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Welkom op deze interactieve reis. Op basis van het boek ‘Het wonder van het kruis’ bieden we je een 
compleet programma, speciaal voor huiskringen en groepen. In zeven weken tijd ga je samen langs elk van 
de zeven momenten waarop het bloed van Jezus vloeide voor ons. Die momenten noemen we de zeven 
wonderen van het kruis. Zo ontdek je elke week een nieuw aspect van wat Jezus voor ons heeft gedaan: 
vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding, verzoening en een heel nieuw leven!

Dit interactieve programma bestaat uit boeiende bijbelstudies, video’s vanuit Jeruzalem, vragen om door 
te spreken, getuigenissen, verdieping, animaties en een gebed. Zo ga je samen met je huiskring of bijbels-
tudiegroep ontdekken wat het bloed van Jezus ons te zeggen heeft.
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INHOUD

Het eerste wonder: Het wonder van vergeving

Het tweede wonder: Het wonder van verlossing 

Het derde wonder: Het wonder van reiniging

Het vierde wonder: Het wonder van genezing

Het vijfde wonder: Het wonder van bevrijding

Het zesde wonder: Het wonder van verzoening

Het zevende wonder: Het wonder van de wedergeboorte



Het vierde wonder:
HET WONDER VAN 
GENEZING
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AANTEKENINGEN:BEKIJK AFLEVERING 4:
De zeven wonderen in Jeruzalem

In aflevering vier brengen we een bezoek aan een diepgelegen kelder van een 
Frans nonnenklooster, waar we de meest indrukwekkende herinneringen vin-
den aan de plaats waar Jezus voor de vierde keer voor ons heeft gebloed. We 
staan hier op dezelfde plavuizen waarover Jezus ook heeft gelopen, waar Hij is 
gegeseld en de bespotting van de soldaten heeft ondergaan. 

De grote vierkante tegels liggen nog precies als in die oude tijd. Op deze plaats 
vragen we ons af waarom Jezus zo verschrikkelijk moest lijden. Het moet een 
betekenis hebben, anders had Hij beter op een minder gruwelijke wijze voor 
ons kunnen sterven. 

Om antwoord te vinden op deze vraag bezoeken we het badwater van Bethes-
da waar Jezus een man genas die bijna alle hoop verloren had. Hier gaan we 
op zoek naar de betekenis van het vierde wonder van kruis: het wonder van 
genezing.

STUDIE: HET WONDER VAN GENEZING

Vroeg in de morgen werd door de Hoge Raad besproken hoe zij de Romeinse 
stadhouder Pilatus konden overhalen om Jezus ter dood te brengen. Zelf had-
den zij niet het recht de doodstraf te voltrekken (de zogenaamde potestas 
gladii). Daarom werd Jezus, na een nacht zonder slaap, geslagen en mishan-
deld - als een misdadiger geboeid - overgeleverd aan Pilatus. De Joodse leiders 
brachten Jezus naar het Pretorium, het vroegere paleis van koning Herodes, 
waar Pilatus verbleef tijdens de feestdagen in Jeruzalem. Hier bevond zich ook 
de kazerne met naar schatting een afdeling met zeshonderd Romeinse solda- 
ten. Pilatus handelde volgens de Romeinse wet ne quis indicta causa condemne-
tur: ‘niemand mag veroordeeld worden zonder gehoord te worden.’ 

