
Preek Jan Steyn 26 Januarie 2014 

Teks: Mattheus 8 en Handelinge 3 (Jakobus 5:14-16) 

Tema: Jesus die Geneser 

Inleiding: 

Ek het nog nooit oor genesing gepreek nie.  Ek kon op die internet feitlik geen preke uit NG geledere oor 

genesing kry nie. Ek het by hierdie tema uitgekom omdat my skoonsuster hier oor Kersfees laas jaar deur ‘n 

besmette bosluis gebyt is en vir letterlik twee of drie weke was haar situasie touch en go. Sy sou volgens 

dokters gelukkig wees om te oorleef. Want sy het kongo-koors deur die bosluisbyt gekry. Sy het na drie weke 

afgelope Vrydag die eerste keer geloop en kon die laaste week met haar twee seuntjies oor die telefoon begin 

praat. Hierdie hele situasie was ook maar vir my as enigste ou in voltydse bediening in die familie hierdie groot 

worsteling oor genesing- kan Jesus en wil Jesus vandag nog genees?   

Ek dink ook die situasie in Malmesbury rondom fisiese siekte bring my ook daartoe om oor genesing te praat 

en hierdie saak eenvoudig oop te maak. Ons is al jare maar baie sterk in die omgewing op asmaverwante 

siektes en allergieë. Maar die hoë voorkoms van lewensbedreigende siektes soos kanker veral al meer onder 

jonger mense is verseker opvallend in ons omgewing. Onlangs is ‘n jong man Emile van onder die veertig met 

motor neuron siekte gediagnoseer. Iemand het teenoor my die opmerking gemaak dat hier so baie 

begrafnisse in Malmesbury is dat hy partykeer begin wonder of die mag van die dood nie hier sterker as die 

mag van die lewe is nie. 

Kom ek wees eerlik- die hele manier hoe genesing en genesingsdienste hanteer is deur mense soos TB Joshua 

en Benny Hinn en ander het my nog altyd gepla. Dit het net altyd vir my gelyk of dit rondom hierdie massa 

genesingsdienste eerder gaan oor die eer en die reputasie van die prediker of geneser as oor die eer van God. 

Die Bybelse model soos in Jakobus uiteengesit is vir my veel eenvoudiger en onder die radar- die ouderlinge 

kom en bid vir jou by die huis as jy siek is.   

Natuurlik pla dit my natuurlik ook dat geloofsgenesing teenoor die. mediese wetenskap gestel word. Die 

meeste mense word genees omdat die operasie of die behandeling van die dokter suksesvol was. Die Here het 

natuurlik ook daar gewerk. Ek tel ook baie keer rondom genesing by die meeste mense wat daaroor skryf of 

praat hierdie reseppie ding op- as jy so en so bid en hierdie sleutels ontdek kan God half nie anders as om 

mense te genees nie. Jy moet God se mag om te genees net met die regte reseppie vasbind en aktiveer.  

Die ander kwessie wat vir my uitstaan rondom genesing is of mense net genees word as hulle geloof of die 

geloof van die mense en familie om hulle groot genoeg is. In sommige kringe word dit beskou dat jy nie 

genees word nie omdat jou geloof te klein is of omdat daar nog sonde is wat jy nie aan die lig wil bring of 



agterlaat nie. Maar kom ons kyk na ons twee tekste om te sien watter lig die Woord vir ons laat opgaan 

rondom die tema van genesing. 

Iets wat by Mattheus 8 en Handelinge 3 uitstaan, is dat Jesus of Sy dissipels hier mense genees wat as 

randfigure in die samelewing gereken is.  

Die melaatse is uit die geselskap van gewone mense uitgestoot deur hulle gevreesde siekte wat die liggaam so 

verskriklik misvorm het. Die geskiedskrywer Josephus skryf dat melaatse mense eintlik as klaar dood gereken 

is. Hy beskryf hulle as "the living dead". In die middeleeue het die priester die begrafnisformulier gelees oor 

iemand wat melaatsheid gekry  het. Hulle kon in geen ommuurde stede ingaan nie. Ook Jerusalem kon hulle 

nie binnegaan nie. Hulle was volgens die Joodse wet onrein en volgens die Ou Testament moes hulle as mense 

naby hulle gekom het,  uitgeroep het: onrein, onrein! Enige iemand wat binne ‘n sekere afstand van ‘n 

melaatse gekom het, is ook volgens die Joodse wet as onrein gereken. So vir Jesus om as Joodse rabbi hierdie 

melaatse man in Mattheus 8 aan te raak, is geen geringe saak nie. Daardeur sou hy hom ook onrein maak voor 

die Joodse wet en inderdaad die Joodse wet oortree. Dink wat Jesus se aanraking vir hierdie man beteken het 

wat deur ‘n hele samelewing verwerp is en deur die wet as onrein verklaar is. 

