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Eksodus 15:26 en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou God 
luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy 
insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op 
Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak.

Deuteronomium 7:15 En die HERE sal elke krankheid van jou wegneem en 
al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie; maar Hy sal 
dit lê op almal wat jou haat.

Psalms 107:20 Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak 
en hulle uit hul kuile red.

Psalms 146:8 Die HERE open die oë van die blindes; die HERE rig die wat 
geboë is, op; die HERE het die regverdiges lief.

Jesaja 35:5 Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes 
ontsluit word.

Jesaja 53:5 Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van 
ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede 
aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing 
gekom.

Jesaja 58:8 Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing 
skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid
van die HERE jou agterhoede wees.

Jeremia 30:17 Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van 
jou wonde gesond maak, spreek die HERE; omdat hulle jou noem: die 
verjaagde. Dit is Sion, sê hulle, niemand vra na haar nie.

Jeremia 33:6 Kyk, Ek laat vir die stad genesing en gesondmaking tot stand 
kom en sal hulle gesond maak en aan hulle openbaar 'n oorvloed van 
duursame vrede.

Maleagi 4:2 Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid 
opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek 
en huppel soos kalwers uit die stal.

Matteus 4:23,24 En Jesus het deur die hele Galiléa rondgegaan en in hulle 
sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke 
siekte en elke kwaal onder die volk genees. 24 En die gerug aangaande 
Hom is versprei oor die hele Sírië; en hulle het na Hom gebring almal wat
ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne en wat 
van duiwels besete was, en maansiekes en verlamdes; en Hy het hulle 
gesond gemaak.

Matteus 8:16,17 En toe dit aand geword het, het hulle baie na Hom gebring,



wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met 'n woord 
uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak, 17 
sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy 
gesê het: Hy het ons krankhede op Hom geneem en ons siektes gedra.

Matteus 9:35 En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle 
sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke 
siekte en elke kwaal onder die volk genees.

Matteus 10:1 En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag
gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke 
kwaal te genees. (Markus 3:14,15)

Matteus 10:8 Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf 
duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.

Matteus 11:5 blindes sien weer en kreupeles loop, melaatses word gereinig
en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie 
verkondig.

Matteus 12:15 Toe Jesus dit bemerk, het Hy daarvandaan weggegaan, en 
groot menigtes het Hom gevolg, en Hy het hulle almal gesond gemaak,

Matteus 15:30 En ondertussen kom daar groot menigtes na Hom met 
kreupeles, blindes, stommes, gebreklikes en baie ander by hulle, en 
hulle het dié by die voete van Jesus neergesit, en Hy het hulle gesond 
gemaak,

Matteus 17:20 En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, 
voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad sal julle 
vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal 
weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

Markus 1:34 En baie wat aan allerhande siektes gely het, het Hy gesond 
gemaak en baie duiwels uitgedryf en die duiwels nie toegelaat om te 
praat nie, omdat hulle Hom geken het.

Markus 3:10 Want Hy het baie gesond gemaak, sodat almal wat vol kwale 
was, op Hom toegeloop het om Hom aan te raak.

Markus 6:5,6 En Hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat Hy 'n paar 
siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. 6 En Hy was 
verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het Hy die dorpe rondom 
deurgegaan en geleer.

Markus 6:13 En hulle het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie 
gesalf en gesond gemaak.

Markus 6:55,56 en hulle het in daardie hele omtrek rondgeloop en die wat 
ongesteld was, op bedde begin ronddra na die plek waar hulle hoor dat 
Hy is. 56 En waar Hy ook al ingegaan het in dorpe of stede of buitewyke, 
het hulle die wat ongesteld was, op die markpleine neergesit en Hom 



gesmeek om, al was dit maar die soom van sy kleed, aan te raak; en 
almal wat Hom aangeraak het, het gesond geword.

Markus 8:23-25 Hy neem toe die blinde by die hand en lei hom uit buitekant 
die dorp; en nadat Hy in sy oë gespuug en hom die hande opgelê het, vra 
Hy hom of hy iets sien. 24 En hy kyk op en sê: Ek sien die mense, want 
ek sien hulle soos bome rondloop. 25 Daarna lê Hy weer die hande op sy 
oë en laat hom opkyk, en hy is herstel en het almal van ver af duidelik 
gesien.

Markus 9:29 En Hy sê vir hulle: Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan
as deur gebed en vas nie.

Markus 16:17,18 En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my 
Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, 18 slange
sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen 
kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond 
word.

Lukas 4:8 En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter My, Satan, 
want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen 
dien.

Lukas 4:40 En toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met 
allerhande kwale, na Hom gebring, en Hy het een vir een van hulle die 
hande opgelê en hulle gesond gemaak.