Voor Pilatus
Jezus werd drie keer door Pilatus verhoord en elke keer kwam de Romein tot 
de conclusie: ‘Ik vind geen schuld in deze mens!’ (Johannes 18:38). Pilatus wilde 
Jezus vrijlaten, maar niet vóór Hem gegeseld te hebben. Het woord dat evan-
gelist Lucas gebruikt voor geselen (padideuo) betekent letterlijk ‘opvoeden’.  
Pilatus wilde Jezus een lesje leren door Hem te laten geselen, wat een grove 
overtreding is van de wet omdat hij Jezus net onschuldig had verklaard. Mis- 
schien wilde hij het volk zo ver krijgen in te stemmen met de vrijspraak van 
Jezus als zij zien hoe Jezus, die zij kort te voren nog zo bejubeld hadden, mis-
handeld werd.
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AANTEKENINGEN:Gegeseld door Romeinse soldaten
De geseling door Romeinse soldaten stond bekend als zeer bloedig. Zij liet 
striemen achter op het hele lichaam. De Romeinen hadden hun gesels speciaal 
ontworpen om het vlees van het lichaam van het slachtoffer te scheuren. Jezus 
werd geheel naakt met touwen aan een stenen pilaar gebonden. De armen 
gestrekt omhoog, het gezicht naar de pilaar. Er waren meestal twee solda- 
ten die de geseling uitvoerden en ze sloegen om beurten met de zogenaamde 
flagellum, een Romeinse zweep. Deze bestond uit een kort handvat waaraan 
een tweetal leren riemen waren bevestigd. Aan het eind van de riemen waren 
hazelnootgrote loden kogels of de 
voetwortelbeentjes van een schaap 
bevestigd. Met dit verschrikkelijke 
instrument werd de huid van Jezus 
letterlijk aan flarden geslagen. De 
slagen werden systematisch toege-
diend vanaf de schouder tot en met de kuiten. Het aantal slagen was bij de 
Romeinen in wezen onbeperkt. Men keek gewoon hoeveel de veroordeelde 
kon verdragen. Soms liep het aantal wel op tot honderd slagen. Dan zat er 
praktisch geen huid meer op het slachtoffer. De geseling was bij de Romei-
nen een soort traditioneel voorprogramma bij de uitvoering van de doodstraf. 
De beschadiging van zoveel huid en de kneuzing van zoveel spierweefsel is in 
ernst te vergelijken met een zeer diepe verbranding van het halve lichaamsop-
pervlak. Deze verwondingen kunnen zonder medische hulp, na enkele uren 
tot een aantal dagen, dodelijk zijn. Daarom had de Joodse wet het aantal sla-
gen tot maximaal 39 beperkt. De geselslagen waren uitgedacht om de pijn tot 
in het extreme op te voeren. Het veroorzaakte ook een vloeistoftoename rond-
om de longen. In de situatie waarin Jezus zich bevond, was de geseling alleen 
al genoeg om Hem te doden. Zijn lichaam werd verwoest, kapot geslagen en 
misvormd. Hij had al uren niets te eten gehad en door overmatig zweten en 
bloeden veel vocht verloren. Jezus’ huid werd letterlijk aan flarden geslagen 
tot Hij half bewusteloos aan de touwen hing, omringd door een grote plas 
bloed.

Wat is de zin van dit vreselijke lijden? 
Waarom moest het lichaam van Jezus, dat nooit ziekte had gekend, zo ern-
stig verminkt worden dat de mensen Hem niet meer konden herkennen (Jesa-
ja 52:14)? Waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden dat mensen het niet 
langer konden aanzien (Jesaja 53:3)? Had Hij niet op een andere - een min- 
der gruwelijke manier - kunnen sterven? Wat is de zin van dit vreselijke lijden? 
Het móet een betekenis hebben. Als we aan het lijden van Jezus geen enkele 
betekenis of waarde kunnen ontlenen, had Hij beter 
op een minder gruwelijke wijze voor ons kunnen 
sterven.

Zoals de Man zonder zonde al onze zonden op zich 
nam, zo heeft de Man zonder ziekte al onze ziekten 
op zich genomen. In elke geselslag - die zijn volmaakte lichaam verscheurde 
- nam Jezus elke vernietigende ziekte op zich. Jesaja had het geprofeteerd: 
‘Hij was veracht en van mensen verlaten, een Man van smarten en vertrouwd  
met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt. Maar Hij was het 

Jezus’ huid werd letterlijk aan flarden geslagen 
tot Hij half bewusteloos aan de touwen hing.

