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elatie met Jezus, verdiepen & versterken 

ersoonlijke (gezondheids)noden vangelisatie & profetische boodschap 

Noden van de mens 3 
hoofdgroepen: 
• Fysiek (lichamelijk) 
• Mentaal (sociale 

omstandigheden) 
• Spiritueel (geestelijk) 

Jezus  keek naar de noden van de mens en gaf een praktische oplossing (zie Johannes 4) 

Jezus methode in 
Evangelisatie:  
“Voorzien in noden, 
vertrouwen winnen, dan zei 
Hij, volg mij.” (egw) 

Eerste resultaten 
gezondheidsboodschap; 
- Toename Vitaliteit 
- Beter handelen en méér 

rust 
- Toename van 

‘levenskwaliteit’ 

Ik ben gekomen, opdat zij leven 
hebben en overvloed hebben. 

Johannes 10:10b (HSV) 

Ik ken de gedachten 
die Ik over u koester, 
spreekt de HEERE. 
Het zijn gedachten 
van vrede en niet 
van kwaad,  
namelijk om u 
toekomst en hoop te 
geven. Jeremia 29:11 
(HSV) 

Gezondheidsboodschap 
ZONDER Vertrouwen in 
God is GEEN 
Gezondheidsboodschap 

Onze taak: 
Omzien naar onze naaste, 
immers Jezus keek in eerste 
instantie om naar Zijn naaste. 
En Jezus trok rond in al de steden en 
dorpen en gaf onderwijs in hun 
synagogen, en Hij predikte het 
Evangelie van het Koninkrijk en 
genas iedere ziekte en elke kwaal 
onder het volk. Mat 9:35 (HSV) 

8 Principes  
NEWSTART-Plan 
Voeding 
Beweging 
Water 
Zonlicht 
Matigheid 
Zuivere lucht & 
Vertrouwen in God 

Gezondheidsboodschap is dé combinatie van Evangelisatie én gezondheid reformatie 
Geen twee aparte onderdelen of activiteiten, ze gaan altijd samen op. 

Jezus predikte 
hervorming:  
Na genezingen 
zei Hij;  “Ga heen 
en zondig niet 
meer” 

Rechterhand van het 
evangelie 

Zendingswerk is  
noodzakelijk  in de  
zaak van God. Door dit 
werk zien mannen én 
vrouwen  het belang 
van gezonder leven. 
De redende kracht 
wordt hierdoor 
bekend gemaakt. Als 
rechterhand van de 3 
engelenboodschap, 
door Gods methoden 
in het omgaan met 
ziekten, zullen de 
deuren geopend 
worden voor de 
tegenwoordige 
waarheid (egw). 

Profetie & eindtijd: 
- Gevolgen huidige 

levensstijl  & 
toename ziekten. 

- Hoe blijf je staande te 
blijven als je niet kunt 
kopen of verkopen? 

- Benadrukken belang 
matigheid! 

Er is maar één 
oplossing, Zijn 
naam is Jezus 

n 
Voor zowel ontvanger als brenger van de gezondheidsboodschap is er versterking en zegen . Het is simpelweg  het werk voor dézé tijd! 

Jezus genas 10 melaatsen 
van hun nood. Jezus gaf 
aan 10 melaatsen een 
redende boodschap en een 
opdracht 

Besef wie: liefheeft, 
geneest & vergeeft 
leidt tot aanbidding 

Doel van Gezondheidsevangelisatie:  
• Dat ween ieder van Jezus  mag horen, “Jouw 

geloof heeft je behouden” 
• Dat wij dienstbaar mogen zijn voor God en onze 

medemens. 
• Dat in alle delen wij onberispelijk bewaard blijven 

bij de komst van Christus ,1 Tess 5 


