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Exodus 15:26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de stem des HEEREN 
uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw oren neigt 
tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de 
krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben de 
HEERE, uw Heelmeester!

Deuteronomium 7:15 En de HEERE zal alle krankheid van u afweren, en Hij 
zal u geen van de kwade ziekten der Egyptenaren, die gij kent, opleggen, 
maar zal ze leggen op allen, die u haten.

Psalmen 107:20 Hij zond Zijn woord uit, en heelde hen, en rukte hen uit hun 
kuilen.

Psalmen 146:8 De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de 
gebogenen op; de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

Jesaja 35:5 Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven
oren zullen geopend worden.

Jesaja 53:5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, 
was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Jesaja 58:8 Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal
snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan,
en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.

Jeremia 30:17 Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u van uw plagen 
genezen, spreekt de HEERE; omdat zij u noemen: De verdrevene. Het is 
Sion, zeggen zij; niemand vraagt naar haar.

Jeremia 33:6 Zie, Ik zal haar de gezondheid en de genezing doen rijzen, en 
zal henlieden genezen, en zal hun openbaren overvloed van vrede en 
waarheid.

Maleachi 4:2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der 
gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij 
zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

Mattheüs 4:23,24 En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen 
en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en 
alle kwale onder het volk. 24 En Zijn gerucht ging van daar uit in geheel 
Syrie; en zij brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren, met 
verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van den duivel 
bezeten, en maanzieken en geraakten; en Hij genas dezelve.

Mattheüs 8:16,17 En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den 



duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met 
den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren; 17 Opdat 
vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, 
zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten 
gedragen.

Mattheüs 9:35 En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun 
synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende 
alle ziekte en alle kwale onder het volk.

Mattheüs 10:1,8 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft 
Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen,
en om alle ziekte en alle kwale te genezen. (Markus 3:14,15) 8 Geneest de 
kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. 
Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.

Mattheüs 11:5 De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de 
melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden 
opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd.

Mattheüs 12:15 Maar Jezus, dat wetende, vertrok van daar, en vele scharen 
volgden Hem, en Hij genas ze allen.

Mattheüs 15:30 En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich 
kreupelen, blinden, stommen, lammen, en vele anderen, en wierpen ze 
voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve.

Mattheüs 17:20 En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want 
voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt 
tot dezen berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; 
en niets zal u onmogelijk zijn.

Markus 1:34 En Hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk 
gesteld waren; en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te 
spreken, omdat zij Hem kenden.

Markus 3:10 Want Hij had er velen genezen, alzo dat Hem al degenen, die 
enige kwalen hadden, overvielen, opdat zij Hem mochten aanraken.

Markus 6:5,6 En Hij kon aldaar geen kracht doen; dan Hij legde weinigen 
zieken de handen op, en genas hen. 6 En Hij verwonderde Zich over hun 
ongeloof, en omging de vlekken daar rondom, lerende.

Markus 6:13 En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met 
olie, en maakten hen gezond.

Markus 6:55,56 En het gehele omliggende land doorlopende, begonnen zij op 
beddekens degenen, die kwalijk gesteld waren, om te dragen, ter plaatse, 
waar zij hoorden, dat Hij was. 56 En zo waar Hij kwam, in vlekken, of 
steden, of dorpen, daar leiden zij de kranken op de markten, en baden 
Hem, dat zij maar den zoom Zijns kleeds aanraken mochten; en zovelen, 



als er Hem aanraakten, werden gezond.
Markus 8:23-25 En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem 

uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en leide de handen op hem, en 
vraagde hem, of hij iets zag. 24 En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, 
want ik zie hen, als bomen, wandelen. 25 Daarna leide Hij de handen 
wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag 
hen allen ver en klaar.

Markus 9:29 En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan 
door bidden en vasten.

Markus 16:17,18 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen 
volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen 
zullen zij spreken. 18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets 
dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de 
handen leggen, en zij zullen gezond worden.

Lukas 4:18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij 
heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te 
genezen, die gebroken zijn van hart;

Lukas 4:40 En als de zon onderging, brachten allen, die kranken hadden, met 
verscheidene ziekten bevangen, die tot Hem, en Hij leide een iegelijk van 
hen de handen op, en genas dezelve.

