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5. Onbaatzuchtig zijn 
 

‘Genees de zieken (…). Om niet hebben jullie ont-

vangen, om niet moeten jullie geven!’ (Matt. 10:8) 

Onbaatzuchtigheid is een van de dingen die het 

verschil duidelijk ma-

ken tussen het bidden 

in de naam van Jezus en 

de bezwerende formule 

van de kwakzalver, die 

uit is op geldelijk gewin. Deze onbaatzuchtigheid 

geldt voor twee aspecten: allereerst natuurlijk het 

financiële aspect, maar daarnaast ook het morele 

en het geestelijke aspect. Genezing is een cadeau 

waar geen tegenprestatie aan verbonden moet zijn. 

Laten we eens kijken naar deze twee aspecten bij de 

genezing van Naäman, de melaatse Syrische gene-

raal (OT), en de genezing van de bloedvloeiende 

vrouw die het kleed van Jezus aanraakte (NT). 

 

Elisa en Naäman (2 Kon. 5:1-15) 

Financiële onbaatzuchtigheid – Deze officier denkt 

waarschijnlijk dat je kunt onderhandelen over ge-

nezing. In elk geval probeert hij zichzelf aanvaard-

baar te maken, want hij brengt het equivalent van 

meer dan een miljoen dollar mee. Maar zowel voor 

als na de genezing aanvaardt Elisa zijn gift niet.  

Morele onbaatzuchtigheid – Naäman aanbidt een hei-

dense God, maar Elisa gaat niet zeggen: ‘Bekeer je 

eerst tot de Heer als je wilt dat Hij je geneest…’ God 
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is geen tapijtenhandelaar! Hij laat het regenen voor 

iedereen en door zijn goedheid brengt Hij ons tot 

bekering (Rom. 2:4). 

Naäman, die opgetogen is over zijn genezing, ver-

klaart: ‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele 

wereld geen God is (…). Ik verzeker u dat ik nooit 

meer offers zal brengen aan andere goden dan de 

HEER.’ Hij geeft blijk van een scherp inzicht als hij 

de profeet nog een lastige en bepaald niet glorieuze 

situatie voorlegt: ‘Wanneer mijn vorst naar de tem-

pel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, 

steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwon-

gen ben me ook in de tempel van Rimmon neer te 

buigen. Ik hoop dus dat de HEER het mij zal willen 

vergeven.’ Wat zou ik geantwoord hebben? Wat zou 

u geantwoord hebben? Elisa antwoordde: ‘Ga in 

vrede’. 

 

Jezus en de bloedvloeiende vrouw (Marc. 5:25-34) 

Financiële onbaatzuchtigheid – Ze had alles wat ze 

bezat uitgegeven, terwijl de situatie alleen maar ver-

ergerde. Wat een groot contrast is het dan als ze 

gewoon door Jezus aan te raken haar genezing om 

niet ontvangt. 

Morele onbaatzuchtigheid – Je durft je nauwelijks 

voor te stellen hoeveel morele en geestelijke kwet-

suren ze wel niet moet hebben opgelopen in die 

twaalf jaar van vruchteloos zoeken. Denkt u dat ze 

moreel of geestelijk aanvaardbaar was? Zelfs de wet 

verklaarde haar onrein vanwege haar ziekte (Lev. 
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15:25). Toch wordt ze onvoorwaardelijk vrijgespro-

ken. 

Deze dubbele vrijgevigheid is een waarde van het 

Koninkrijk van God. Zij staat in schril contrast met 

de menselijke, wettelijke en misschien wel duistere 

regels die al twaalf jaar op haar schouders drukten. 

Jezus zei tegen haar: ‘Ga in vrede’. 

 

Tegenwoordig zijn er nieuwsbrieven waarin door 

middel van een subtiele theologische redenering 

gesuggereerd wordt dat je genezing afhangt van de 

hoogte van je financiële gift. Nog vaker komt het 

voor dat er gemarchandeerd wordt met het gebed 

voor de zieken. Veel volgelingen van Christus doen 

dit en denken goed bezig te zijn: als je je bekeert, als 

je die medaille afdoet, als je je bij ons aansluit… dan 

zal ik voor je bidden. 

