Kanttekeningen bij Genezingswonderen
Ga volgende punten even na
- Slechts een beperkt aantal ziektebeelden lenen zich tot “behandeling” door gebedsgenezers.
- Ouderdomsgerelateerde ziekten zijn niet geschikt voor zgn. gebedsgenezing: genezers hoeven niet
naar het verpleeghuis te komen. (Evenmin naar een ziekenhuis trouwens).
- Aangeboren of zware handicaps, zoals het syndroom van Down (mongolisme), dwarslaesie, enz.
worden niet genezen. Zelfs suikerziekte blijkt “lastig” te zijn.
- Gebedsgenezers wekken de indruk dat veel ziekten de macht van God te boven gaan, terwijl de
Bijbel aangeeft dat Jezus iedereen die tot Hem kwam genas, ongeacht welke ziekte hij of zij had.
- Het gaat allemaal om ziekten met een hoog psychogeen gehalte.
- Men kan van placebo-effectgenezingen spreken: effect tussen de oren.
- Het gaat zo goed als altijd om funktionele ziekten, niet om organische ziekten. Er is wel een storing in de funktie maar in het orgaan ziet men geen oorzaak.
- Ziektegedrag wijst niet noodzakelijk op een overeenkomstige ziekte.
- Duidelijke misleiding: “Kom ook met uw nood naar deze diensten en verwacht een wonder” staat
er op Zijlstra’s website: http://www.levensstroom.nl/campagnes/inhoudcampagnes.html

Verwacht een wonder! (onderstreept door mij - M.V.)
- Er wordt bewust een zeer vertekend beeld van de werkelijkheid gegeven. Het is schandelijke propaganda.
- Er wordt misbruik gemaakt van het psychologische feit dat één enkele genezing meer indruk
maakt dan duizend mensen die niet genezen.
- Genezers en welvaartspredikers zijn uit op uw geld. Benny Hin draagt dure ringen en een met diamanten bezette Rolex-polshorloge… hoe anders dan de Heer Jezus! Zijlstra bouwde een kathedraal
met uw geld.
- Geen bijbelse ondersteuning. Zie de rubriek “Genezing / Gaven van genezingen”:
http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing
- Ook de duivel en zijn demonen genezen, en zij doen zich voor als engelen van het licht.
- Bedrieglijke wonderwerkers zullen naar de hel toe gaan: Mattheus 7:21-23.
Iemand zei eens: “Wie een drenkeling een strohalm toesteekt is een boef”!
http://www.solcon.nl/apgeelhoed/bio.zijlstra.htm
http://www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&id=95361
http://www.oneway.nl/n/vragen-bij-genezingsclaim-van-jan-zijlstra/23806/index.html
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