In zijn onmenselijke verminking 
ligt jouw bovennatuurlijke genezing.
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AANTEKENINGEN:die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam’ (Jesaja 53:3). Er bestaat 
geen verwoestende ziekte die Jezus niet tijdens de vernietigende geselsla-
gen in zijn lichaam heeft gedragen. Daarom zei de profeet Jesaja: ‘Door zijn 
striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jesaja 53:5). 
Zoals Jezus in Gethsemané de beker - die tot de rand toe 
gevuld was met onze zonden - leegdronk, zo heeft Hij 
bij elke zweepslag onze ziekten op zich genomen. Daar-
om zegt ook de apostel Petrus in zijn eerste brief dat 
onze aandacht gericht moet zijn op de lijdende Jezus: 
‘Door zijn striemen bent u genezen’ (1 Petrus 2:24, WV). God wil dat jij op- 
ziet naar het verwoeste en misvormde lichaam van Jezus. In zijn onmense- 
lijke verminking ligt jouw bovennatuurlijke genezing.

ECHT GEBEURD

Daan schrijft: ‘Vierentwintig jaar geleden kreeg ik een CVA (herseninfarct) en 
kon ik mijn werk niet meer doen. Mijn rechterhand en rechterbeen vielen uit en 
ik had moeite om goed te lopen. Ook emotioneel zat ik behoorlijk in de knoop. 
Er zaten stolsels in mijn hersenen die bepaalde functies blokkeerden. Dit ver- 
klaarde het uitvallen van de functies van mijn rechterhand en voet. In het 
revalidatiecentrum werden mij aangepaste schoenen aangemeten, met rechts 
een beenbrace, en ook voor mijn rechterhand en pols kreeg ik een brace. Deze 
hulpmiddelen heb ik zestien jaar dagelijks moeten gebruiken.

Een half jaar geleden kreeg ik een droom: ik ging lopen over de dijk achter ons 
huis, die ongeveer tweeënhalve kilometer lang is, en kwam niet eerder thuis 
dan dat mijn been was genezen. Een week later had ik weer een droom; ik 
droomde dat ik nieuwe, gewone schoenen ging kopen. 

Begin juni 2016 gingen we naar een Vrij Zijn Weekend. Daar is ook voor mijn 
genezing gebeden. Het was een prachtige conferentie. De zondag erop gin-
gen we naar onze eigen kerkdienst. Thuis keek ik naar mijn handbrace en zei 
in gedachten: nee, ik doe je niet om. In de loop van die dag merkte ik dat de 
spierkracht in mijn hand toenam en twee dagen later kon ik er weer alles mee 
doen, zij het nog niet met volle kracht. 

Ik vertelde het aan mijn fysiotherapeut, bij wie ik al zestien jaar lang tweemaal 
per week kwam. Hij zei: ‘Dat kan niet, want de hersenbeschadiging bij een CVA 
is blijvend.’ Ik zei tegen hem: ‘Dat zal me worst zijn. Je ziet toch dat mijn hand 
het doet.’ Ook vertelde ik hem mijn tweede droom, maar daar wist hij eigen- 
lijk geen raad mee. Dat is nogal logisch. Als iemand tegen je zegt: ‘Ik geloof 
ook nog dat mijn voet en been gaan genezen, en ik heb ook al nieuwe gewone 
schoenen gekocht,’ komt dat dwaas over. Maar voor God, onze Hemelse Vader, 
is niets te gek. 

Door het wonder van het kruis 
kan God je geweten reinigen.
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AANTEKENINGEN:Ongeveer een maand later, op dinsdagavond 12 juli, werd ik om een uur of acht 
enorm onrustig. Ineens wist ik: ‘Dit is het moment dat ik die droom waar moet 
gaan maken.’ Ik heb toen mijn nieuwe, nog nooit gedragen schoenen aange- 
trokken en zei tegen mijn vrouw: ‘Ik ga op de dijk lopen.’ Ze was verbaasd, want 
dat kon ik nooit. ‘Ga je alleen?’ vroeg ze. ‘Ja, ik ga alleen.’ Na ongeveer tachtig 
meter moest ik al stoppen, want ik was moe en ik sleepte met mijn been. Ik 
keek terug naar de plek waar ik vandaan kwam en dacht: ‘Ik kan twee dingen 
doen: teruggaan of die droom waarmaken en over de dijk gaan lopen.’ 

