
Zondag 3 november 2019 
Tekst:  Marcus 16: 17 en 18,  Jacobus 5: 13 - 20 
Thema: De wonderen zijn de wereld nog niet uit! 
 
 
Zeven vragen/opmerkingen  over ziekte en gezondheid in het licht van Gods 
woord: 
 
Wie is er dit afgelopen jaar ziek geweest, echt ziek? [1]  
Als je ziek bent komen er allerlei vragen opzetten. Wat moet ik doen? Hoe ga ik er mee om, 
bijvoorbeeld met mijn angst en paniek, mijn zorg? Wie kan mij raad geven? Eén van de 
raadgevers is Jacobus:  

“Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen. . . .” 
Jacobus zegt met zoveel woorden: ziekte moet je niet alleen ondergaan, juist in de 
verwarring van ziekte heb je de steun van de gemeente nodig. Als Jacobus zegt: ‘roep de 
oudsten’, bedoelt hij: laat de gemeente delen in wat je overkomt, betrek hen erbij. Die 
betrokkenheid geldt het praktische, maar zeker ook het geestelijke. Want de geestelijke 
vraag in dagen van ziekte is: Hoe houd je de weg van de Heer vast? Dat is: hoe blijf ik 
verbonden met het wonder van mijn bestaan? De kern van mijn leven is immers dat ik niet 
op mijzelf sta, maar door God gewild ben. Dat ik er ben is een groot wonder.  Vanuit dat 
wonder spreken we over ziekte en gezondheid. 
 
Als tweede moeten we het hebben over ‘gezondheid’. [2]  
En dan gezondheid niet in het perspectief van onze tijd, maar in het perspectief van de bijbel 
zelf. Bijbelse gezondheid zou je kunnen omschrijven als: verbonden zijn met de Heer van 
hemel en aarde. Gezondheid in de Schrift dat is: in relatie leven met de Bron van het leven. 
Daarmee is gezondheid niet een statisch, maar een relationeel, dynamisch begrip. Dat wil 
zeggen: in de relatie met God, op onze levensweg met de Heer, zullen we steeds meer van 
Zijn heelheid ontvangen. Dit is in lijn met wat God in Exodus 15 zegt:  

‘Ik, de Heer, ben het die jullie geneest.’ 
God is de Heelmeester van Israel, Hij nam hen mee in Zijn gezondheid, Zijn sjalom. Sjalom 
niet alleen in denken, maar sjalom naar lichaam, ziel en geest. 
 
Dus geloof geneest een mens? [3]  
De vraag is er al uit voor we er erg in hebben. Maar nu is goed om even halt te houden. Een 
mens is niet een soort lamp die licht geeft omdat hij op het stroomnet van de Heer is 
aangesloten. Oftewel, bij een defect, even een paar onderdelen herstellen en alles draait 
weer als vanouds. Dat is de wijze van denken in onze tijd, alsof het lichaam een mechanisch 
apparaat is. Dan zou gezondheid zoiets zijn als: bij een defect even de zaak repareren. Maar 
dat is te kort door de bocht. Een mens mag in relatie met God komen te staan. Die relatie is 
heilzaam. Daarbinnen geschiedt heil. Heil naar geest, ziel en lichaam. De relatie met God is 
het hart. Vanuit die relatie wordt een weg zichtbaar. Een weg van horen en antwoord geven. 
Een weg van hier en daar een stapje zetten in nieuw vertrouwen, nieuwe hoop en nieuwe 
liefde. 
 



Laat ik eén voorbeeld noemen van Gods gezondheid die zowel zegen brengt, maar ook 
geduld vraagt. [4]  
Het gaat over een vrouw die al jaren aan een ernstige vorm van Parkinson leed.  Er waren 
dagen dat zij alleen maar kon schudden en beven. De geweldige vermoeidheid, als gevolg 
daarvan, was bijna niet te harden. In gebed en gesprek was er veel aan de orde geweest en 
op een gegeven moment wilde zij en mocht zij gezalfd worden, zoals Jacobus dat aangeeft. 
Veel later vertelde zij dat zij een week lang bijna niet had gebeefd, niet had getrild en dat zij 
daardoor in dit laatste stuk van haar leven met een paar voor haar belangrijke anderen had 
kunnen spreken. Dat was een geweldige zegen. Tegelijkertijd vraagt Gods zegen ook geduld, 
de kwaal zelf was immers niet weg. De kern van het voorbeeld heeft te maken met het feit 
dat Gods zegen altijd weer anders werkt. Gods genade die ons raakt en opbeurt, is altijd 
weer anders, de uitwerking kunnen wij niet programmeren. Bij Jacobus ontdekken we 
overigens wel een paar duidelijke ankerpunten, naast de gemeenschap die juist bij ziekte en 
verdriet zo belangrijk is, lezen we ook over het gebruik van de zalfolie. 
 
