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Ziekenzalving 2008 
 

 

Voorganger: 

Welkom in deze viering, lieve bewoners. Zoals elke donderdag willen we bezinnen, 

bidden en de communie ontvangen. Vandaag komt er wat extra bij: wie dat wil. In 

het teken van de handoplegging en de ziekenzalving wordt in een teken gegoten 

wat het belangrijkste in het samenleven is: zorgzame mens te zijn. Die de 

wonden van de ander ziet en er behoedzaam mee omgaat. Die zijn handen 

gebruikt, om voorzichtig te zorgen, een hand op de schouder te leggen als het 

moeilijk gaat, om te strelen en te werken. Doorheen ons leven voegt ook God zijn 

verhaal, namelijk dat wat er ook gebeurt, dat Hij er zal zijn als een tochtgenoot, 

als een vriend of vriendin, als het mysterie dat je kunt aanspreken.  Want dat is 

zijn naam: “Ik zal er zijn voor jou.” 

Laten we dan over ons samenzijn het teken trekken dat mensen onderling 

verbindt en God onder ons aanwezig stelt: in de Naam van de Vader, de Zoon en 

de heilige Geest.  

 

Openingszang: Zo vriendelijk en veilig   

 

Laten we aan het begin van deze viering de ervaring uitzingen die bij vele gelovig 

mensen leeft, nl de ervaring van vertouwen, van weten dat we uiteindelijk 

geborgen zijn in Gods hand. zo vriendelijk en veilig als het licht, zo is onze God.  

  

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zoals een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen. 

Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt, 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw zoon besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood,zo waar Gij leeft, 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

 

Verhaal over de levensloop  

 

Straks gebruiken we olie, om jullie te zalven. 
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Olie is heel belangrijk in ons leven. Wanneer je in bad gaat, is het voor kinderen 

en oudere mensen goed om badolie aan het water toe te voegen. De huid blijft 

dan soepel en zacht. (badolie) 

 

Tegenwoordig masseren ouders hun baby ook in met amandelolie.  Je merkt dat 

een baby daarvan geniet, en het masseren met olie heel aangenaam vindt.  

(amandelolie) 

 

Wanneer je spierpijn hebt, of je hebt iets verstuikt, gebruiken we zalf om de 

kneuzing te helpen genezen.  (flexium) 

 

Olie wordt ook vaak in eten gebruikt, en schijnt goed te zijn voor de gezondheid 

(fles olijfolie). 

 

Olie wordt ook bij het doopsel gebruikt: het is ook olie van de olijfboom. Als alle 

andere bomen al lang zijn verdord en verdroogd, en de struiken levenloos zijn 

omdat het al zo lang niet meer geregend heeft, dan is er nog altijd één boom die 

wel vruchten geeft: de olijfboom. Wanneer we olie gebruiken bij het doopsel, 

willen ouders zeggen: ook al zou er heel veel kapot gaan, onze keuze, onze liefde 

en vriendschap voor jou, mijn kind, zal altijd blijven. En daarmee vertolken ze de 

veel diepere stem van God die zegt: “Wat er ook gebeurt, Ik zal je dragen, Ik zal 

je blijven vasthouden, Ik zal bij je zijn, want Ik zie je graag.” 

 

Ook als mensen wat ouder worden, zalven we met olie.  Want ook nu willen we 

zeggen: “We willen jullie nabij zijn en voor jullie zorgen.” En daarbij voegt ook 

God zijn stem: “Ik zal je dragen, over alle gesukkel heen, tot je eens je diepste 

vrede vindt.”  

 

Tussen dat doopsel en de ziekenzalving ligt een heel leven. Een leven van minnen, 

van proberen graag zien, van kwetsen en zalven. Heel dat leven, al die momenten 

waar we zacht als zalf waren, brengen we samen in dat symbool dat we vandaag 

gebruiken: de ziekenzalving. 

Heel jullie leven hebben jullie ook intensief jullie handen gebruikt. Bij het vele 

werk, bij het verzorgen van je kinderen of je ouders misschien, handen die 

geholpen hebben in de buurt, bij je familie of vrienden. Handen die gestreeld en 

gekoesterd hebben. Handen die gewroet hebben in de aarde. Handen die 

misschien stervenden hebben vastgehouden. Ook dat symbool gebruiken we in de 

ziekenzalving. 

Het doet met denken aan een prachtig Bijbelverhaal, waar heel uitdrukkelijk iets 

gezegd wordt over handen. 
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Bijbellezing (Lc 13, 10-17) (Jos) 

Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al 

achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal 

krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij 

haar bij zich en zei tegen haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ en hij legde haar 

de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van 

de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de menigte: 

‘Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen en 

niet als het sabbat is!’ Maar de Heer zei: ‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie 

op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht 

deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan 

geboeid werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden 

losgemaakt?’ Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd, maar de 

hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden 

verricht. 

