
  

Gemeenschappelijke 

 Ziekenzalving 
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Welkom  

 

Pr.:  Lieve mensen,  

van harte welkom in naam van onze hele ploeg! 

Ik wil ze graag aan u voorstellen… 

 

In ons leven hebben wij dikwijls ervaren  

wat een weldaad het voor ons is,  

om niet alleen te zijn.   

Dat geldt vooral in moeilijke ogenblikken,  

wanneer we behoefte hebben aan begrip en troost,  

maar ook als wij onze vreugde met anderen delen.   

Vandaag vormen wij hier een gemeenschap  

met de Heer Jezus in ons midden,  

Hij die ons nabij wil zijn  

in alle gebeurtenissen van ons leven.   

 

Aan de familie en de vrienden die hier aanwezig zijn,  

vragen wij dat u door uw gebed  

een teken geven van uw zorg en genegenheid voor deze 

mensen. 
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Openingsritus  

 

Pr.: Laten we dit samenzijn beginnen met het teken van ons 

 geloof : 

 
 

 

Vrede voor u …,  

en u allen die hier aanwezig zijn.   

Dat wij dit uur iets mogen ervaren van de liefde van God,  

Hij die ons geschapen heeft en die trouw blijft  

aan Zijn belofte van leven in overvloed. 

Amen. 

 

 

 

Lichtritus 

Pr.: Laat het Licht u beschijnen      

 Licht over ons leven,  

 over ons verlangen,  

 over wat ons bang maakt,  

 over wat ons met elkaar verbindt.   

 Jezus Licht voor deze wereld. 

 

- PW steekt de paaskaars aan - 
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Gebed om vergeving 

 

Pr.:  Heer onze God,  

onze handen zijn niet altijd open handen  

die reiken naar anderen.   

Zo maken we ziekte, ouder worden en lijden  

alleen maar erger.   

We willen bidden en eraan werken  

om het beter te doen… 

 

PW: Heer Jezus, wij hebben ons best gedaan  

 maar wij moeten toch toegeven  

 dat wij soms onverschillig en ontrouw waren 

 jegens U en anderen. 

 Daarover vragen wij vandaag U nederig om vergeving. 

 Christus, ontferm U over ons. 

Allen:  

Christus, ontferm U over ons. 

 

Pr.: Barmhartige God,  

ontferm U over ons,  

strek Uw hand over ons uit,  

zet ons op de weg ten leven,  

vandaag en tot in eeuwigheid.   

Dit vragen wij U, 

door Christus onze Heer. Amen. 
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Openingsgebed 

 

Pr.: Laten we bidden : 

 

Goede God,  

van onze geboorte af  

tot de dood zijn we in Uw hand bewaard.   

Op U kunnen we vertrouwen,  

Uw liefde bemoedigt ons.   

U bent een licht voor onze voeten.   

Bij alle onzekerheid over de weg die we te gaan hebben,  

bent U een bron van kracht, moed en sterkte.   

Leid ons op die weg, 

draag ons als we dreigen te vallen,  

steun ons in moedeloosheid, 

wees ons tot troost.   

Aan Uw handen vertrouwen we ons toe.   

Laat ons ervaren dat God met ons meegaat  

in liefdevolle medemensen, 

vandaag en alle dagen van ons leven.   

Amen. 
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Lezing uit de Blijde Boodschap 

 

PW: ‘Ik zal er zijn voor u !’ zegt de Heer onze God.   

We luisteren naar woorden uit de Bijbel,  

opgeschreven door mensen  

die geloofden en hoopten op die God van trouw : 

 

 
- PW neemt de eerste lezing op p. 8 
of de tweede lezing op p. 9 -    
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Uit de brief van Jakobus 5,13-16 

 

Als een van u het moeilijk heeft, 

laat hij bidden. 

Is hij vrolijk,  

laat hij een loflied zingen. 

Laat iemand die ziek is 

de oudsten van de gemeente bij zich roepen.  

Laten ze voor hem bidden 

en hem met olie zalven  

in de naam van de Heer. 

 

Het gelovige gebed zal de zieke redden,  

en de Heer zal hem laten opstaan.   

Wanneer hij gezondigd heeft 

zal het hem vergeven worden.   

Beken elkaar uw zonden 

en bid voor elkaar,  

dan zult u genezen.  

