
Zondag 7 december 2014 - God is goed
- Ps. Mieke Handojo -

Mozes had de rots geslagen (i.p.v. te spreken tegen de rots) om water eruit te 
laten komen. Dat was de reden dat Mozes niet mocht binnengaan in het beloofde 
land. Hier was God niet boos, maar Mozes werd in zekere zin wel gestraft. God's 
liefde verandert niet. Hij blijft goed.

God's liefde blijft dezelfde ondanks dat je fouten maakt. 

Jehovah Rafa (= Hebreeuws) = God die geneest. Ziekte komt niet van God!

Exodus 15: 26•
Uit de tekst zou je kunnen interpreteren dat ziekten door God gegeven zijn. ◦
Eigenlijk is een van de poorten waar ziekte door kan komen 
ongehoorzaamheid aan Gods geboden. Dit kan je vergelijken als rijden door 
het rood licht. Als je dat doet, is er een kans dat er een ongeval gebeurt. Zo 
kan God je ook niet beschermen als je de regels overtreed.

Openbaring 21: 4•
God zal alle tranen afwissen, de dood zal er niet meer zijn, pijn is niet meer.◦
Ziekte komt van de duivel. Niet van God. Een voorbeeld hiervan staat in het ◦
boek Job… 

Job 1: 6-12•
God beschouwde Job als een rechtvaardig man. Hij had God's bescherming.◦
Satan stelde voor om deze bescherming weg te nemen. ◦
God wilt niemand naar de hel sturen. Zijn liefde is oneindig groot. God wilt ◦
daarom niet dat iemand blijft in zonde. Daarvoor houdt Hij te veel van je.

Job 2: 1-5•
Satan kreeg de toestemming van God om Job alles af te nemen, behalve het ◦
leven van Job zelf. Ondanks deze tegenslagen, bleef Job geloven in God.

Jesaja 53: 4-5•
Je ziekten heeft Jezus op zich genomen zodat je genezing kan ontvangen. Hij ◦
heeft de straf voor de zonde op zich genomen.
Kom dus gewoon zoals je bent en belijd je zonden zodat je vergeven kan ◦
worden.



Jakobus 1: 17•
Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven (van God). Je mag ◦
daarom gerust bidden: "Niet mijn wil, maar Uw wil mag gebeuren in mijn 
leven."

Jakobus 1: 5•
Als je wijsheid tekort komt mag je dit aan God de Vader vragen en Hij zal ◦
het geven zonder verwijten te geven.

Psalm 34: 9, 5, 10-11, 18, 20•
Wie de Here zoeken, hebben geen gebrek.◦
De Here redt hen uit alle moeilijkheden.◦
De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Here hem.◦

(thuis lezen: psalm 107)

Mattheus 10: 1 •
Jezus gaf zijn discipelen de macht om ALLE (niet sommige) ziekten te ◦
genezen… 