Lukas 5:15 Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen 
kwamen samen om Hem te horen, en door Hem genezen te worden van 
hun krankheden.

Lukas 5:17-25 En het geschiedde in een dier dagen, dat Hij leerde, en er 
zaten Farizeen en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea, en 
Judea, en Jeruzalem gekomen waren; en de kracht des Heeren was er om 
hen te genezen. 18 En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens, 
die geraakt was, en zochten hem in te brengen, en voor Hem te leggen. 19 
En niet vindende, waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de 
schare, zo klommen zij op het dak, en lieten hem door de tichelen neder 
met het beddeken, in het midden, voor Jezus. 20 En Hij ziende hun geloof, 
zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. 21 En de Schriftgeleerden
en de Farizeen begonnen te overdenken, zeggende: Wie is Deze, Die gods 
lastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven, dan God alleen? 22 Maar 
Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: Wat 
overdenkt gij in uw harten? 23 Wat is lichter te zeggen: Uw zonden zijn u 
vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? 24 Doch opdat gij moogt weten,
dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonde te vergeven 
(zeide Hij tot den geraakte): Ik zeg u, sta op, en neem uw beddeken op, en 
ga heen naar uw huis. 25 En hij, terstond voor Hem opstaande, en 



opgenomen hebbende hetgeen, daar hij op gelegen had, ging heen naar 
zijn huis, God verheerlijkende.

Lukas 6:17-19 En met hen afgekomen zijnde, stond Hij op een vlakke plaats, 
en met Hem de schare Zijner discipelen, en een grote menigte des volks 
van geheel Judea en Jeruzalem, en van den zeekant van Tyrus en Sidon; 
18 Die gekomen waren, om Hem te horen, en om van hun ziekten genezen 
te worden, en die van onreine geesten gekweld waren; en zij werden 
genezen. 19 En al de schare zocht Hem aan te raken; want er ging kracht 
van Hem uit, en Hij genas ze allen.

Lukas 7:21,22 En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en
boze geesten; en velen blinden gaf Hij het gezicht. 22 En Jezus, 
antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder 
de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende 
worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven
horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd 
wordt.

Lukas 8:2 En sommige vrouwen, die van boze geesten en krankheden 
genezen waren, namelijk Maria, genaamd Magdalena, van welke zeven 
duivelen uitgegaan waren;

Lukas 9:2 En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de 
kranken gezond te maken.

Lukas 9:11 En de scharen, dat verstaande, volgden Hem; en Hij ontving ze, en
sprak tot hen van het Koninkrijk Gods; en die genezing van node hadden, 
maakte Hij gezond.

Lukas 13:12 En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zeide tot haar: 
Vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid.

Lukas 13:32 En Hij zeide tot hen: Gaat heen, en zegt dien vos: Zie, Ik werp 
duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, en ten derden dage worde
Ik voleindigd.

Johannes 5:8,14 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en 
wandel. 14 Daarna vond hem Jezus in den tempel, en zeide tot hem: Zie, 
gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet wat ergers 
geschiede.

Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de 
werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want 
Ik ga heen tot Mijn Vader.

Handelingen 3:6 En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik 
heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op 
en wandel!

Handelingen 5:15,16 Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten, en 



legden op bedden en beddekens, opdat, als Petrus kwam, ook maar de 
schaduw iemand van hen beschaduwen mocht. 16 En ook de menigte uit 
de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende 
kranken, en die van onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen 
werden.

Handelingen 10:38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd 
heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgegaan 
is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd 
waren; want God was met Hem.

Handelingen 19:11,12 En God deed ongewone krachten door de handen van 
Paulus; 12 Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de 
zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken, en de 
boze geesten van hen uitvoeren.

Romeinen 8:26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te 
hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar 
de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

1 Corinthiërs 12:9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een 
ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.

1 Corinthiërs 12:28 En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten 
eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna 
krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, 
menigerlei talen.

Filippenzen 2:27 En hij is ook krank geweest tot nabij den dood; maar God 
heeft Zich zijner ontfermd; en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik 
niet droefheid op droefheid zou hebben.

Jakobus 4:14 Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig 
is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt,
en daarna verdwijnt.

1 Petrus 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het 
hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven 
zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

3 Johannes 1:2 Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond
zijt, gelijk uw ziel welvaart.
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