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig 

en mist zijn uitwerking niet. 
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Uit het boek Prediker 

 

Je weg door het leven zal niet altijd gelijk zijn.   

Er zijn jaren van vreugde en jaren van lijden.   

Er zijn jaren van overvloed en jaren van armoede.   

Er zijn jaren van hoop en jaren van teleurstelling.   

Er zijn jaren van opbouw en jaren van afbraak.   

Doorheen alles houdt God je vast.   

Er zijn jaren van sterkte en jaren van zwakheid.   

Er zijn jaren van gezondheid en jaren van ziek zijn.   

Er zijn jaren van zekerheid en jaren van twijfel.   

Het hoort er allemaal bij  

en het is de moeite waard het ten einde toe te doorleven  

en niet op te geven voor het is volbracht.  

Je groei mag nooit ophouden.   

Steeds is er een nieuwe toekomst mogelijk.   

Zelfs aan het einde van het aardse leven  

wacht je een nieuw bestaan. 

 

 
- stille muziek - 
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Geloofsbelijdenis 

 

Pr.: Geloven, 

 is voor u altijd een steun  in moeilijke tijden geweest,  

om toch telkens verder te gaan.   

Dat het een steun mag blijven in wat komen gaat. 

 

Allen: Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer;  

die ontvangen is van de H. Geest,  

en geboren uit de Maagd Maria;  

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

gekruisigd is, gestorven en begraven;  

die neergedaald is ter helle,  

de derde dag verrezen uit de doden;  

die opgevaren is ten hemel  

en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen oordelen  

de levenden en de doden.   

Ik geloof in de H. Geest,  

de heilige katholieke kerk,  

de gemeenschap van de heiligen,  

de vergiffenis van de zonden,  

de verrijzenis van het lichaam,  

het eeuwig leven.  Amen. 
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Handoplegging 

 

- alle pastores komen vooraan - 
 

Pr.: Zoals Jezus in Palestina genezend en zorgend nabij was,  

zo is Hij dat vandaag ook nog,  

want de bekommernis en de zorg van Jezus  

voor de mens die ziek is of ouder wordt,  

leeft nog steeds in de Kerk.  

Dat willen wij vandaag op een bijzondere wijze uitdrukken  

door een zichtbaar teken,  

namelijk het Sacrament van de Zieken.   

Wij willen nu samen bidden  

en u de handen opleggen en zalven. 

 

Dierbare zieken, 

al kunnen wij de zorgen en de pijn van het lijden uit uw 

leven hierdoor niet wegnemen,  

wij kunnen ze wel laten doordringen van Gods liefde. 

 

 

- alle pastores houden hun handen gericht naar de zieken 
terwijl de priester bidt - 
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Pr.: God van leven, God van licht,  

wees hier aanwezig, wees ons nabij.   

U die als een vader en een moeder Uw kinderen lief hebt,  

steek Uw zalvende hand uit.   

Neem weg wat ons bezwaart,  

bevrijd ons van wat angstig maakt,  

omarm met mildheid en mededogen  

en schenk uw Geest die adem geeft,  

troost en kracht, geloof en vertrouwen 

aan (alle namen worden opgenoemd).   
 

- stille muziek - 
- handoplegging door Pr. en PW - 
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Zalving  

 

Pr.: Zalven is helen, is strelen,  

is een vieren van de liefde tussen mensen.  

In het teken van vertrouwen dat we nu gaan stellen,  

bidden we God daarvoor.   

De zalving is een teken dat God bij u is,  

hoe moeilijk het soms ook gaat.   

Net zoals een steen van olie doordrongen kan zijn,  

wordt u zo doordrongen van zijn Geest. 

 

We zullen uw hoofd en uw beide handen zalven. 

Gelieve uw handen open te houden. 

 

- PW legt de hand op de schouder van de zieke en besluit 
met ‘Amen’ na de persoonlijke zalving  - 

 
Pr.: Moge onze Heer Jezus Christus  

door deze H. Zalving  

en door zijn liefdevolle barmhartigheid 

u bijstaan met de genade van zijn H. Geest. 

Moge Hij u van zonden bevrijden,  

u heil brengen en verlichting geven. 

Amen. 
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Allen: 

 Goede God, 

als we bang zijn of bedroefd,  

reik ons dan de hand.  

