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Ziekenzalving 

 
Hand in hand door het leven 

gaan…. 
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KRUISTEKEN 
 
OPENING 
L: Hartelijk welkom iedereen en dank je wel voor jullie aanwezigheid bij 
dit sacrament van nabijheid en van belofte dat God ons niet in de steek 
laat. Hartelijk welkom aan jullie medewerkers, die dit sacrament met de aan 
jullie toevertrouwde patiënten willen meebeleven. 
 
Vandaag willen we stilstaan bij ziekte, pijn en lijden. 
Op de voorkant van dit boekje zie je de afbeelding van het thema van deze 
gemeenschappelijke ziekenzalving: 
nl. handen… 
 

Een hand die een schouderklopje geeft, 
Een hand die ons helpt, vol goede wil, 
Een hand die zorg draagt voor ons, 
Een hand die ons streelt, die aandacht en genegenheid brengt, 
Een hand die ons laat voelen ‘je mag er zijn’. 
Mensen om hand in hand mee door het leven te gaan. 
Een hand die ons veiligheid en beschutting biedt. 
Een hand die ons de weg wijst. 
We zoeken naar zo’n handen. 
De handen waarmee Jezus genezing bracht, handen die helend zijn. 
Zo is het met de ziekenzalving: ze wil een hand reiken midden in ziekte. 
 
We willen ons vandaag onze handen vouwen en bidden tot Hem die onze 
naam in de palm van zijn hand koestert. 
Wat hier zal gebeuren in de symbolen van de handoplegging en de zalving 
wil een vieren zijn van de dagelijkse zorg die door de vele handen van het 
personeel wordt gedragen. 
Het zijn zichtbare tekenen van bemoediging en troost. 
 
MOMENT VAN INKEER 
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 morgen beter te doen: 
 
LIED: 't Is goed in 't eigen hart te kijken 

nog even voor we danken gaan 
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danken voor de fijne momenten uit het leven. 
Of ik van dageraad tot avond geen enkele hart heb zeer 
gedaan.  

Of ik geen ogen heb doen schreien,  
Geen weemoed op een wezen lei, 
Of ik aan liefdeloze mensen 
Een woordeke van liefde zei;  

En vind ik in het huis mijns harten  
Dat ik één droefenis genas 
Dat ik mijn armen heb omwonden 
Rondom één hoofd dat eenzaam was.  

Dan voel ik op mijn jonge lippen 
Die goedheid als een zalige zoen; 
't Is goed in 't eigen hart te kijken 
en voor elkaar steeds goed te doen.  

Pr: Heer, ontferm U over ons 

A: Heer, … 

Pr: Christus, ontferm U over ons 

A: Christus, … 
 
 
EVANGELIE : mc 6, 53-56 
  [53] Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Gennesaret aan land 
en daar legden ze aan. [54] Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen 
herkend. [55] In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van 
mensen, die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan 
ze hoorden dat hij daar was. [56] Overal waar hij kwam, in dorpen, steden 
en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten 
minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem 
aanraakte, werd gered en genas. 
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HANDOPLEGGING EN ZALVING 
(Nadat de gelovigen de ziekenzalving ontvangen hebben worden ze uitgenodigd om een voor een  
een handafdruk te maken voor een groepswerk als aandenken aan dit moment.) 
 

L: Handen spreken een taal van liefde, van geweld, van tederheid of 
afwijzing.  Brengen we nadat we de ziekenzalvingen ontvangen hebben, 
(voor wie wil) alle handen samen op een groot blad zoals de foto aan het 
altaar. We maken een ‘blauw’druk van onze handen 
 omdat we kunnen troosten met onze handen… 
 omdat we hebben gewerkt met onze handen… 
 omdat we geschreven staan in de palm van Gods hand… 
 omdat gods hand ondersteunt waar mensenhanden niet meer kunnen 
 reiken…. 
 
 
Pr: Vandaag werken we met onze handen…  
en we vragen of Gods hand op jullie rusten mag rusten. Zalven is helen, is 
strelen. Deze zalving is voor jullie een teken dat God bij je is. 
hoe moeilijk het je soms ook gaat. 
Net zoals een steen van olie doordrongen kan zijn, 
worden jullie zo doordringen van Zijn Geest, van Zijn Adem. 
 
De priester zal daarom met zijn hand jullie individueel zalven. 
(Een medewerker gaat mee met de priester om de mensen voor te stellen aan de priester.  Hij/zij 
legt samen met de priester de handen op, als teken van verbondenheid) 

 
Handoplegging in stilte… 
 
ZALVINGSGEBED 
Pr. MOGE ONZE HEER JEZUS CHRISTUS  

DOOR DEZE HEILIGE ZALVING  

EN DOOR ZIJN LIEFDEVOLLE BARMHARTIGHEID  

U BIJSTAAN MET DE GENADE VAN ZIJN HEILIGE GEEST. 

Zieke: AMEN 
Pr. MOGE HIJ U VAN ZWAKHEID EN FOUTEN BEVRIJDEN, 

U HEIL BRENGEN, GENEZING EN VERLICHTING GEVEN. 
Zieke: AMEN. 
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GEBED NA DE ZALVING 
Allen: God wees hier aanwezig, 
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. 
 
VOORBEDE 
Pr: Nemen we elkaar bij de hand en bidden we om te danken 
maar ook voor al onze grote en kleine zorgen…  
we leggen ze nu als een parel in uw hand God….. 
 
Allen: ONZE VADER DIE ….. 
 
 
INDIEN IK JE DRAGEN KON 

L: Indien ik je dragen kan 
over de diepe grachten 
van je gesukkel en je angsten heen 
dan draag ik je 
uren en dagen en jaren lang.  

Indien ik de woorden ken 
om antwoord te geven op je duizend en een vraag 
over leven, dood, over jezelf 
over liefhebben en gelukkig worden, 
dan praat ik met je 
uren en dagen en jaren lang.  

Indien ik de vrede in je hart kan planten 
door geduldig te wachten en te hopen 
tot het zaad van vrede in je open breekt 
dat wacht ik 
uren en dagen en jaren lang  

Indien ik genezen kan 
wat omgaat in je hart 
aan onmacht, ontevredenheid 
en onverwerkt verdriet 
dan blijf ik bij je 
uren en dagen en jaren lang.  
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Maar we zijn niet groter 
niet sterker dan jij 
en we weten niet alles 
en we kunnen niet zoveel 
en we zijn maar vrienden op je weg 
voor uren en dagen en jaren lang 
 
 
ZENDING (keltische zegen) 
Pr: Je dag moge goed zijn 
En je nacht genadig; 
De hand van een vriend 
Moge je vasthouden 
Je zegenen en troosten 
En God zelf 
Moge je hart vervullen  
Met vrede en vreugde. 
 
 
IERS LIED 
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Praktisch: 
 
Decoratie altaar : marleen Moors 
Kader(s) : handen (inkom = Reva) 
  Hilde 
Liedjes: cd Iers lied (lieve dagkliniek) 
Cd speler  
Oliesel 
Altaarmateriaal 
Stoelen (afd. 9 13u) 
2 grote bladeren + blauwe verf (lieve) 
kom water en handdoek 
pastoor doekje 
achtergrondmuziek (hilde ave maria) 
 
 

 