Weer anderen, ongetwijfeld met de beste bedoelin-

gen, beginnen degenen die voor gebed kwamen te 

ontdoen van al hun occulte sieraden. Stel je eens 

voor dat een vrouw na de bijeenkomst thuiskomt bij 

haar man zónder die ketting, dat dierbare familie-

erfstuk dat nog van een overgrootmoeder is ge-

weest… 

Wat moeten we dan doen? Lucas vermeldt in het 

boek Handelingen dat het volgende gebeurde nadat 

er ontzagwekkende wonderen hadden plaatsgevon-

den: ‘Veel nieuwe gelovigen kwamen in het open-

baar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren 

ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu 
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hun boekrollen verzamelden en publiekelijk ver-

brandden. Toen de waarde ervan werd berekend, 

kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend 

zilverstukken.’ (Hand. 19:18-19) 

Maakten de apostelen de inwoners van Efeze hun 

dierbare, occulte boeken afhandig? Nee, in geen 

geval. Maar als iemand overtuigd is van zonde en 

zijn occulte sieraden en objecten wil verbranden of 

vernietigen − halleluja! Dit wordt dan openlijk ge-

daan (ten overstaan van iedereen), onder de volle-

dige verantwoordelijkheid van de wettige eigena-

ren. Het moet niet zo zijn dat de halsketting van de 

dame die om gebed vraagt, heimelijk afgenomen en 

in de jaszak van de prediker gestopt wordt! 

Door op dit gebied voorzichtig en wijs te zijn, kun-

nen we voorkomen dat we met dit soort pastorale 

activiteiten uiteindelijk in de gevangenis belanden! 

Vervolgd worden voor de Heer is één ding, vervolgd 

worden vanwege onze domheid is iets heel anders…  

 

Moeten we dan zonder meer zwijgen als er sprake is 

van afgoderij, astrologie of andere schadelijke reli-

gieuze praktijken? Nee, zeker niet, maar voor alles 

is er een tijd. Uw liefde, uw bewogenheid en zelfs 

uw zwijgen zullen u recht van spreken geven wan-

neer de betreffende persoon tot erkenning komt dat 

u ambassadeur bent van een Koninkrijk dat niet van 

deze wereld is. Pastorale begeleiding zal plaatsvin-

den op het juiste moment. Een zieke eerst ‘aan-

vaardbaar’ willen maken voordat we voor hem bid-
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den, is als het trekken aan de blaadjes van een roos 

om deze open te krijgen. 

Maar, zult u zeggen, zijn er dan geen uitzonderin-

gen? En hoe zit het met ongehoorzame christenen? 

Ja, er zijn uitzonde-

ringen, situaties die 

eerst beleden moe-

ten worden, speci-

fieke openbaringen 

die echt van God ko-

men en niet voortkomen uit wetticisme. Maar uit-

zonderingen moeten uitzonderingen blijven en de 

onbaatzuchtigheid van het Koninkrijk moet de lief-

desregel zijn. 

God verlangt ernaar dat de mensen die Hij geneest, 

dankbaar zijn (en hun leven veranderen), maar Hij 

legt hen dit niet op. Het bedroefde Jezus dat slechts 

een van de tien melaatsen terugkwam om Hem te 

bedanken, maar de negen anderen werden niet 

alsnog weer melaats… Hij heeft gezegd: ‘En ik zeg 

jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie ver-

volgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van 

je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers op-

gaan over goede en slechte mensen en laat het re-

genen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.’ 

(Matt. 5:44-45) 

 

Ik heb herhaaldelijk meegemaakt dat de Heer mos-

lims ter plekke genas. Sommigen waren niet bereid 

om zich te bekeren, maar ik weet dat Jezus niet 

 

Een zieke eerst ‘aanvaardbaar’ 

willen maken is als het trekken 

aan de blaadjes van een roos 

om deze open te krijgen 



3. Hoe begin je? 83 

marchandeert. Genade is geen handelswaar. Als ik 

dit begrijp, geeft me dat vrijheid in mijn doen en 

laten: compassie, gebed en genezing zijn gratis. 

 

6. Het Koninkrijk van God is meer dan onze ma-

nieren 
 

Eens spuugde Jezus op de grond en maakte Hij 

modder met zijn speeksel. Hij smeerde dit op de 

ogen van een blinde en deze werd gezond (Joh. 9:6). 

Toch begon Jezus toen niet op grote schaal ‘heilige 

modder’ te produceren. Evenmin schreef Hij een 

nieuwsbrief met een aangehecht stukje modder in 

het briefhoofd en de ver-

klaring: ‘Dit afnemen, ’s 

morgens en ’s avonds 

aanbrengen en je zult 

genezen worden.’ Als je 

zoekt naar een stelregel 

in de manier waarop Jezus de zieken genas, zul je 

ontdekken dat er geen regel is. Jezus leert ons niet 

om rituelen na te volgen, maar om afhankelijk te 

zijn van de Vader. Bij succes kunnen we in de ver-

leiding komen om ergens een gewoonte van te ma-

ken. Het wordt dan een ritueel, en uiteindelijk raakt 

het een ingesleten gewoonte waar we niet meer 

vanaf komen. 

 

Hieronder volgen een aantal van die hardnekkige 

gewoonten. Deze lijst is overigens lang niet volledig: 

 

 

Jezus leert ons niet om 

rituelen na te volgen, 

maar om afhankelijk te 

zijn van de Vader 


