BIDDEN ALS NOOIT TEVOREN

GEBED VOOR GENEZING
GOD OM DIRECTE GENEZING VRAGEN
God in de hemel, ik ben ziek en ik kan er niet meer tegen.
Maak me alsjeblieft gezond.
U bent een God van wonderen.
U bent mijn dokter, genees me alstublieft van deze ziekte.
Ik ontvang nu uw bovennatuurlijke genezing.
Bedankt
Als je ziek bent, vraag dan aan iemand of ze voor je bidden!
Als je voor iemand wilt bidden die ziek is, vraag dan eerst of je voor hem/haar kunt bidden.
Vraag of ze echt beter willen worden. Leg indien nodig je handen op de persoon en bid:
God, de Schepper van hemel en aarde, is uw dokter en genezer.
Beste vader, doe nu een wonder en laat uw grote macht en naam zien aan ...
(Naam van de getroffen / zieke persoon).
De geest van ziekte verlaat je nu... (naam getroffen / zieke persoon).
Door de wonden van Jezus ben je genezen en weer sterk gemaak.
In de naam van Jezus zal je weer gezond zijn.
Amen

GOD VRAGEN OM GEDULD IN PROCES VAN GENEZING
Soms vindt genezing niet onmiddellijk plaats, maar vindt plaats via een langdurig proces.
Blijf toegewijd aan gebed voor jouw genezing en vraag God ook om een innerlijk
veranderingsproces:
Jezus Christus, ik dank u dat ik u mag blijven vragen om mijn volledige herstel.
U kunt me altijd genezen en u kunt me ook gezond maken door een proces.
Geef me alsjeblieft het geloof zodat ik niet opgeef en geef me geduld om dit pad te bewandelen.
Geef me alstublieft kracht voor deze behandeling.
Bedankt voor het leiden van de doktoren en mijn begeleiders.
Ik ontvang dankbaar elke kleine stap van herstel uit uw goede handen.
Vader, geef me alsjeblieft praktische gedachten en ideeën over wat ik werkelijk kan veranderen in mijn leven en wat
goed voor mij is in dit proces. Ik vraag u als mijn fantastische raadgever.
Laat me alsjeblieft ook zien hoe je mij in deze tijd dichter bij je hart wilt brengen.
Amen

KERK NIEUW ERVAREN

GOD VRAGEN OM KRACHT WANNEER GENEZING PAS IN EEUWIGHEID PLAATSVINDT
Als er geen genezingsproces plaatsvindt en de ziekte chronisch blijft en zonder verbetering verloopt,
kijk dan keer op keer naar God voor een glimp van je eeuwige toekomst:
Dank u, Jezus, dat u mij op een dag zult genezen.
Bedankt, dat er in uw nieuwe wereld geen ziekte, pijn en dood meer zal zijn. (Openbaring 21:4).
Bedankt dat u ooit alles nieuwe en goed zal maken.
Geef me alstublieft dit eeuwigheidsperspectief en brand deze zekerheid en dit besef diep in mijn hart.
Help me alstublieft om deze pijn en dit lijden te verdragen.
Bedankt voor je belofte dat je dicht bij degenen bent die een gebroken hart en geest hebben. (Psalm 34:19).
Wees alsjeblieft dicht bij mij.
Ik vraag u mijn zicht op de mensen om mij heen scherp te houden en mij laat zien waar ik er kan zijn voor anderen
en hen kan helpen.
Verzeker jezelf dat jij jezelf omringt met goede vrienden die je in jouw situatie kunnen steunen zowel praktisch als
in gebed.

ZALVEN MET OLIE EN JE BENT GENEZEN
In de Bijbel wordt bij het genezingsgebed ook vaak zalven met olie genoemd. (Marcus 6: 12-13).
Neem wat olie, zoals olijfolie of massageolie en doe iets van die olie op je vingers
en strijk een kleine hoeveelheid ervan op het voorhoofd van de zieke persoon, terwijl je bidt:
Ik zalf je in de naam en in opdracht van Jezus Christus.
De kracht van God komt over je en maakt helemaal gezond.
Wees genezen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen

ZALVEN MET OLIE EN JE WORDT GEZEGEND
ZALVEN STAAT VOOR AANWEZIGHEID VAN HG
Zalven met olie kan ook als een zegen gezien worden. (Psalm 45:8).
De geurige olie is een symbool van de aanwezigheid van de Heilige Geest:
Ik zalf en zegen u in de naam en in opdracht van Jezus Christus.
Gods zegen komt over je lichaam, je ziel en je geest.
De Heilige Geest komt op je en zegent je.
De Geest van de Heer rust op je; Hij heeft je geroepen en gevuld met gaven & talenten en zendt je uit. (Lucas 4:18).
Je bent gezegend om tot een zegen te zijn.
God geeft je zijn bovennatuurlijke vrede die het menselijk besef te boven gaat. (Filippenzen 4: 7).
Ik zegen je ook met nieuwe kracht en diepe blijdschap in God (Jesaja 61: 3).
Het is niet uw eigen kracht, maar de kracht van God die in en door u werkt.
Met God zal je over muren springen. (Psalm 18:30)
Want de blijdschap van de Heer is je kracht (Nehemia 8:10).
Amen
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ZALVEN MET OLIE EN JE WORDT TOEGERUST
BIJ NIEUWE OPDRACHT VAN GOD
Het zalven met olie kan ook worden gebruikt aan het begin van een nieuwe taak
of speciale roeping (Leviticus 8:12) wordt beoefend:
Ik zalf je voor je nieuwe taak of roeping.
God heeft je geweldig gemaakt en hij heeft je alles in je gelegd wat je onderweg nodig hebt.
De Heer is met je bij alles wat je doet.
Hij begeleidt je in deze nieuwe levensfase.
De Heer staat voor je, om je de juiste weg te wijzen.
De Heer staat achter je om je te bewaren.
De Heer is in je om je toe te rusten.
De Heer is om je heen om je te beschermen.
De Heer zij over je, om je te zegenen.
Onze goede God zegent je.
Amen

GEBED OM VERGEVING DAT ZORGT VOOR INNERLIJKE GENEZING
Genezing wordt in de Bijbel ook genoemd in verband met vergeving (Jakobus 5:16).
Als je het moeilijk vindt om andere mensen te vergeven, leer dit dan te gaan doen. Het maakt je niet alleen vrij,
maar kan je zelfs fysiek genezen omdat diepe boosheid je leven verlaat en je echt geneest.
Jezus bedankt dat u mij vergeven heeft.
Daarom vergeef ik nu ook de mensen die mij pijn hebben gedaan.
Ik geef ze niet langer de schuld van wat ze mij hebben aangedaan.
Alle boosheid en nijd die zich heeft opgehoopt, wil ik allemaal bij u brengen.
Help mij hier alsjeblieft mee.
Heel bewust laat ik deze negatieve lading los.
Neem alsjeblieft de pijn en genees mijn innerlijke wonden.
Amen
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