Ik probeerde te lopen, maar mijn been bleef een beetje achter me aan slepen. 
Toen kreeg ik een tekst in mijn hoofd: ‘Kom in de ruimte, kom in de ruimte, kom 
in de ruimte van de Heer.’ En: ‘Kom in de vrijheid, kom in de vrijheid, kom in de 
vrijheid van de Heer.’ Als je dat hardop achter elkaar zegt, krijg je een ritme en 
op dat ritme ging ik langzaam lopen. Maar mijn been en voet gingen niet goed 
mee. Al lopend zei ik tegen mijn been: ‘Je gaat het doen, in de naam van Jezus!’
Op het ritme van de tekst ging ik door en op een gegeven moment kon ik snel 
lopen. Ik stopte en moest ontzettend huilen; daarna ging ik weer rennen en 
mijn voet en been deden gehoorzaam mee! De volgende ochtend vroeg mijn 
vrouw: ‘Doet hij het nog?’ Ja hoor, ik kon gewoon lopen en dat kan ik tot op de 
dag van vandaag!

Begin augustus vertelde ik het hele verhaal aan mijn huisarts. ‘Ongelooflijk,’ 
bleef hij maar zeggen. We hebben samen afspraken gemaakt over het afbou-
wen van mijn medicijnen. Vervolgens stuurde hij mij door naar een neuroloog 
om te laten onderzoeken of er nog restletsel van de CVA is. Dat was niet te vin-
den. ‘Het is niet belangrijk of er nog blokkades in de hersenen aanwezig zijn,’ 
zei de vrouwelijke neuroloog. ‘Alles doet het weer!’’

OM VERDER OVER NA TE DENKEN

 y Wat betekent het voor jou dat in Jezus’ onmenselijke verminking jouw 
bovennatuurlijke genezing ligt?

 y Is er iets dat je tegenhoudt om te geloven dat God op bovennatuurlijke 
wijze mensen kan genezen?

 y Heb je weleens voor iemand gebeden die daarna door God is genezen?
 y Hoe gaan we om met de mensen die (nog) niet worden genezen?
 y Wat zou je Jezus willen zeggen nu je weet wat Hij voor ons heeft gedaan?
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AANTEKENINGEN:
GEBED

Vader in de hemel,

Dank U dat er geen verwoestende ziekte bestaat die Jezus niet tijdens de geselsla-
gen op zich heeft genomen. Daarom mogen wij met onze ziekte tot U komen. 
Ik geloof dat elke ziekte aan Hem is onderworpen en dat ik daarom tot U mag 

komen voor genezing van mijn lichaam. Kom met uw wonderbaarlijke kracht en 
help mij ook volhardend uw wil te doen door ook voor anderen, die ziek zijn, te 

bidden voor genezing. 

Amen

VERDIEPING

Een voorsmaak van wat ons te wachten staat
In Hebreeën 6:5 worden de genezingen en de wonderen die we in de tussen- 
tijd meemaken ‘krachten van de komende wereld’ genoemd die we mogen 
‘proe-ven’. Het is een heerlijke voorsmaak van wat ons bij de wederkomst van 
Jezus te wachten staat. Want met ‘de komende wereld’ wordt de nieuwe wereld 
bedoeld die aanbreekt wanneer Jezus terugkomt en het herstel van alle din-
gen zal plaatsvinden (Handelingen 3:21). Als kinderen van God hebben wij de 
Heilige Geest ontvangen en mogen we de krachten van de komende wereld 
nu al - zij het nog niet in haar volheid - ervaren. Elke keer als God zijn Woord 
bevestigt met genezingen en wonderen is dit een lichtstraal in de duisternis, 
een glimp van Gods glorie, een voorproefje van wat komen gaat: het herstel 
van alle dingen. En dat smaakt naar meer. Elk wonder doet ons verlangen om 
meer van Gods liefde en kracht te zien. Ieder wonder doet ons meer en meer 
uitzien naar Gods nieuwe wereld die komen gaat

