
Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep. We bespreken een uitgave van Den

Hertog Houten: Dr. H.J. Agteresch: Ziekten en genezing in de Bijbel. Aantal blz.: 196. Prijs:

17.50. Paperback.

De schrijver is werkzaam als internist-hematoloog in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in

Goes/Vlissingen. Deze uitgave vormt een bundeling van artikelen die in de periode van

2003 - 2013 verschenen zijn in De Saambinder, kerkelijk orgaan van de Gereformeerde

Gemeenten onder de titel: Ziekten in de Bijbel. Fijn dat ze nu in boekvorm beschikbaar

zijn. Het boek is leerzaam en goed leesbaar, met kennis van zaken geschreven. ‘De Bijbel is

geen medisch handboek. Ziekten hebben vaak te maken met innerlijke strijd en geestelijk

leven. Gods Woord bevat hiervan talloze voorbeelden. Waar mogelijk heb ik geprobeerd

de geestelijke lessen door te geven die de Heere ons wil leren met ziekten’ (8).

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

1. Oorsprong van de ziekten- Straf ( ziekte en zonde) – God en duivel (komen ziekten van

God of van de duivel?) – kastijding en genezing;  

2. Voorkomen van ziekten – Preventieve zorg (De persoonlijke verantwoordelijkheid ,20);

(voor het beste voorzorgmiddel wijst de Bijbel op de gehoorzaamheid aan Gods wet, 23) ;

3. Zieke jongeren – een kind met hoofdpijn L een zonnesteek? of: een bloeding tussen de

hersenen en de hersenvliezen 26) – een maanzieke jongen  (die aan vallende ziekt lijdt,

aan epilepsie 30)- een verlamde slaaf – onwel in de kerk ( een vergiftiging met schadelijke

schadelijke dampen, of: koolmonoxidevergiftiging 38);  

4. Zieke vrouwen – Twee vrouwen in barensnood  (Rachel en vrouw van Pinehas) – een

bloedvloeiende vrouw  (dubbel genezen (49)– een kromgebogen vrouw (een aandoening

aan de wervelkolom,52)  - een vrouw met koorts;

5. Zieke mannen – Een boer die werd als een steen – een dove man – een man met een

handicap – Een man met waterzucht – een eilandbewoner met rode loop; 

6. Zieke ouderen (Prediker 12);  

7. Zieke koningen – een koning met resp.:darmaandoening, met een dodelijke zweer, met

zieke voeten, met wormen; 

8.Ziekten allerlei- Melaatsheid – geslachtsziekten – slangenbeet -  bezetenheid,

oogziekten-  ziekten in de eindtijd (pestilentiën moeten zien als een teken van de eindtijd,

als de ruisende voetstappen: kanker, hart- en vaatziekten, HIV-besmettingen 138/139); 

9. Genezing van ziekten – De dokter – geneesmiddelen –ziekenzalving – een wonderlijk

ziekenhuis. 

10 Bronnen. 



Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de schrijver bij elk onderwerp uitgaat van

bijbelse voorbeelden . En met de kennis van toen en nu een verklaring geeft van de

ziekte/aandoening, of wat mogelijkheden aanreikt. Dat geeft helderheid over het

Bijbelgedeelte; dan  kun je als lezer er  een voorstelling van maken. 

Geschikt voor persoonlijk gebruik, voor het maken van een meditatie/preek en voor

bespreking in een bijbelstudiegroep. Een overzicht van de bijbelteksten missen we.

Van harte aanbevolen.

drs. I.A. Kole


