DE OORZAAK VAN VELE ZIEKTEN
jz
Dit onderwerp over de oorzaak van ziekten betreft mijn persoonlijke uitwerking van een
prediking van de bekende evangelist en gebedsgenezer Br. Jan Zijlstra op 11 september
2005 te Leiderdorp. Zijn prediking raakte mij diep in mijn hart. En het is mijn bede dat zo veel
mogelijk mensen, en met name kinderen Gods, hier kennis van nemen.
Over Nederland en ook door de christelijke gemeenten raast thans een ware plaag van
ziekten. Wat is toch een belangrijke oorzaak van al deze ziekten?
Br. Zijlstra begon eerst met het lezen van Ps. 91:10. Gods belofte voor hen die in Hem
schuilen (vers 1, 2, 9) is, dat geen plaag zelfs maar hun tent zal naderen. Is God Zijn belofte
vergeten? Het staat toch vast dat God het kán doen?
Ps. 105:37 vertelt ons, dat er tijdens de uittocht uit Egypte onder het volk Israël zelfs
niemand was die struikelde, want de Heer bewaarde hen. Hoe kwam dat? Wat was Gods
remedie tegen ziekte?
Gods remedie tegen de plagen van ziekten was en is het doen van verzoening.
Laten we Num. 8:12 en 19 lezen. De Levieten hadden namelijk tot taak om verzoening te
doen voor het volk en voor henzelf. Dat was een deel van hun bediening. Dat was hun ambt.
Zij moesten varren offeren ten zondoffer en ten brandoffer. Waarom en waartoe moesten zij
verzoening doen? Opdat er geen plaag zou zijn onder de kinderen Israëls. En de plagen die
het volk troffen, waren meestal pestilentiën.
De gebrachte offeranden verwezen naar het Passcha dat de Here God instelde. Want in Ex.
12:13 lezen we, dat het lam (d.i. een beeld van Jezus, Die aan het kruis stierf) moest
worden geslacht, opdat de plaag, de dood, aan het volk van Israël zou voorbij gaan.
De bijbel geeft ons een aantal voorbeelden, waaruit blijkt dat zodra de bediening der
verzoening werd vergeten, de plaag over het volk van Israël kwam.
Voorbeeld 1
In Num. 16:1-3,7,46-47 kunnen we lezen over Korach, die een Leviet was en begon te
rebelleren tegen de van Godswege gegeven leiders. En Korach trok vele mensen met zich
mee, waaronder vele Levieten. Door hun rebellie lieten zij hun taak na, namelijk om
verzoening te doen voor het volk. Het gevolg was dat er een grote plaag over het volk kwam.
Doch zodra Aäron verzoening deed over het volk, toen hield de plaag op. Dit lezen we in
Num. 16:47-50.
Voorbeeld 2
Num. 25:1-3,7-9,10-13 verhaalt over Israëls hoererij en de consequenties hiervan. Toen
Israël in hoererij verviel, ontstak Gods toorn en een grote plaag viel op het volk. Maar zodra
Pinehas de kern van de zonde tot aan de wortel aanpakte en uit de weg ruimde, toen hield
de plaag op.
Maar we moeten opletten, hoé de Heer de daad van Pinehas beschouwde. De Heer
beschouwde het namelijk als een daad van verzoening, waardoor de toorn van de Heer werd
afgewend. Ook in Ps. 106 kunnen wij over deze bijzondere gebeurtenis lezen. Ps. 106:29-31
vertelt ons dat Israël zondigde en de Heer tot toorn verwekte. Hierdoor kwam de plaag over
hen. Aan die plaag kwam pas een eind aan toen Pinehas opstond en de zonde daadwerkelijk aanpakte (gericht uitoefende). En het werd hem tot gerechtigheid gerekend.

Voorbeeld 3
Het laatste voorbeeld van br. Zijlstra betrof 2 Sam. 24:1,15-25. Koning David viel in
hoogmoed en telde het volk. Hierdoor kwam er een grote plaag van pestilentie over het volk.
Aan de plaag kwam pas een eind toen David tot belijdenis kwam, de dorsvloer van Arauna
kocht, een altaar oprichtte en middels brandoffers en dankoffers verzoening deed.
Een altaar duidt overigens altijd op een intens gebedsleven, waarin wij onder andere
verzoening doen voor onze broeders en zusters. Dus niet alleen voor ons zelf. Want 2 Cor.
5:18-19 leert ons, dat ook aan ons, christenen, de bediening (het ambt) van verzoening is
gegeven.
De Levieten hadden dus de heel belangrijke taak om verzoening te doen voor het volk, opdat
er geen plaag (van ziekten) over het volk zou komen. Dit moet ons wakker schudden.
En ons grote voorbeeld hierin is Jezus. Jezus, onze Heer en Heiland, deed verzoening voor
ons. En Hij nam onze zonden op Zich, maar óók onze ziekten (Jes. 53:3-4). Hij stierf zonder
schuld voor ons aan het kruis. Welk een grote Liefde en genade. Daardoor kwam de plaag
op Hem. Maar de zegen voor ons was geweldig. Want hierdoor, dóór Zijn verzoening, heeft
Hij ons verlossing en genezing gebracht. Door Zijn striemen zijn wij genezen, is ons
genezing geworden. Het is volbracht. In Luk. 7:21 lezen we dat Jezus het volk verlostte van
vele plagen (ziekten en kwalen).
Laten ook wij ernstig de bediening (het ambt) van verzoening ter hand nemen (2 Cor. 5:1819). Laten wij ons als een Daniël vereenzelvigen met de zonden en de ziekten van het volk,
van onze broeders en zusters (Dan. 9:3-23). Laten wij vergeving vragen (ook voor hen) en
Hem smeken om genade, om genezing. Laten wij een muur van gebed om onze zieken
oprichten. Dán zal God antwoorden en genezing geven.
Willen wij dat er een einde komt aan de vele ziekten in de gemeente? Doe verzoening voor
elkaar in een intensief gebedsleven.
Moge de Here Jezus br. Zijlstra rijkelijk zegenen en machtig gebruiken. Amen.