Een voorschot van wat komen gaat
Paulus schrijft dat we de Heilige Geest als ‘een voorschot’ hebben ontvan-
gen op wat nog komen gaat. In Efeziërs 1:4 noemt hij de Heilige Geest ‘het 
onderpand van onze erfenis.’ Het Griekse woord voor ‘onderpand’ is arrabon en 
mogen we ook vertalen als ‘voorschot’ of  ‘voorproef’ van wat komen gaat. De 
tekenen en wonderen die in de tussentijd plaatsvinden zijn een voorschot op 
wat ons nog te wachten staat wanneer Jezus terugkomt en het herstel van alle 
dingen zal plaatsvinden. 

Hoe is onze houding als God ons (nog) niet geneest?
Niet iedereen voor wie we bidden wordt door God genezen. Zelfs Jezus genas 
niet alle mensen in de tijd dat Hij op aarde was. Het antwoord dat Jezus aan 
Johannes de Doper gaf, toen hij door koning Herodes in de gevangenis was 
gezet, kan ons helpen om onze houding te bepalen als God ons niet geneest. 
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AANTEKENINGEN:Het leven van Johannes had in het teken gestaan van de komst van de Mes-
sias. Hij was de voorbode van Jezus en heeft Hem persoonlijk aangewezen als 
de beloofde Messias (Johannes 1:34). Als Johannes in de gevangenis zit vertel-
len zijn leerlingen hem van de wonderlijke genezingen die Jezus doet en dat 
zelfs doden worden opgewekt. Dit roept vragen en twijfels bij Johannes op. 
Zelf zit hij in de gevangenis zonder dat Jezus ingrijpt. Daarom stuurt Johannes 
een paar van zijn leerlingen naar Jezus om zijn vraag aan Hem voor te leggen: 
‘Bent U het die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus ant-
woordt dat de leerlingen aan Johannes moeten vertellen wat ze zien: blinden 
zien, verlamden lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden worden 
opgewekt en het evangelie wordt gebracht aan de armen. Jezus citeert hier 
Jesaja 61 waar geprofeteerd wordt over de bediening van de Messias. Er is ech-
ter één opvallend detail uit deze profetie dat Jezus niet citeert. Het is de belofte 
dat gevangenen uit de kerker worden bevrijd. Uitgerekend de situatie waar 
Johannes in zit slaat Jezus over! Jezus is slechts een paar honderd meter ver-
wijderd van de plek waar Johannes gevangen zit en Hij doet helemaal niets. 
Het is bijna alsof Jezus zegt: ‘Ik doe voor iedereen een wonder, Johannes, maar 
voor jou even niet.’ 

De les die we met Johannes mogen leren ligt verborgen in de laatste belang- 
rijke woorden van Jezus: ‘Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt’ 
(Lucas 7:23, NBV). In het Grieks staat voor ‘aanstoot nemen’ het woord skanda- 
lizo dat ‘een struikelblok vormen’, ‘wantrouwen’ en ‘ten val komen door’ bete-
kent. Met andere woorden: laat het feit dat anderen genezen worden en jij 
niet geen struikelblok vormen, waardoor je door teleurstelling wantrouwend 
wordt en ten val komt. De gevangenisdeuren gingen niet open voor Johannes, 
zoals bij zoveel andere martelaren. God kiest er soms voor om niet in te grij-
pen. Johannes’ leven eindigt door het zwaard. Hij wordt onthoofd. Toch zegt 
Jezus dat Johannes de grootste was onder alle mensen van het Oude Verbond 
(Matteüs 11:11). Hieruit kunnen we opmaken dat Johannes ondanks zijn twij-
fel toch is blijven geloven in Jezus. Ondanks dat hij voor zichzelf geen wonder 
zag gebeuren heeft zijn geloof geen schipbreuk geleden. Hij is Jezus niet gaan 
wantrouwen omdat zijn omstandigheden niet veranderden. Johannes bleef 
op God vertrouwen, ook al begreep hij Hem niet. God vraagt niet van ons dat 
we Hem begrijpen. Hij vraagt dat we Hem vertrouwen. Als genezing in deze 
tijd niet komt, dan hebben we nog altijd de verzekering dat we deze in de toe-
komende eeuw zullen zien (Romeinen 8:18-25).

