
Bid vir die wat siek is! 
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                   Jak 5:13-17  
“As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy 
lofliedere sing. 14  As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat 
kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die Naam van die Here. 15  En 
as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig 
het, sal dit hom vergewe word.  16  Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle 
gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking.  17  Elia was 'n mens net soos 
ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar en ses maande lank nie 
gereën nie.” 
 
‘n Baie ernstige siekte, laat ‘n mens herbesin oor die lewe.  Veral as ‘n mens hospitaal toe moet 
gaan.  Nog ernstiger as dit ‘n siekte tot die dood toe is, ruk dit jou tot stilstand.   So is daar baie 
siektes wat die meeste van ons vrees.   As jy hoor jy het kanker, ruk dit jou tot stilstand, 
hartprobleme, nierprobleme, lewerprobleme, longprobleme, noem maar op. 
 
In Jakobus 5:13 word dit baie duidelik gestel wat die eerste stap is wat ‘n christen moet doen as 
daar siekte of swaarkry is.   Bid!  Bid dadelik.   God is altyd daar.  God luister altyd.   God is ons 
Hemelse Vader.  God weet alles.    
 
Maar dink ons dikwels, dan moet God sekerlik ons gebede verhoor en ons gesond maak.   
Ons dink dikwels ek moet net ernstig genoeg bid dan SAL God genesing bring, ons gesond 
maak.  Ons lees van talle wondergenesings wat Jesus Christus self gedoen het in die Nuwe 
Testament. 
 
Maar nêrens het God in die Woord gesê dat Hy ALTYD ons gesond sal maak nie.  As dit so 
was, sou ons nie dokters nodig gehad het nie, sou daar nie siektes en die dood gewees het nie.  
Dan kon ons mos maar net bid en glo en weet dat God ALTYD volkome genesing sal bring.  
Maar dit is nie so  nie.   God is wel barmhartig en genadig.  God is in staat om selfs dooies op te 
wek.   Maar God gaan ons nie altyd gesond maak nie. 
 
Hoekom is daar dan swaarkry agv siektes?   Kom ons lees Rom 5… 
“3  Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek  
      volharding,   4  en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop;  
5    en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees  
       wat Hy aan ons gegee het.” 
 
Maar wat moet ek doen as ek ernstig siek is…. 

• Bid eerstens in jou binnekamer tot God en vra vir God vir genesing en krag en 
vertroosting.   Maar onthou om ook te bid:  “Nie soos ek wil nie, maar soos dit U wil is.” 

• Reik uit na jou geestelike familie, die gemeente.  Vra vir voorbidding, vir besoek, vir 
ondersteuning. 

• Gaan kry verseker mediese advies by die dokters, hulle het die gawe van God ontvang en 
die nodige opleiding. 

 



Is dit ‘n versekering van genesing? 
 

• Verseker is dit nie ‘n waarborg dat ek fisies gesond sal word nie.   Ons is immers in God 
se hand.  Ons weet nie altyd wat die doel van die siekte is of hoekom ek juis so siek moes 
word en nie my man of vrou of kind of my naaste nie. 

• Maar deur swaarkry behoort ‘n christen al nader aan God te kom.   Want dan besef ons al 
meer en meer ons is in God se hand.  God is die Pottebakker en ons is die klei.  God kan 
met ons maak soos wat Hy goeddunk. 

• Maar juis deur swaarkry kom daar ook volharding in die geloof en ‘n geloofsvertroue op 
God. 

• Jesus Christus het juis aan die kruis ons siektes op Hom geneem, ons swaarkry gedra. 
• Jesus Christus het ons juis in die regte verhouding met God gestel sodat ons weet dat ons 

by God altyd die nodige troos en krag en genade sal ontvang, al is dit ook hoe swaar. 
 
Die versekering wat siekte wel bring! 
 

• Ons besef ons diepe afhanklikheid van God. 
• Ons besef dat ons nie in beheer van die lewe is nie. 
• Ons besef olv die Heilige Gees dat ons egter ‘n barmhartige God het, wat deur die dood 

van sy eie Seun, Jesus Christus, vir ons die ewige lewe by Hom verseker het. 
• ‘n Lewe in die hemel waar daar geen pyn of hartseer of verlange is nie. 

Open 21:3,4   “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; 
hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. 4  Hy sal al die trane 
van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal 
daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan.” 

 
Kom ons bid daarom vir almal wat siek is. 
Kom ons bid vir genade en vertroosting. 
Kom ons prys die Here vir sy groot liefde. 
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