekten en kwalen te 
genezen. 

Mattheüs 10:1 

Maar voor allen die eerbied voor Mij 
hebben, zal de zon van de gerechtigheid 

opgaan met genezing onder haar 
vleugels. Dan zult u naar buiten gaan en 
springen van vreugde als kalveren, die in 

de wei worden losgelaten. 
Maleachi 4:2 

Nu, wat ik u en het hele volk van Israël 
moet zeggen, is dit: Dat deze man hier 

gezond vccr u staat, komt door de naam 
en de macht van Jezus Christus uit 

Nazareth, Die door u gekruisigd werd, 
maar door God weer levend is gemaakt.

Handelingen 4:10   

Ik geef U alle eer en lof, HERE, want U 
hebt mij uit de put gehaald. U zorgde 

ervoor dat mijn vijanden geen 
leedvermaak over mij konden hebben. 

Psalmen 30:2 

Ook uit de omliggende plaatsen kwamen 
velen naar Jeruzalem. Zij brachten 

zieken mee en mensen die boze geesten 
in zich hadden; allemaal werden zij 

genezen. 
Handelingen 5:16 



En Jezus zei: "Goed. Nu kunt u weer zien. 
Door uw geloof bent u genezen." 

Lukas 18:42 

 
Maak zieken gezond. Laat doden weer 

levend worden. Genees melaatsen. 
Verdrijf boze geesten. Jullie mogen er 

niets voor vragen, omdat je het zelf ook 
voor niets hebt gekregen. 

Mattheüs 10:8 
 

Maar de mensen begrepen wel waar Hij 
naar toe ging en liepen achter Hem aan. 
Jezus bleef vriendelijk en vertelde hun 
over het Koninkrijk van God en genas 

degenen die ziek waren. 
Lukas 9:11 

Daarna stuurde Hij hen erop uit om 
iedereen over het Koninkrijk van God te 

vertellen en zieken te genezen. 
Lukas 9:2 

Jezus hoorde wat er was gebeurd en zei 
tegen de vader: "Wees niet bang! Heb 
vertrouwen in Mij, want het meisje zal 

weer helemaal gezond worden."  
Lukas 8:50 

"Here, ik wil het U verder niet lastig 
maken. Ik ben het niet waard dat U in 

mijn huis komt. Daarom heb ik het ook 
niet gedurfd zelf naar U toe te komen. 
Eén woord van U is genoeg om mijn 

knecht te genezen. 
Lukas 7:7 

 
Zij smeekten of ze Hem mochten 

aanraken, al was het maar de kwast van 
Zijn mantel. Allen die dat deden, werden 

helemaal gezond. 
Mattheüs 14:36 

Bij het ondergaan van de zon werden vele 
zieke mensen bij Hem gebracht. Hij legde 

Zijn handen op hen en genas hen 
allemaal. 

Lukas 4:40 

Waar Hij ook kwam (in dorpen, steden of 
gehuchten) overal legde men de zieken op 

straat. Overal smeekte men Hem of de 
zieken de kwast van Zijn mantel mochten 

aanraken. En alle zieken die Hem 
aanraakten, werden genezen. 

Markus 6:56 

Uit veel mensen verjoegen zij boze 
geesten. Zij zalfden veel zieken met olie 

en maakten hen gezond. 
Mark 6:13 

Als hij ziek wordt, zal de HERE hem 
steunen; tijdens zijn ziekte wordt hij door 

U veranderd. 
Psalmen 41:4 

De discipelen gingen de dorpen langs. Ze 
vertelden overal het goede nieuws en 

genazen de zieken. 
Lukas 9:6 



Jezus ging alle steden en dorpen van dat 
gebied langs en sprak in de synagogen. 
Overal vertelde Hij de blijde boodschap 
van het Koninkrijk. Waar Hij ook kwam, 

genas Hij alle ziekten en kwalen. 
Mattheüs 9:35 

O HERE, nee, straf mij niet in het vuur 
van Uw toorn! 
Psalmen 6:2 

Zij dacht: "Ik hoef alleen maar Zijn 
mantel aan te raken, dan ben ik genezen." 

Mattheüs 9:21 

 
's Avonds werden verscheidene mensen 

bij Jezus gebracht, die boze geesten 
hadden. Hij hoefde maar één woord te 

spreken en de boze geesten gingen uit de 
mensen weg. Ieder die ziek was, werd 

genezen. 
Mattheüs 8:16 

Ik kom niet om in de strijd, maar zal 
overleven en iedereen vertellen wat de 

HERE heeft gedaan. 
Psalmen 118:17 

Assyrië kan ons niet verlossen en ons 
militair overwicht baat ons niets. Wij 
zullen nooit meer tegen onze afgoden 

zeggen: 'U bent onze God.' Want van U 
alleen ervaren de wezen medelijden." 

Hosea 14:4 

 

Het nieuws over Zijn daden ging door het 
hele land en bereikte zelfs heel Syrië. Van 

alle kanten werden ernstig zieke mensen bij 
Hem gebracht. Sommigen hadden boze 

geesten. Anderen leden aan vallende ziekte. 
Weer anderen waren verlamd. Maar wat zij 

ook hadden, Hij genas hen allemaal. 
Mattheüs 4:24 

Hij vergeeft mij al mijn zonden en 
geneest mij van elke ziekte. 

Psalmen 103:3 

 
HERE, alleen U kunt mij genezen, alleen 
U kunt redden en mijn lofprijzingen zijn 

voor U alleen. 
Jeremia 17:14 

Och Here, Uw leefregels zijn goed; zij 
zorgen voor leven en gezondheid. Genees 

mij en breng mij weer tot leven! 
Jesaja 38:16 

"Ik geef de doden het leven terug", zei 
Jezus tegen haar. "Ik ben Zelf het leven. 

Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij 
gestorven is. 

Johannes 11:25 

Hij kwam en sprak met hen; Hij maakte 
hen beter en rukte hen weg voor de kaken 

van de dood. 
Psalmen 107:20 