 

De Heer heeft mij gezien (559)  

Laten we dan hierop aansluiten met het mooie lied waarin we zingen dat God ons 

door mensen ziet, ons aanspreekt en ons nabij is. 

 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

ben ik opnieuw geboren en getogen. 

Hij heeft mij licht ontstoken in de nacht; 

gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 

Zo komt Hij  steeds met stille overmacht, 

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 

 

Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt, 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 

zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 

 

Handoplegging 

 

Handen kunnen soms meer zeggen dan woorden. Handen spreken een eigen taal: 

ze kunnen liefde uitdrukken of geweld, tederheid of afwijzing… Als een kind 
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verdriet heeft, dan leggen we al eens troostend onze hand op hun hoofd. Als 

volwassenen verdriet hebben of geen woorden vinden om hun gevoelens uit te 

drukken, als ons hart overvol is, slaan we een arm om mekaar heen. 

Zo willen we ook vandaag de handen opleggen, als een teken van onze 

verbondenheid. Daarin willen wij ons geloof uitspreken dat God zelf Zijn hand 

legt op ieder van ons. Moge Zijn hand ondersteunen wat voor ons nu zwaar om 

dragen is.   

Ik nodig iedereen uit om een hand te leggen op de schouder van familie of 

bewoner, terwijl we de tekst in ons boekje samen bidden. 

 

In lief en leed mogen onze handen elkaar dragen, 
vasthouden, bemoedigen en troosten. 
Wij geloven dat ook Gods hand rust op ons allen. 
Door onze handoplegging bidden wij dat God je met liefde en blijdschap mag 
omarmen, zoals ook wij nu met jou doen. 
Wij vragen dat Zijn hand jou mag dragen, zoals ook Jezus mensen droeg. 
Hij is met ons, Hij zal ons leven geven, verlichting, vreugde. 
 
Zalving 

 

Zalf gebruiken we om op wonden te doen.  Of om terug soepel te worden als we 

stram zijn. De olie die in zalf zit, gebruiken we om los te maken wat verroest 

zat, zodat wat vast zit soepel loopt. 

Wanneer we onze bewoners zalven met olie, dan komt die olie van de olijfboom. 

De olijfboom geeft zelfs na een lange, droge periode nog vruchten. Zo zijn er 

ook in de droge periode van zorgbehoevendheid toch nog altijd mooie momenten. 

 

De priester zalft de bewoners 
 

Onze Vader en wees gegroet 

Elk mens heeft dromen, verlangens, hoop, angst of verdriet. Veel van die 

gevoelens kun je niet zomaar delen met anderen. Veel van die gevoelens kun je 

soms ook niet onder woorden brengen. Voor gelovige mensen is er ergens de hoop 

en de zekerheid dat Iemand, God, ons met tedere ogen aankijkt. Met de oude 

woorden van het onze Vader en het Wees Gegroet willen wij in Gods en Maria’s 

handen leggen wat ons bezig houdt, en de mensen die ons nauw aan het hart 

liggen.  

 

Communie 

 

Communielied 
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Geef alle ruimte aan de liefde, 

in haar leeft God zich naar ons toe. 

Vergeef het kwaad van wie u griefde, 

de liefde wordt een mens niet moe. 

Zij zal de dood nog overleven, 

geen water blust haar vuren uit, 

zij blijft ons tot elkander keren, 

tot alle angst is uitgeluid. 

 

Hoe zal een mens ooit overleven? 

Wat moet hij aan met eeuwigheid? 

Door liefde wordt het ons gegeven 

voorbij te zien aan dood en tijd. 

Want wie vandaag weet te beminnen 

denkt niet: “Hoe zal het morgen zijn.” 

Het wordt een eeuwig herbeginnen 

tot wij voorgoed geborgen zijn. 

 

Slotgebed 

Uw ogen zoeken met veel zorg 

naar elk mens. 

Zoals een moeder wel kan vermoeden 

wat in haar kind omgaat, 

en wat haar kind nodig heeft, 

we voelen wij U aan: 

als een God  

aan wie we kunnen toevertrouwen 

wat ons bezig houdt. 

Wanneer het leven pijn doet, 

wil Gij ons weer oprichten, 

zoals Jezus Christus dat deed, 

uw veelgeliefde mens 

en onze Gids ten leven. Amen. 

 

Zegen en zending 