Tweedens het slawe nie eintlik getel nie. Hulle was die mense met die minste regte in die samelewing en meer 

as een of ander eienaar se besitting gereken as mense in eie reg. Hulle is letterlik gereedskap of tools genoem! 

Dat die heidense offisier van Jesus die Joodse rabbi sou vra om sy slaaf te genees wat so min in die 

samelewing getel het en dat Jesus Sy tyd en aandag gee om so iemand te genees  is eintlik merkwaardig in die 

oë van die samelewing van daardie tyd.   

Die offisier self was ook in die Joodse samelewing hierdie randfiguur- hulle was die strooi vir die helvuur 

waarmee God eendag die nasies sou verdelg, het die Jode geglo. Die heidense offisier het geweet dat hy nie 

van Jesus as Jood kon verwag om onder sy dak in te kom nie- dit sou Jesus as Jood onrein maak voor die wet. 

Daarom vra hy net van Jesus om ‘n woord te spreek of bevel te gee en sy slaaf sou gesond word. 

Derdens het vroue nie veel getel in die samelewing van Mattheus se tyd nie. Dis juis Petrus se skoonma as 

vrou wat Jesus aanraak en genees. 

Vierdens kan ons dink dat die besetenes van Gadara randfigure en uitgeworpenes van hulle samelewing was. 

Hulle moes tussen die grafte gaan woon wat in daardie tyd as die woonplek van bose geeste en demone 

gereken is. Jesus kom red hulle en genees hulle van die bose magte wat hul lewens beheer. 

Die verlamde man van Handelinge 3 was ewe eens so ‘n randfiguur of buitestaander. Hy kon ook in sy eie 

lewensonderhoud voorsien nie. Ander mense moes hom dra na die beste plek om te bedel en weer terug dra 

in die aand na sy blyplek toe. Hy was afhanklik van ander mense se goedheid en aalmoese om aan die lewe te 

bly. 



Waar Jesus en later ook sy dissipels genees word aan mense hul menswaardigheid teruggegee.  

Die melaatse, die besetenes, die verlamde word weer deel van die gewone mensdom. Die melaatse word ook 

herstel voor die Joodse wet as hy na sy genesing na die priester toe gestuur word om die gepaste offers te 

bring, om deur die priester ondersoek te word en om uiteindelik die sertifikaat te ontvang dat hy genees en 

weer rein voor die wet is. Die heiden wat gedink het hy is nie by God welkom nie word deur Jesus aangeprys 

as een wat ‘n groter geloof as die meeste in Israel het. Hierdie buitestaander tot die Joodse volk word deur 

Jesus as eregas uitgesonder by die Messias se verwagte banket ete waar die Jode gedink het net hulle welkom 

is. As Jesus vandag genees is dit altyd ook om ons menswaardigheid te herstel en te genees. Sodat ek weer 

normale dinge kan doen, sodat ek weer aan die lewe kan meedoen. Maar Jesus kan ook aan jou en my gee om 

met menswaardigheid met siekte te leef en selfs te sterf.  God lê nie net altyd sy hand op ons as ons gesond 

word nie. Vra maar vir Paulus. Die doring in sy vlees wat waarskynlik siekte was het gebly, al het hy God drie 

keer gevra om dit weg te neem. Sy antwoord aan Paulus in 2 Korintiers 12 was eenvoudig; My genade is vir 

jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Dit kan ook Sy antwoord aan jou en my 

wees.  

Genesing is in die Bybel hierdie omvattende saak. Dit gaan nooit net oor die herstel van die liggaam nie. Dis 

soos iemand skryf: "Healing involves restoring meaning to life whether the person’s physical condition 

improves or stays the same". God wil waar fisiese genesing plaasvind en ook nie plaasvind nie, vir mense 

lewenssin en menswaardigheid laat ervaar. 

Hoe kyk hierdie gedeeltes na die hele tema van geloof rondom genesing? 

Ons sien veral die melaatse en die heidense offisier kom met sterk geloof na Jesus toe. Luister na die melaatse 

se woorde: Here, as U wil, kan U my gesond maak. Ek glo, U is in staat om dit te doen. Anders het ek nie deur 

hierdie skare wat my sekerlik nou wil stenig geworstel om by U te kom nie. 

Die offisier spreek Jesus ook as Here aan al is hy geen Israeliet nie. Here is die aanspreekvorm vir die een wat 

van God af kom en God se gesag of outiriteit dra. Here, ek weet U is ‘n Jood. Om onder my dak in te kom sal U 

voor die wet onrein maak. Ek verwag dit nie- spreek net een woord en my slaaf sal gesond word. Onwrikbare 

geloof. 

