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De genezer T.B. Joshua blijft de gemoederen bezighouden. In het NEDERLANDS DAGBLAD 
van donderdag 11 december 2003 stond te lezen dat ruim 120 christenen het opnemen tegen 
de kritiek die drs. R. van der Ven op hem oefende in zijn DOSSIER T.B. JOSHUA. Joshua is een 
genezer die zijn bediening heeft in het voor ons verre Nigeria. 
 
Spectaculaire verhalen over genezingen die door hem verricht zijn, doen in ons land de ronde. 
Zijn optreden is omstreden. Van der Ven neemt occulte praktijken waar, de ruim 120 achten 
hem een ware man van God. De vraag is: wat dunkt u van T.B. Joshua? 
In ons eigen land zijn er de genezingsdiensten van de evangelist Jan Zijlstra. Ook hier aan de 
ene kant enthousiasme en aan de andere kant scepsis. En de vraag wordt: wat dunkt u van Jan 
Zijlstra? 
In deze bijdrage een paar opmerkingen over onze houding op dit punt. 
 
1. In het Nieuwe Testament vinden we heel wat genezingswonderen beschreven. En alleen 
worden ze niet aan de een of andere genezer, maar aan de Here Jezus toegeschreven. Hij deed 
wonderen tijdens zijn leven op aarde. En Hij deed wonderen door de dienst van zijn 
gezondenen. De wonderen tijdens zijn aardse leven hadden ten doel Hem aan te wijzen als de 
Messias (Mat. 11:2-6; 12:28; Hand. 2:22). En met de wonderen na zijn hemelvaart bevestigde 
Hij zijn Evangelie (Mar. 16:20; Hand. 14:3; Heb. 2:3,4). De wonderen waren er niet om iets te 
zeggen over het geloof of de pretentie van hen door wier dienst ze plaatsvonden, maar waren 
gericht op erkenning van de Here Jezus. Valse apostelen deden wonderen om zichzelf te 
promoten (vgl. 2 Kor. 10-12). Petrus en Paulus wezen naar de Here Jezus als Degene die door 
hun wonderen en tekenen werd aangewezen als de Messias (Hand. 4:10; 2 Kor. 11:2-4). Hun 
Evangelie was het Evangelie van Christus, en moest als zodanig worden aangenomen. 
Vreemd, dat we in het geval van T.B. Joshua en Jan Zijlstra door menigeen geplaatst worden 
voor de vraag hoe we niet alleen tegenover Christus, maar ook tegenover hen moeten staan. 
Moet ik behalve in Christus, ook in Joshua en Zijlstra geloven? Dé vraag is toch: wat dunkt u 
van de Christus? 
2. Ik begrijp ook niet goed wat de toegevoegde waarde is van de ‘wonderen’ van T.B. 
Joshua en Jan Zijlstra voor hen die in Christus geloven. De tekenen die in het Nieuwe 
Testament worden beschreven, dienden ertoe om tot geloof in Christus te brengen. Maar als je 
nu al in Christus gelooft, welk doel dienen die ‘tekenen’ van Joshua en Zijlstra dan? Om tot 
geloof te roepen? Om Christus te erkennen? Maar dat gebeurt toch al door hen die geloven? 
Of zijn ze dan misschien toch niet meer dan ‘alternatieve genezers’?! 
3. Pelgrimages naar oorden elders - ver weg of dichterbij - omdat daar de bediening of 
bepaalde weldaden van Christus te vinden zouden zijn, kan ik moeilijk rijmen met het Woord 
van de Here. Zou de Here mij voor het ontvangen van Christus’ weldaden hele einden laten 
reizen? Is Hij niet overal waar Hij aangeroepen wordt in geest en waarheid (Joh. 4:21-24)? 
Wordt ons niet juist verboden het heil ver weg te zoeken, aan de overzijde van de zee, in de 
hemel of in de diepten van de aarde, omdat Gods Woord nabij is, namelijk: het Woord van 
het geloof dat gepredikt wordt in opdracht van en in gehoorzaamheid aan Christus (Deut. 
30:11-14; Rom. 10:6-8)?! 
4. Ik ken noch T.B. Joshua noch Jan Zijlstra. Ik zal me over hun persoon geen oordeel 
aanmatigen. Ik vraag me bij alle opgetogen verhalen over hun optreden en over dat van welke 



genezer dan ook, wel af: zou het echt zo zijn dat wij bepaalde tussenpersonen nodig hebben 
om van de Here genezing te vragen en te ontvangen? Is niet Christus de ene Middelaar tussen 
God en mensen (1 Tim. 2:5)? En verwerpen wij niet elke noodzaak van tussenkomst van 
heiligen (art. 26 NGB)? Is de HERE niet nabij allen die Hem aanroepen in waarheid (Ps. 
145:18,19)? Hoort Hij niet de gebeden van ál zijn kinderen (Ps. 34:16-23)? Zoek dan geen 
genezing bij ‘weet-ik-het-wie’ buiten God zoals het Israël in Elia’s dagen, maar zoek het bij 
de Here alleen en gebruik de middelen die Hij geeft (Jak. 5; vgl. over deze tekst D. de Jong, 
ZIEKENZALVING: EEN EXEGETISCHE VERGISSING. DRIE PREKEN OVER DE BRIEF VAN JACOBUS, 
uitgegeven in eigen beheer 1999, p. 17-26). 
5. Het opvallende van de bediening van T.B. Joshua en Jan Zijlstra is de genezing. Ik ben de 
Here dankbaar voor gezondheid en genezing die anderen en ik - soms ook op voor ons 
onverklaarbare wijze - van Hem ontvangen. Ik geloof ook dat ziekte en gezondheid voor de 
Here niet ‘om het even’ zijn. In zijn nieuwe wereld zal geen ziekte meer zijn. De 
genezingswonderen die Christus deed, boden een heenwijzing daarnaar en voorsmaak 
daarvan. Maar voor dít leven is de gemeenschap met Christus en het delen in zijn genade 
genoeg (Ps. 23:1; 2 Kor. 12:9; Fil. 1:21; 3:7-10). Ik mag genezing zoeken en er vurig om 
bidden, maar ik heb me te wachten voor ontevredenheid en drammerigheid (Fil. 4:6,7) en 
voor het begeren van het spectaculaire (1 Kor. 1:21-23). De Here is almachtig en barmhartig 
en kan mij ook in de weg van ziekte sterker aan Zich verbinden (Ps. 119:71). Het gaat in de 
Schrift niet om genezing of om welke gave dan ook die vroeger of later tijdens ons leven 
vergaat (Joh. 6:27), maar om vrede met God door Jezus Christus (Mar. 2:9-11; Rom. 5:1). En 
in Gods nieuwe wereld zullen we ondervinden hoe omvattend die vrede is (Kol. 1:20)! Meer 
dan wij ons hier kunnen voorstellen. 
 
Wat dunkt u van T.B. Joshua en Jan Zijlstra e.a.? Niets! Ik geloof dat Jezus Christus de weg 
en de waarheid en het leven is. In zijn Woord wil ik blijven. Dan ben ik echt discipel van 
Hem. En Hij zal me vrijmaken en genezen. Op zijn wijze en in de mate en op het moment dat 
Hij kiest. 


