- 1 Hemelse medicijnen
met prima bijwerkingen
Wanneer wij onderstaande hemelse medicijnen "opeten" zodat ze in ons hart komen, dan
heeft de meditatie daarvan een positieve bijwerking op zowel geest, ziel alsook ons lichaam.


Want ze (Gods woorden) zijn leven voor wie ze vinden en genezing voor hun ganse lichaam. (Spreuken 4:22)



Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. (Lucas 5:31)



Looft de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden: die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest. Psalm 103:3



Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. (Math.
8:14/17)



Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat recht is
in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb, want Ik, de Heere, ben
uw heelmeester. (Ex. 15:26)



En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde toe en brachten zieken en
door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen. (Hand. 5:16)



Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: … op zieken zullen zij de handen
leggen en zij zullen gezond worden. (Marcus 16:18)



Nu geschiedde het, dat de vader van Publius met ingewands koortsen te bed lag. En
Paulus ging tot hem en deed een gebed, en hij legde hem de handen op en genas hem.
En toen dit geschied was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, en
werden genezen. (Hand. 28:8/9)



En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde
het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. (Math. 9:35)



Jezus van Nazareth, hoe God Hem met de heilige Geest en met kracht heeft gezalfd, en
Hij ging rond, weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren
want God was met Hem. (Hand. 10:38)



Jezus zei: al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. (Marcus 11:24)



Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en tot in eeuwigheid.

(Hebr. 13:8)