Lukas 5:15 Maar die gerug aangaande Hom is nog meer versprei, en groot 
menigtes het bymekaargekom om te luister en deur Hom van hulle 
siektes genees te word.

Lukas 5:17-25 En op een van dié dae was Hy besig om te leer; en Fariseërs 
en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galiléa en Judéa en uit
Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van die Here om hulle te 
genees. 18 En daar het manne 'n mens wat verlam was, op 'n bed 
gebring, en hulle het probeer om hom in te bring en voor Hom neer te sit.
19 En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring nie, 
klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne 
tussen die mense in en voor Jesus. 20 En toe Hy hulle geloof sien, sê Hy 
vir hom: Mens, jou sondes is jou vergewe. 21 En die skrifgeleerdes en die
Fariseërs het begin redeneer en sê: Wie is Hy wat so godslasterlik praat?
Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? 22 Maar Jesus het hulle 
redeneringe gemerk, en Hy antwoord en sê vir hulle: Wat redeneer julle 
in jul harte? 23 Wat is makliker, om te sê: Jou sondes is jou vergewe; of 
om te sê: Staan op en loop? 24 Maar dat julle kan weet dat die Seun van 
die mens mag het om op aarde sondes te vergewe sê Hy vir die verlamde
man: Ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. 25



Hy staan toe onmiddellik voor hulle op, neem die bed op waar hy op gelê 
het, en gaan na sy huis, terwyl hy God verheerlik.

Lukas 6:17-19 En Hy het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan, 
en daar was 'n skare van sy dissipels en 'n groot menigte van die volk 
van die hele Judéa en Jerusalem en die kusstreek van Tirus en Sidon af, 
18 wat gekom het om Hom te hoor en van hulle kwale genees te word; 
en die wat gekwel was deur onreine geeste, is ook genees. 19 En die 
hele skare het probeer om Hom aan te raak, omdat krag van Hom 
uitgegaan het, en Hy het almal gesond gemaak.

Lukas 7:21,22 En in dieselfde uur het Hy baie mense genees van siektes en 
kwale en bose geeste, en aan baie blindes die gesig geskenk. 22 En 
Jesus antwoord en sê vir hulle: Gaan vertel aan Johannes wat julle sien 
en hoor: blindes sien weer, kreupeles loop, melaatses word gereinig, 
dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie 
verkondig.

Lukas 8:2 ook sekere vroue wat genees was van bose geeste en siektes: 
Maria wat Magdaléna genoem word, uit wie sewe duiwels uitgegaan het,

Lukas 9:2 En Hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig
en die siekes gesond te maak

Lukas 9:11 Maar die skare het dit te wete gekom en Hom gevolg; en Hy het 
hulle ontvang en met hulle gespreek oor die koninkryk van God, en die 
wat genesing nodig gehad het, gesond gemaak.

Lukas 13:12 En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou 
krankheid verlos.

Lukas 13:32 En Hy het vir hulle gesê: Gaan vertel daardie jakkals: Kyk, Ek 
dryf duiwels uit en maak gesond, vandag en môre, en op die derde dag is
Ek klaar.

Johannes 5:8,14 Jesus sê vir hom: Staan op, neem jou bed op en loop. 14 
Daarna het Jesus hom in die tempel gekry en vir hom gesê: Kyk, jy het 
gesond geword; moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met 
jou gebeur nie.

Johannes 14:12 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo--die 
werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, 
omdat Ek na my Vader gaan.

Handelinge 3:6 Maar Petrus sê: Silwer en goud het ek nie; maar wat ek het, 
dit gee ek vir jou: In die Naam van Jesus Christus, die Nasaréner, staan 
op en loop!

Handelinge 5:15,16 sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op 
bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al 
was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. 16 En die menigte 



van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaargekom en 
siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en hulle 
is almal genees.

Handelinge 10:38 met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom 
gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land 
deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die 
duiwel was, omdat God met Hom was.

Handelinge 19:11,12 En God het buitengewone kragte deur die hande van 
Paulus gedoen, 12 sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy 
lyf was, op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose 
geeste van hulle uitgegaan het.

Romeine 8:26 En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons 
weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met
onuitspreeklike sugtinge.

1 Korintiërs 12:9 aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n 
ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;

1 Korintiërs 12:28 En God het sommige in die gemeente gestel: in die 
eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna 
kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, 
allerhande tale.

Filipense 2:27 Want hy was ook siek tot by die dood; maar God was hom 
barmhartig, en nie hom alleen nie, maar ook my, dat ek nie droefheid op 
droefheid sou hê nie.

Jakobus 5:14 Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van 
die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die 
Naam van die Here met olie gesalf het.

1 Petrus 2:24 wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, 
sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie
se wonde julle genees is.

3 Johannes 1:2 Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en
dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;
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