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Wonderen 
http://wayoflife.org/index_files/miracles.html , 23-10-2013 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 

 
Er bestaat veel verwarring vandaag over de plaats die wonderen innemen in het christelijke leven en 
de bediening. Is goddelijke genezing nog voor vandaag? Zijn er nog apostelen1 en profeten2 van-
daag? [Zie de links in de voetnoten en achteraan]. 
In deze les zullen we enkele van de fundamentele leringen van de Schrift beschouwen die ons deze 
kwesties kunnen helpen te begrijpen. 
1. De wonderen van Christus en de wonderen van de apostelen hadden een speciaal, tijdelijk doel en 
vormen geen modellen voor de hele kerkbedeling. 
a. De wonderen van Jezus waren tekenen om te bewijzen dat Hij de Messias was (Johannes 5:26; 
10:25, 37-38; 14:11; 15:24; 20:30-31). Deze Schriftplaatsen laten geen twijfel bestaan over het doel 
van Christus’ wonderen. Zelfs de apostelen konden niet alle verbluffende dingen doen die Jezus 
deed (b.v. stormen tot bedaren brengen, en het voeden van de menigten); en als zij dat hadden kun-
nen doen dan zouden de tekenen van Christus’ Messiasschap ineffectief geweest zijn. 
Wat te zeggen van Johannes 14:12?  
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal 
grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader”. 
Dit kan niet betekenen dat gelovigen door de eeuwen heen  in staat zouden zijn om grotere teken-
wonderen te doen dan Jezus. Dat zou onmogelijk geweest zijn. Wat kan groter zijn dan het voeden 
van menigten, wandelen op het water, opwekken van de doden? Jezus zei niet dat de discipelen gro-
tere wonderen zouden doen; Hij zei dat zij grotere werken zouden doen. Alhoewel het woord “wer-
ken” soms gebruikt wordt voor Jezus’ wonderen, is het niet enkel tot dat beperkt. Terwijl Jezus 
slechts diende in Israël, en Hij maar weinig bekeerlingen vond onder Zijn directe bediening, dien-
den Zijn discipelen doorheen de hele wereld en zagen zij menigten van zielen gered worden. Ter-
wijl Jezus geen boeken schreef, hebben de apostelen de canon van de Schriften gecompleteerd. 
Gods volk heeft de kracht genoten om heilige levens te leven tegenover een goddeloze wereld, heb-
ben de ergste vervolgingen doorstaan, en zij predikten het evangelie over de hele wereld. Gods volk 
heeft ook wonderen en grote werken gedaan, maar zij hebben geen grotere wonderen verricht dan 
de Messiaanse tekenwonderen. 
b. De apostelen deden wonderen om te bewijzen dat zij apostelen waren (Markus 3:14-15: 2 Korin-
thiërs 12:12). Als wij het boek Handelingen zorgvuldig bestuderen, zullen we zien dat de wonderen 
werden gedaan door de apostelen. Voorbeelden kunnen gevonden worden in Handelingen 2:43; 
4:33; 5:12. De enkele uitzonderingen waren sommige mannen die nauwe metgezellen waren van de 
apostelen en waarop de apostelen hun handen hadden gelegd. De grote meerderheid van gelovigen 
in de vroege kerken zouden geen tekenwonderen verrichten. Toen Tabitha ziek was, konden de ge-
lovigen in Joppe haar niet genezen, en toen zij stierf konden zij haar ook niet uit de doden opwek-
ken. Zij moesten Petrus, de apostel, erbij roepen (Handelingen 9:36-41). Als zulke wonderen door 
christenen in het algemeen konden gedaan worden, dan zouden “de tekenen van een apostel” (2 
Korinthiërs 12:12) ineffectief geweest zijn. Als ik een vreemde, die me zal ontmoeten op de lucht-
haven, vertel dat ik een groene hoed draag als ik van het vliegtuig kom, dan is die groene hoed het 
teken van herkenning; maar als andere mannen op mijn vlucht uitstappen en ook een groene hoed 

