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Gods woord is zo krachtig, dat het zegt dat zijn woord, wanneer je dit tot je neemt, er op gaat 

mediteren en het aanneemt als woorden van God, dat het een medicijn zal zijn, tot genezing van 

gehele lichaam.  

Spreuken 4: 20 Luister naar mij, mijn zoon, en stel je open voor wat ik zeg. 21 Houd wijsheid, 

verstand en kennis voor ogen, berg ze weg, diep in je hart. 22 Want zij geven leven aan wie hen 

vinden en zijn een medicijn voor het hele lichaam.        

    

Daarom is het belangrijk dat je volgende medicijnen tot je gaat nemen en het tot waarheid maakt 

dat dit de belofte van God is, opdat je, je genezing kunt ontvangen door het volbrachte werk van 

de Here Jezus, die zijn lichaam gaf, opdat door zijn striemen uw genezing is geworden!  

 

Hoe in te nemen?Hoe in te nemen?Hoe in te nemen?Hoe in te nemen?  

- 3 keer per dag!3 keer per dag!3 keer per dag!3 keer per dag!  

- met geluid voorlezen. Opdat de duistere machten en het lichaam goed hoort wat de waarheid is.  

- tekst aanpassen naar jezelf. Voorbeeld. “Hij zond zijn woord en genas hen. => Hij zond zijn 

woord en genas MIJ! 

- per dag 5 teksten voorlezen, deze mediteren, herhalen en desnoods opschrijven. Zodat je op een 

1 dag 5 teksten hebt die je tot waarheid gaat maken in je leven. Je ziel doordrenken met die 5 

teksten zodat je niet meer anders denkt. Want de geest is volledig nieuw, maar onze ziel moeten 

wij zelf vernieuwen volgens Rom.12:2-3. Dus is het goed om je ziel te vernieuwen met het leren 

van bijbelteksten zodat deze zich vernieuwd gelijk aan de Geest.  

 

 1.1.1.1. Jes.53:5 

“Hij werd gestraft; ons bracht het vrede”.  

(VredeVredeVredeVrede = shalom = Strong's H7965 – shalom = (shä·lōm). Het woordje vrede heeft een rijke 

betekenis. Het betekent namelijk : Vrede / rust / welvaart /veiligheid/  genezing.  

Jezus droeg een zware straf om ons volledige vrede van binnen te kunnen geven. En daarin een 

geweldige genezing van binnen. Maar dit woord betekent ook veiligheid. In hem is het volkomen 

veilig en zonder angst. )  

 

2.2.2.2.  Jes.26:3  

“Degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in 

volkomen vrede laten leven! 

( Ook hier wordt over de shalom vrede gesproken. Dus continu je gedachte aan de Heer toewijden 

en over hem denken, door bijvoorbeeld bijbelteksten te overdenken, zal je in volkomen vrede 

brengen. ) 

 

3333.  1 Tim 4: 8-9 

Lichaamsoefening is niet zo nuttig, maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig, het heeft 

een goede uitwerking op alles wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in 

het toekomstige. Dit is de waarheid, die iedereen zou moeten aannemen. 

(Het beoefenen van je geest door veel bijbel te lezen en hierover te mediteren zal je ziel genezing 

brengen waardoor depressie wijkt. )  

 



4.4.4.4. Rom.12:2 

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, 

door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, 

aangenaam en volmaakt. 

(vernieuwd van denken zoals Paulus dat opdraagt in Rom.12: 2 is het woord " Strong's G3339 - 

metamorphoō " . En dit woord heeft als betekenis zoals wij het woord kennen metamorfose. Dat is 

volledig van gedaante veranderen in de ziel op een manier dat je niet meer anders kan denken en 

niet meer terug kan. Zoals een rups een vlinder wordt die niet meer terug kan, zo is wat Paulus 

opdraagt om je denken ( zielse gedeelte ) te vernieuwen. Dit kan je alleen doen door veel van het 

woord tot je te nemen en exact dat uitvoeren zoals de bijbel het aangeeft. )  

 

 

5.5.5.5. Spr.18:14 

”De geestkracht van de mens houdt hem staande in zijn lijden, maar een neerslachtige geest, wie 

zal die opbeuren?” 