Wat voor ankerpunt is zalfolie? [5]  
Gods zalfolie, waar Jacobus van spreekt, is het symbool van Gods aanwezigheid. Zalfolie is 
het teken van Gods heilige Geest. De zalfolie is een bevestiging van de relatie met Hem, een 
teken van Zijn bemoediging. Zoals ook Psalm 23 er over spreekt: ‘U zalft mijn hoofd met 
olie’. Mijn grootouders hoorde ik wel eens over Haarlemmerolie spreken.  Haarlemmerolie 
scheen overal goed voor te zijn.  Maar de olie van Psalm 23 gaat niet over smeerolie voor 
elke situatie. Het Bijbelse gebruik van olie is anders. Aan de ene kant was olie een alledaags 
gegeven. Je kwam het overal tegen: bij de maaltijd, om de lamp te laten branden, maar ook 
voor het behandelen van wonden. Tegelijkertijd was olie vooral een teken van Gods 
bijzondere zegen. Denk maar aan de koning van Israel die gezalf werd, maar ook aan de 
‘vreugde-olie’ waarmee Jezus door Maria van Bethanie werd gezalfd.  
 
En word je daar beter van? [6]  
Nogmaals, het gaat over de weg van God met een mens, en die weg kunnen en moeten wij 
niet invullen. Zalven met olie, bidden om heil en zegen en gezondheid, het kan een nieuwe 
bevestiging van geloof en vertrouwen inhouden. Een bevestiging, waarin ook de vergeving 
van zonden een grote rol zou kunnen spelen. Maar het kan ook betekenen dat een  
ingewikkeld ziekteproces vrediger gedragen kan worden. Het zou ook kunnen dat God een 
weg van lichamelijk herstel begint. Direct herstel, misschien psychisch, misschien lichamelijk. 
Vooraf is dat niet in te vullen. Het antwoord op een oprecht gebed, vraagt oprechte 
openheid. 
 
Waar is beter worden van afhankelijk? [7]  
Eén belangrijke stelregel is deze: Als een mens gezalfd wordt, gebeurt er altijd iets ten 
goede. Als een mens gezegend wordt, gebeurt er altijd iets ten goede. Altijd gebeurt er iets. 
Maar het is aan ons om te ontdekken wat dat dan is. De volgorde is deze: de zieke of de 
troostzoekende mag ontvangen. De brede kring van de gemeente staat voor de opdracht om 
in dat zalven, zegenen en bidden, alle vertrouwen te hebben dat God kan en wil werken. De 
gemeente moet niet als de inwoners van Nazareth wantrouwig, afwerend of zelfs ongelovig 
zijn. De gemeente mag vertrouwen hebben en dat ook van harte uitdragen. ‘Het gelovige 
gebed zal de lijder gezond maken, en de Heer zal hem oprichten’(NBG), aldus Jacobus. 



Oprichten, dat wijst naar het machtige plan van God, niet alleen voor de toekomst, maar ook 
nu al. 
 
Een gedicht als bemoediging, maar ook als doorkijkje.  
Een paar regels van een gedicht van Huub Oosterhuis, omdat het gedicht duidelijk maakt 
welke kant het uit gaat: 

Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie wordt ontmaskerd, wordt gevonden 
en zal zichzelf opnieuw verstaan  
en leven bloot en onomwonden, 
aan niets en niemand meer ten prooi. 
 
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op,  
delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
 
Aan niets en niemand meer ten prooi, 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi.  

 
Dat is de richting: ‘maak mij mooi’. Mooi in de diepe zin van bevrijding, van redding. Dat 
ontmoeten we in de ene Naam, Jezus. Hij die redt van de zonden. Jezus, hij die geneest onze 
wonden. Het christenleven vraagt van ons dat we door onze barrieres heenkruipen. Dat 
kunnen we met behulp van de Geest. Als er bij u iets losgemaakt is, kom om te bidden. Kom 
om u uit te spreken. Jezus bevrijdt en geneest. 