Ons lees egter van geen besondere geloof by Petrus se skoonma of by die ander siekes wat na Hom toe gekom 

het of by die besetenes van Gadara nie. Ons sien dit ook nie by die verlamde man in Handelinge 3 nie. In der 

waarheid was Handelinge 3 eintlik vir my hierdie geweldige eye opener. Lees net vers 16: Die geloof wat van 

Hom kom het die man volkome herstel, hier voor julle almal. Nie geloof van die verlamde man nie, nie die 

geloof van die dissipels nie- die geloof wat van God af kom het hierdie man genees! As jy dink die grootte van 

mense se geloof is bepalend vir genesing, gaan lees maar weer Markus 9 van die seun met epileptiese 

simptome. Die seun se pa kan Jesus eenvoudig antwoord  rondom die kind se genesing: Ek glo, help my in my 



ongeloof. Amper asof hy wil sê: Jesus as dit van die grootte van my geloof afhang, gaan my kind nie genees 

word nie. Dit hang van U af. My geloof is nie op my self gerig nie,maar op U. 

Die kern: 

Dis die kern van genesing. As God dit wil, as Jesus dit wil. Daarom is Mattheus 8: 3 vandag vir my die kern. 

Jesus se woorde aan die melaatse: Ek wil, word gesond. Daarom is die melaatse se gebed tot Jesus so 

belangrik ook: Here, as U wil, kan U my gesond maak. Dis of die melaatse erken: Here U het die reg en die mag 

om te genees, maar U het ook die reg en mag om nie genesing te weerhou. Ek werp my totaal op U. Mattheus 

8 is die getuienis aan ons dat Jesus beide die mag en die gewiligheid het om mense van fisiese siekte te 

genees. Dis soos die getuienis van hierdie man wat as sendeling in die Filippyne gewerk het en vir sy vrou 

hierdie mooi silwer juwelierstuk koop. Hulle is later weg uit die Filiipyne en met verloop van tyd breek sy vrou 

se silwer juwelierstuk. Jare later keer die man weer terug na die Filippyne met sy vrou se stukkende 

juwelierstuk. Hy gaan terug na die fabriek waar hy dit destyds gekoop het en vra een vakman daar of hy dit sal 

kan regmaak. Die vakman se antwoord: "I designed this piece of jewellery. I made it. Of course I can fix it!" Is 

dit nie waar van ons en God nie? Hy is in staat om ons herstel, ook fisiese herstel te gee want Hy het ons 

gemaak! 

Slot: 

Ek glo dat ons as God se kinders en mense gered deur Jesus se bloed hierdie werk van genesing in die Naam 

van Jesus soos die dissipels gedoen het moet voortsit. Die genadegawe om mense te genees is tog een van die 

gawes van die Gees wat daar in 1 Korintiers 12:28 genoem word. Die bediening van genesing moet daarom 

deel van ons bediening wees. Ek glo dis wat Johannes 14 bedoel as daar staan: Wie in My glo, sal ook die 

dinge doen wat Ek doen. En deel van Jesus se bediening was verseker genesing.  

Veral Mattheus skilder Jesus baie sterk as Geneser in hoofstuk 8 en 9. Ons mag en moet vir siek mense in ons 

familie en omgewing bid vir genesing.  Maar ons moet altyd onthou dat waar daar mense siek is, ons altyd 

soos Jesus die hele mens in die oog moet hou. Ons moet aan mense bly verkondig dat God aan hulle 

lewenssin wil gee, of daar fisiese genesing volgens Sy wil kom of nie. Ons moet soos Jesus in Mattheus 8 ook 

die hand uitsteek na die randfigure in ons dorp en omgewing en so ook God se werk doen. Die grootste 

genesing bly maar iemand wat sy hand na jou toe uitsteek en jou aanraak en jou menswaardigheid erken. Dit 

het Jesus met elkeen van ons kom doen. 

Daarom is die menswording van Jesus so belangrik vir elkeen van ons. Ons het die afgelope Kersfees weer 

daaroor nagedink. Die vraag van een Engelse skrywer het my daarom opgeval rondom Jesus se menswording: 

"Since Jesus honoured our bodies by taking on one, why wouldn`t He touch our bodies when we`re sick?" 

Jesus het volledig mens, ook in die liggaam geword- so het Hy ons lyding op Hom geneem en ons siektes 

gedra. Daarom kan Hy ons gees en ons menswees en ons liggame volgens Sy wil genees. Hy is tog die 



gestuurde van God of die Messias wat Jesaja voorspel het. Moet nooit Sy laaste woorde in Mattheus 28 voor 

Sy hemelvaart vergeet nie: Aan My is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Daarom het Hy steeds die mag 

en die outoriteit en die wil om te genees. Ook in Malmesbury of in jou familie. Die mag van die lewende 

Christus is hier sterker as die mag van die dood. Vandag nog. 

Amen 


