Is het bidden voor zieken en het handen opleggen een opdracht voor
christenen en hoort dat bij het christen zijn?
Marc. 16:17-18
17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten
uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,
18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen
schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
Christenen zullen de zelfde werken als Jezus doen
Joh 14:12
12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen,
en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader;
Hebr 2:4
4 terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en
door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil.
Het is een opdracht van een christen om voor zieken te bidden
Mat 10:7-8
7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij
het ontvangen, geeft het om niet.
Christenen moeten geloof hebben
Marc 5:35
36 Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der
synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.
Door Zijn striemen ontvangen wij genezing.
Jes 53:5
5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld;
de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing
geworden.
1 Petr. 2:24
24 die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden
afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen
God wil genezen
Ex 15;26 Hij zei: ‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie
doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met
geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie
geneest.’
Deut 7:15 15 De HERE zal alle ziekten van u afwenden,