BEKIJK ANIMATIE 4: 
Het wonder van genezing

Jezus werd overgeleverd aan de Romeinse stadhouder Pilatus. Drie keer werd 
Hij door hem verhoord. Telkens kwam Pilatus tot de conclusie: ‘Ik vind geen 
schuld in deze mens!’ Toch liet Pilatus Jezus geselen. In elke geselslag nam 
Jezus elke verwoestende ziekte op zich. In zijn onmenselijke verminking ligt 
onze bovennatuurlijke genezing.
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AANTEKENINGEN:
GEBED

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het vierde wonder van het kruis. Ik geloof dat alle dingen aan 
Jezus onderworpen zijn, zo ook alle ziekten. En ook al zien we nog niet ten volle 

dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn, wij zien Jezus. Laat mijn oog niet 
gericht zijn op de ziekte of de zieke, maar laat te alle tijden mijn oog op U zijn 
gericht. U die in mij woont. Dank U wel voor de wonderen die U doet, die mij 

steeds meer doen verlangen om meer van uw liefde en kracht te zien. 

Amen.

BOEKENTIPS

Ze had al afscheid genomen van haar 
man en kinderen. De ziekte van Par-
kinson had haar ingehaald. De aftake-
ling ging sneller dan iedereen gedacht 
had. Corlien was blij dat aan het lij-
den een einde leek te komen en was 
klaar om te sterven. Ze wist dat haar 
leven in Gods hand was. Maar dan geb-
eurt het onverwachte: als iemand voor 
haar bidt voelt ze een golf van warmte 
door haar lichaam gaan. Corlien weet 
dat God een bijzonder wonder heeft 
gedaan. 
Niemand heeft Corlien geleerd om 
te gaan met een wonder. Ze moest 
opnieuw leren leven en antwoord zien 
te vinden op alle vragen die op haar 
afkomen. Een eerlijk en ontroerend 
boek dat recht doet aan iedereen die 
worstelt met wonderen.

GEEN GRAPPEN GOD
Schrijver: Corlien Doodkorte
Omvang: 160 pagina’s
Uitvoering: Paperback met flappen
Prijs: € 15,95
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AANTEKENINGEN:

Wilkin ziet op zijn conferenties veel wonderen gebeuren. Toch worstelt hij nog 
steeds met het gegeven dat God de een wel en de ander niet geneest. In dit 
boek staat hij stil bij de drie meest gestelde vragen: 

 y Waarom geneest God niet iedereen?
 y Waarom grijpt God niet in?
 y Waarom beschermt God ons niet?

Het geloof van teveel christenen heeft schipbreuk geleden, omdat zij geloof-
den dat God hen voor alle problemen zou behoeden. Op het moment dat ze 
geconfronteerd werden met ziekte en lijden viel hun beeld van God aan dig-
gelen. Ze werden cynisch en zetten hun geloof overboord: ‘Als God dit in mijn 
leven toelaat, dan hoef ik Hem niet meer.’ 

In zijn worsteling met deze vragen heeft Wilkin voor zichzelf een antwoord 
gevonden. Voor sommigen is zijn antwoord confronterend en voor anderen 
heel verrassend: alle antwoorden worden gevonden in Gods liefde.

WAAROM GRIJPT 
GOD NIET IN?
Schrijver: Wilkin van de Kamp
Omvang: 168 pagina’s
Uitvoering: Paperback met flappen
Prijs: € 15,95