 
1 Zijn er nog apostelen vandaag? http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf 
2 Zijn er nog profeten vandaag? http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf 
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dragen, dat is het teken vernietigd. Er was geen algemeen wonderen-werkende ervaring onder de 
eerste gemeenten. Deze wonderen waren bijzondere tekenen voor een bepaalde tijd. 
2. God geneest niet altijd, maar Hij geneest soms in antwoord op gebed. 
a. Het Nieuwe Testament geeft de volgende drie voorbeelden die overtuigend bewijzen dat God 
niet altijd de gelovige geneest van zijn ziekte of kwaal. 
(1) Het geval van Timotheüs (1 Timotheüs 5:23). Timotheüs was frequent ziek, en de apostel Paulus 
raadde hem aan een weinig wijn te drinken voor zijn maag en zijn “veelvuldige kwalen”. God genas 
Timotheüs niet op bovennatuurlijke wijze, en hij moest ook niet zijn ziekte bezweren, noch geloven 
in genezing. 
(2) Het geval van Trofimus (2 Timotheüs 4:20). Paulus moest Trofimus ziek achterlaten in Milete. 
Hij werd niet bovennatuurlijk genezen. 
(3) Het geval van Paulus (2 Korinthiërs 12:7-10). Drie keer vroeg Paulus God om zijn kwaal weg te 
nemen, maar de Bijbel zegt dat God dit weigerde te doen. Paulus werd verteld dat zijn ziekte iets 
was dat God wilde dat hij die droeg voor zijn geestelijk welzijn. Nadat Paulus dit leerde, boog Pau-
lus voor Gods wil en zei in wijsheid: “Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke 
behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik 
zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Korinthiërs 12:10). Dit is een volmaakt voorbeeld voor christenen 
van vandaag. We moeten bidden voor genezing en verlossing uit beproevingen en moeilijkheden, 
maar wanneer God niet geneest, moeten we buigen voor Zijn wil en accepteren dat ziekte of be-
proeving iets is uit de goddelijke hand. Dit is geen gebrek aan geloof; het is onderwerping aan de 
soevereiniteit van de almachtige God. Sommige pentecostals hebben geargumenteerd dat Paulus’ 
zwakheid geen ziekte was, maar het Griekse woord, vertaald met “zwakheid” in 2 Korinthiërs 12:9 
- astheneia3 - wordt elders vertaald met “ziekte” (Lukas 5:15; 8:2; 10:9; 13:11-12; Johannes 5:5; 
Handelingen 5:15-16; 28:9; 1 Timotheüs 5:23 -- M.V., HSV). 
b. God geneest vandaag naar het patroon van Jakobus 5:13-15. Deze passage beschrijft een private 
genezingssituatie, en geen publieke genezingssamenkomst, en ze zegt niets over iemand die “de 
gave van genezen” zou hebben. Ze verwijst gewoon naar de ouderlingen van de kerk die de zieke 
persoon zalven en voor hem bidden. 
c. Romeinen 8:22-25 herinnert ons eraan dat wij onze verheerlijkte toestand niet zullen ontvangen 
voordat Christus wederkomt. Tot dan zijn wij onderworpen aan problemen, lijden en dood in deze 
zonde-vervloekte wereld, en dat houdt ook ziekte in. 
3. Jezus waarschuwde tegen het zoeken van wonderen: “ Toen antwoordden sommigen van de 
schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van U een teken willen zien. Maar Hij ant-
woordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken” (Mattheüs 
12:38-39). Deze passage is een luide berisping aan het adres van de moderne pentecostal/charis-
matische bewegingen. 
4.  De Bijbel waarschuwt tegen valse, uit de duivel (“de vader van de leugen” - Johannes 8:44) en 
zijn handlangers voortkomende tekenen en wonderen aan het einde der tijden (2 Thessalonicenzen 
2:9; Openbaring 13:13, 14). Jezus waarschuwde dat er dan “grote tekenen en wonderen” zullen ver-
richt worden door valse profeten (Mattheüs 24:24). Dit om duidelijk te maken dat, gewoon omdat 
iemand tekenen en wonderen verricht, dit niet hoeft te betekenen dat die tekenen uit God zijn. Ze 
kunnen van de duivel zijn! (vgl. 2 Korinthiërs 11:14; Efeziërs 6:11; Exodus 7:11, 22; 8:7). De enige 
manier om het verschil te kennen is door de leer te toetsen aan de Bijbel. We moeten alle dingen 
grondig onderzoeken (1 Thessalonicenzen 5:21). We moeten zijn zoals de Bereërs: die “onderzoch-
ten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren” (Handelingen 17:11). Enkel op deze 
manier kunnen we onszelf beschermen tegen de listen van de duivel. 

 

 
Lees in dit verband ook: 

 
3 Astheneia: Strong’s 769: disease, infirmity, sickness, weakness. 
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Rubriek Wonderen: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#wonderen  

Rubriek Genezing, Gaven van genezingen: http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing  
Apostolische tekenen en wonderen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tekenen&wonderen.pdf 

De tekenen van Markus 16: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Markus16_17-18.pdf  
Wonderen brengen geloof voort? http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wonderen.pdf 

Het ophouden van de wonderen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/ophouden.pdf 
De gave van genezing? http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingsgave.pdf 

Kanttekeningen bij genezingswonderen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingen2.pdf 
Over het fenomeen Zijlstra: http://www.rejoicenow.nl/page/kritiek-op-jan-zijlstra  

Faith healers en dealers: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/faithHealers.pdf  
Ketterijen van de Word-Faith: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Word-Faith.pdf  

50 dingen over tongen en genezingen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/50dingen.pdf 
Getuigenis van een Genezingskruistocht: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingen.pdf 

Genezer genees uzelf: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezer.pdf 
Genezing niet in de verzoening begrepen:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf  en  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening2.pdf en       
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening3.pdf  
De aflopende pinksteramnestie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterdwaling.pdf 

De pinksteramnestie voor de Joden: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Pinksteramnestie.pdf 
Zijn er nog profeten vandaag? http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf 

Zijn er nog apostelen vandaag? http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf 
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