( Met andere woorden zegt de bijbel, dat wanneer je geest sterk is, dit effect heeft op het 

lichamelijke gedeelte. Maar als je geest verzwakt is, als je ziel verzwakt is, dan zul je ten prooi 

komen aan ziekte en depressie. En dan zegt de bijbel wie zal / kan de geest/ ziel dan nog 

opbeuren? In de volgende tekst zal je het antwoord vinden. )  

 

6.6.6.6. Mat.11: 28-29 

” Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. [29] Neem mijn juk op 

en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden 

voor uw ziel.” 

(Het woordje ziel is het woordje Strong's G5590 – psychē. Waar wij onze Psychologie vandaan 

hebben. Depressie valt onder de psychologie. Een psycholoog is dus een “zielenknijper”. Jezus wil 

je ziel in volledige rust brengen als je tot hem nadert en je last aan hem geeft. ) 

 

 

7.7.7.7. Ps.18:2-4 

” Ik heb U lief, HEER, mijn kracht, [3] HEER, mijn rots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, 

steenrots waarop ik vlucht,  hoorn van mijn heil, mijn schild en burcht. [4] Lof zij de HEER: één 

roep om Hem  en ik was van mijn vijand bevrijd.” 

( Het belijden van Gods grote naam en hem aanroepen zal de vijand doen wijken.)  

 

8.8.8.8. Spr.17: 22 

” Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.” 

( Heel belangrijk in de strijd tegen depressie is muziek luisteren om het hart op te beuren. In het 

nieuwe testament wordt dit al aan elkaar gekoppeld, vreugde en muziek. Volgende tekst zal het 

laten zien.)  

 

9.9.9.9. Jak.5: 13 

” Is iemand opgewekt? Laat hij een loflied zingen.”  

( zingen maakt het hart vrolijk en dat bevordert de genezing. Depressie en machten van depressie 

zullen daardoor wijken. Luister veel naar christelijke muziek. Bedenk je eens het volgende. 

Koning David moest telkens muziek spelen om de depressie, wat de bijbel als een boze geest van 

depressie beschrijft, bij Saul onder controle te krijgen.  

1sam.16: 14 Maar de Geest van de Here had Saul verlaten en in plaats daarvan stuurde de Here 



hem een boze geest, die hem depressief en angstigdepressief en angstigdepressief en angstigdepressief en angstig maakte.” )   

 

10.10.10.10. Jes. 41:13 

“ Want Ik, de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.” 

 

11.11.11.11. Joz.1:9 

” Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de Here, uw God, u 

overal zal helpen.’ 

( Het is vaak vanzelfsprekend dat angst en twijfel gepaard gaan met depressie. Daarom is het goed 

om het advies te volgen om dit uit je leven te verbannen. )  

 

12.12.12.12. Heb. 2: 14- 15  

” Omdat wij mensen van vlees en bloed zijn, is Hij ook een mens van vlees en bloed geworden, 

want alleen als mens kon Hij sterven en zo de duivel, die de macht over de dood had, machteloos 

maken. 15. Alleen op die manier kon Hij de mensen, die hun leven lang vrees voor de dood 

hadden, uit de slavernij bevrijden.” 

( Jezus heeft de dood overwonnen. Depressie en angst behoren tot het rijk der duisternis. Daarom 

kunnen we in Jezus naam dit verbreken en de boze duidelijk maken dat hij geen enkel recht meer 

heeft om ons angst aan te praten en verlangens te geven van dood en verderf.)   

