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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 

Preek over Jakobus 5,14-16 (Schriftlezingen  Jakobus 5,13-20, Marcus 2,1-12 en Lucas 18,9-14)  

Jakobus legt nadruk op het gelovige gebed en het gebed van een rechtvaardige. Zulke gebeden zijn krachtig 

en missen hun uitwerking niet. Ja, zullen zelfs redden… Dat sluit aan bij andere Bijbelverhalen waarin 

duidelijk is dat geloof en genezing met elkaar samenhangen. Maar is dat niet heel eng? Wat als ik niet 

genees? Ligt dat dan aan mijn geloof?  

Goed om je dan af te vragen: wat is geloof eigenlijk? Geloof is het tegenovergestelde van ‘eigen kracht’. 

Geloof is juist overgave vanuit zwakheid: ‘ach Heer, wees mij zondaar genadig’. Dus als genezing en geloof 

met elkaar verbonden zijn, dan kan dat nooit te maken hebben met eigen kracht – alleen maar met Gods 

kracht die door zwakheid zichtbaar wordt. In dat geloof ligt redding. 

Maar ligt in dat geloof ook genezing? De woorden die Jakobus gebruikt in vers 15-16 (redden, opstaan en 

genezing) geven een bepaalde dubbelheid. Zeker ‘redden’ en ‘opstaan’ kunnen heel concreet gaan over 

redden van ziekte en opstaan van een ziekbed. Maar ze kunnen ook gaan over redding in Christus en opstaan 

uit de dood. En die dubbelheid zou wel eens bedoeld kunnen zijn. Dat Jakobus het openlaat: in dit leven kan 

er al sprake zijn van genezing – maar in de ultieme redding is die genezing er zeker. 

Dat zou niet vreemd zijn: in het Oude Testament en in het leven van Jezus liggen genezing en redding vaker 

heel dicht bij elkaar. En dat wijst iets aan: elke fysieke of psychische ziekte is een teken dat wij allemaal ziek 

zijn: geestelijk ziek. En elke uiterlijke genezing is ook een aanwijzing: wij moeten innerlijk genezen worden. 

We hebben verzoening met God nodig. Dat Hij ons hart heel maakt.  

 

Besprekingsvragen   
1. Wat is de grootste valkuil als geloof en genezing te nadrukkelijk aan elkaar verbonden worden? 

2. Stelling:  krachtig geloof bestaat niet – behalve wanneer het zwak is.  

3. Wat vind je van de uitleg in de preek van Jakobus 5,15-16 (over het redden, opstaan en genezen)? 

Wat denk jij dat Jakobus bedoelt? 

4. Voel je je geestelijk ziek? En is Jezus voor jou de dokter?  

5. Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij het verhaal waarmee de preek afsluit, over het meisje met 

een gat in haar hart? 

 

 

 



Teksten om te lezen 
Nog een paar voorbeelden van teksten waarin die dubbelheid zou kunnen zitten van genezing en redding:  

Marcus 5,21-34  

Matteüs 15,21-28  

Marcus 10,46-52 

Lucas 17,11-19  

Handelingen 4,8-12  

Handelingen 14,8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


