Gebed voor genezing van kanker.
Col 2: Christus, 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 10 en gij
hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.
Heer Jezus,
Ik dank U voor Uw oneindige Liefde.
Dank U dat ik een geliefd kind van U mag zijn, opgenomen in Uw eeuwige armen van
Liefde.
Ik nodig U uit in mijn leven om de kanker te helen en alles te helen in mijn leven
waardoor deze verstoring in mijn leven is gekomen.
Ik vraag en ontvang vergeving voor alles waarin ik een aandeel heb gehad en mijn
lichaam en ziel geopend heb voor duisternis.
Was mij schoon en help mij me hiervan af te keren.
Wilt U mij diep helen van binnen door Uw Liefde en neem elke wortel van boosheid,
onvergevingsgezindheid, zelfhaat, negatieve gedachten, stress, angst en
bezorgdheid weg uit mijn leven.
Vul mij met Uw goddelijke vrede, liefde en vertrouwen en schenk mij kracht mijn
vertouwen volkomen op U te richten.
Draag mij in Uw armen als het mij even teveel wordt.
In Jezus naam zegen ik de kankercellen in mijn lichaam met goddelijk licht en liefde
opdat de cellen zich weer zullen gaan gedragen volgens Gods orde en/of zullen
afsterven en verdwijnen.
In Jezus naam zegen ik de medicijnen, elke behandeling en therapie die nodig is om
tot heling te komen opdat elke behandeling een bijdrage zal leveren aan genezing en
herstel.
Ik zegen elke behandelend arts en hulp/zorgverlener met liefde, wijsheid en inzicht
om steeds de juiste besluiten te nemen door inspiratie van de Heilige Geest.
Ik dank U Jezus dat U de dood heeft overwonnen en elke macht van ziekte.
Ik dank U Jezus dat ik hier sterker uit zal komen en nog beter Uw Liefde zal
weerspiegelen in mijn leven.
Jezus Christus, in Uw handen leg ik mijn leven en ik vertrouw op Uw liefdevolle zorg.
Amen
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