 

13.13.13.13. Jak. 3 : 6 

” Zo is ook de tong een vuur. Zij zit vol venijn en vergiftigt elk deel van het lichaam. En de tong 

zelf wordt in vlam gezet door de hel. Zij zet het hele leven in brand, met als gevolg verwoesting 

en ellende.”  

( De tong kan je lichaam volledig verwoesten en zoals spreuken 18: 21 al zegt  “Dood en leven zijn 

in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.” Laat het ons zien hoe gevaarlijk 

het is om deze te gebruiken. Dus in je depressie waak over je tong en spreek alleen woorden uit 

die leven voortbrengen. Want als je tong je lichaam kan verwoesten dan kan het ook je lichaam 

volledig herstellen als je waarheid en leven over je lichaam uitspreekt. )  

 

14.14.14.14. Spr.29:25 

” Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt, is onaantastbaar.” 

(Angst voor mensen of de demonen is niet nodig wanneer je leven verzekerd is in Jezus. Maar 

angst voor ziekte is ook niet nodig, want Jezus heeft alle ziekte gedragen. Wie de baas wordt over 

de angst, zal daarmee tevens ook ziekte verdrijven. )  

 

15.15.15.15. Ps. 34:5 

” Toen ik de Here zocht, heeft Hij mij geantwoord. Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling 

gered.” 

( Grondtekst gebruikt voor “ kwelling ” ook een woord dat vertaald kan worden met angsten. De 

willibrord vertaling heeft het met angst vertaald. Met andere woorden bij het roepen van de Here 

zal Hij je redden uit de kwelling en uit je angsten. Alles wat zou kunnen vernietigen. )  

 

 

16.16.16.16. Heb.13:15 

” Laten we Hem dus aldoor prijzen. Onze woorden van dankbaarheid en van geloof zijn ons offer 

aan Hem in wie wij geloven.”  

( De bijbel roept ons op om telkens God te blijven prijzen hoe we ook ons voelen. En persoonlijk 



denk ik dat het in een depressie of angst, je deze zaken van lofprijs en aanbidding zelf extra zou 

kunnen doen om je ziel sterk te maken. Het zegt in Filippenzen 4:4 “ Wees altijd blij in de Heer! 

Ik zeg het nóg een keer: wees blij! ”  en ook in Romeinen 15:11  En nog weer ergens anders: 

"Volken en landen, prijs de Heer! Laten alle mensen Hem prijzen! ”  wordt dit extra benadrukt. ) 

 

17.17.17.17. Fillip. 4:13 

” Ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor de kracht geeft.” 

 

18.18.18.18. Jes. 40:31  

” maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij 

lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.”  

 

19.19.19.19. Jes. 41:10  

” Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u 

kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.” 

( Het is goed om beloftes naar je toe te trekken en een zekerheid opbouwen dat God altijd het 

beste voor ons heeft. Depressie en angst is niet van God, dus zal hij je altijd daar van willen 

verlossen zodra je inziet dat Hij alleen je daarvan kan verlossen. )  

 

 

20.20.20.20. Jes. 42: 3 

” Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlam zal Hij niet doven, Hij zal recht doen 

aan wie onrecht is gedaan. “ 

( De grondtekst zegt voor “niet breken” Strong's H7665 - shabar, wat betekent volledig verbreken 

in hele kleine stukjes. Jezus zou dat nooit doen wanneer je al geknakt bent, wanneer je verwond 

bent.  

Kwijnende daar zegt de grondtekst eigenlijk iets over iemand dat  “ kleurloos is, iemand die 

gedimd is”. Als je de stamwoord pakt waar het woord van afkomt, dan zie je dat het doelt op 

iemand dat verduisterd is, zwak, wankelen, tegengehouden wordt, steeds zwakker wordt. Dreigen 

uit te gaan.  ” allemaal beschrijvingen die wij zouden kunnen beschrijven bij iemand die in 

depressie leeft. Maar Jezus zal ook die niet laten uitdoven maar weer kracht geven om licht te 

geven in deze duistere wereld. )   

 

 

 

 

 

 

 

 