Als we alleen zijn,  

schenk ons een arm om ons heen.   

We vertrouwen ons leven toe aan Uw handen.   

Geef ons kracht door deze zalving  

en sterk ons elke dag opnieuw.   

Laat ons voelen dat U ons altijd nabij bent.   

Schenk ons levensmoed elke dag van onze levenstocht. 

Amen. 

 

- stille muziek - 
 

 

 

Voorbeden 

 

- kaarsjes worden per voorbede aangestoken door PW - 
- de kaarsjes worden in de volgende eucharistieviering op 
het altaar geplaatst en geduid - 

 

Pr.: We willen vol vertrouwen bidden tot Hem  

 die wij Vader mogen noemen. 

 



 
 
 

- 15 - 

 

PW: Voor allen die de confrontatie met hun ziek zijn,  

 hun ouderdom of hun lijden moeilijk aankunnen.   

 Laten we een hand uitsteken naar hen  

 en onze liefdevolle nabijheid bieden. 

 We ontsteken een kaars van warmte. 

 

Allen:  

 Vader van alle mensen, verhoor uw volk. 

 

PW: Voor allen die zich eenzaam voelen  

 door hun ziekte of leeftijd.  

 Dat zij zich opgenomen voelen  

 in een dragende gemeenschap.   

 We ontsteken een kaars van warmte. 

 

Allen:  

 Vader van alle mensen, verhoor uw volk. 

 

PW: Voor allen die hun handen openen om zorg te dragen,  

 dat zij op die manier hulp, genezing,  

 vergeving en kracht schenken.  

 We ontsteken een kaars van warmte. 

 

 Allen:  

 Vader van alle mensen, verhoor uw volk. 
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Onze Vader 

 

Pr.: Zoals u in uw leven  

 het Onze Vader geleerd en gebeden hebt,  

 zo willen wij ook nu samen bidden in gelovig vertrouwen  

 dat God voor ons zorgt als een goede vader. 

 

Onze Vader…. 

 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

Weesgegroet 

 

Pr.: Tot Maria de gelovige vrouw bij uitstek  

 en moeder van Jezus bidden wij, 

 opdat Zij als een zorgzame moeder ons nabij blijft. 

 

Weesgegroet Maria… 
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Communie 

 

Pr.: De Heer wil u vandaag  

 nog een teken van Zijn liefde geven:   

 op dit belangrijk ogenblik van uw leven   

 schenkt Hij u zijn Lichaam,  

 dit H. Brood, voedsel voor uw verdere levensweg,  

 teken van Zijn solidariteit. 

 De Heer heeft gezegd  

 dat wij zouden nemen en eten van dit H. Brood,  

 dat Hij voor ons heeft bereid. 

 Neem van dit brood dat Leven geeft. 

 

 Zalig zij, die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

 Zie het Lam Gods, dat wegdraagt de zondelast  

 van deze wereld. 

 
Allen: 

 Heer, ik ben niet waardig, dat U tot mij komt,  

maar spreek en ik zal gesterkt worden. 

 

- muziek - 
- een glas water aanbieden - 
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Slotgebed 

 

Allen: 

 Heer, onze God, 

Wij danken U om onze handen die wij kunnen uitsteken  

naar U en naar elkaar.   

We kunnen ze vouwen tot gebed en ze openen  

om te ontvangen zoals wij hier vandaag deden.   

Wij danken U dat wij mogen leven  

onder Uw beschermende en zegenende hand.   

In Jezus hebt U ons de Hand gereikt.   

Deze viering is dan ook een teken van vertrouwen in U.  

en een teken van verbondenheid met ons.  

Maak dit teken werkzaam aan allen   

die vandaag in Uw naam werden gezalfd. 

Geef ons de zekerheid dat wij bij U geborgen zijn. 

Dit vragen wij U, 

door Christus onze Heer. 

Amen. 
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Zegenbede 

 

Pr.: De Heer zegene en bescherme u,  

Hij toont zich aan u, als Iemand die naar u omziet;  

Hij laat Zijn gezicht zien en geeft u Zijn vrede.   

Gezegend u allen door die nabije en liefdevolle God  

 

 
 
 

- ieder die gezalfd  werd  krijgt een aandenkingskaartje – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


