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ZEGENING  

MET  

ZALVING   

ALS  

KRACHTMOMENT 

 
Zorg dragen voor elkaar  

behoort tot het  

meest menselijke  

van ons bestaan. 

Zorg dragen voor elkaar  

behoort tot het  

wezen 

van ons christen-zijn. 
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Harpmuziek  (blijvend op de achtergrond) 

 

Terwijl we wachten tot iedereen een goed plaatsje heeft, 

kan in stilte onderstaande overweging gelezen worden. 

 

Stille overweging  

 

Het is een tijd terug dat we bij de zegening van onze bewoners een zalving konden laten 

aansluiten.  

We zijn dan ook blij en dankbaar dat N. zich kon vrijmaken om de gelovige gemeenschap te 

vertegenwoordigen en onze bewoners de zalving zal toe dienen.  

Zo kunnen we ons vandaag aansluiten bij de oorspronkelijke betekenis van de ziekenzalving: 

de mens mag in de nabije zorg van medemensen ervaren dat hij gedragen wordt en gesterkt 

wordt door een kracht die van God komt.  

Dit wordt uitgedrukt in de handoplegging en de zalving. 

 

We willen de mensen die iemand nabij zijn samenbrengen en verbondenheid uitdrukken 

met elkaar en de persoon voor wie wij de zorg opnemen.  

Binnen onze instelling leeft het broze bestaan van onze bewoners. Samen staan wij in voor 

de zorg van deze volwassenen en kinderen, in toffe maar ook in soms moeilijke momenten. 

De kracht om hiermee door te gaan halen wij vaak bij elkaar. 

Op zo een moment worden wij ons bewust van de kracht waaruit we putten, van de hoop 

die bij ons leeft.  

 

Kruisteken en welkom  

 

Welkom aan N., en hun (groot) ouders en begeleiders.  

 

Telkens weer vertrouwen mensen zich aan elkaar toe  

om samen de weg te gaan.  

Laat deze viering een gebeuren zijn waarin onze verbondenheid met elkaar en met God 

gezegend  

en versterkt wordt.   

Daarom stellen we ons onder het kruisteken:   

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 

Gebed  

 

God, Gij die ongeziene mensen ziet  

en die Uzelf met hen verbonden hebt.  

Gij die weet hebt van de onmacht  

en de twijfel die in ons leeft.  

Maak ons begaan met mensen.  

Zet ons op het spoor van betrokkenheid,  

van trouw en nabijheid, elke dag opnieuw.  

Help ons om aan Uw Verbond  

van gerechtigheid en liefde concreet gestalte te geven  
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door onze verbondenheid en solidariteit  

met elke mens die zorgbehoevend is.  

Zo bidden wij door Christus, onze Heer. Amen.  

 

Overweging                (naar Carlos Desoete) 

 

Wie God is, heeft geen mens ooit gezien.  

Alles wat we weten is dat Hij een Naam heeft:  

‘Ik zal er zijn voor u’.  

Ik zal er zijn in je diepste binnenste,  

zoals olie alles doordringt. 

 

Ik zal er zijn in je hart en handen,  

zoals olie kan zalven en helen.  

Ik zal er zijn in je spreken en handelen, 

zoals olie die licht geeft.  

Ik zal er zijn als liefde en trouw. 

 

Voor de rest heeft niemand God gezien.  

Tenzij Hij misschien wel eens te zien zou kunnen zijn  

in mensen die elk op hun manier  

van Gods naam een werkwoord maken  

dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen.  

Ja.  

God is te zien in mensen die geloven dat Hij te doen is.  

 

Handoplegging 

 

Uitnodiging om het nabij-zijn uit te drukken  

… op schoot nemen, er heel dicht bij staan, aanraken…  

 

Iedereen die er bij betrokken is, strekt de handen uit en zegt: 

 

Samen:  Moge ons nabij-zijn  

een teken zijn voor jou 

van Gods nabijheid. 

 

De priester en pastor gaan dan voor elk kind staan, noemen het bij zijn naam en leggen het 

de handen op.  

 

Zeven wensen  Naar 1Kor. 12 en 13   

 

lector            Dat hier voelbaar mag zijn:  

de geest van liefde en vriendschap.  

 

dat hier voelbaar mag zijn:  

de geest van geduld en hoop.  
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Dat hier voelbaar mag zijn:  

de geest van warme aandacht.  

 

Dat hier voelbaar mag zijn:  

de geest van tedere zorg.  

 

Dat hier voelbaar mag zijn:  

de geest die heelt en beschermt .  

 

Dat hier voelbaar mag zijn:  

de geest die gemeenschap sticht.  

 

Dat hier voelbaar mag zijn:  

de geest waarbij iedereen zichzelf kan zijn.  

 

Zalving 

 

De pastor giet wat olie op de steen. Hierna zeggen allen: 

 

samen: Wij bidden U, God,  

   bevestig  deze mensenkinderen in uw liefde,  

   stort in hen uw Geest van leven  

   en uw kracht tot het einde toe 

 

De priester gaat naar elke persoon toe en zegt terwijl hij zalft:  

 

Moge onze Heer Jezus  

  door dit teken van de heilige zalving 

  u doordringen met de genade van zijn heilige Geest. 

  Moge Hij u tegen ziekte en kwaad beschermen,  

 u heil brengen en verlichting geven. 

 

Muziek   

 

Onze Vader  

 

Pastor:  

Laten wij ons richten tot God die niemand van ons vergeet en zich kenbaar maakt met de 

naam ‘ik zal er zijn voor jou’. Een God die ons zo nabij wil zijn dat Jezus Hem aansprak met 

Vader. Leggen wij al onze noden en verlangens in het gebed dat wij van Jezus ontvangen 

hebben.  

 

Samen  Onze Vader die in de hemel zijt  

   geheiligd zij uw naam 

  uw rijk kome  

  uw wil geschiede  

   op aarde als in de hemel.  
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    Geef ons heden ons dagelijks brood  

   en vergeef ons onze schulden 

   gelijk ook wij vergeven  

  aan onze schuldenaren  

     en leid ons niet in bekoring  

   maar verlos ons van het kwade.  Amen.  

 

 

 

Slotgebed 

 

God,  

Gij die hebt gezegd ‘Ik zal er zijn voor u’,  

blijf ons nabij daar waar wij elkaar de hand reiken,  

elkaar op handen dragen.  

Wij bidden U,  leg Uw hand op de mensen hier aanwezig.  

Kom aanwezig waar mensen  

elkaar nabij willen zijn in een teder gebaar.  

Laat uw stem klinken  

in hun zwijgend en sprekend omgaan met broos bestaan.  

Wees als helende olie doorheen de liefdevolle handelingen van allen die mee de zorg dragen 

voor N. 

Zoals Gij God van deze mensen houdt,  

zo willen wij ook doen, vandaag en alle dagen. Amen.  

 

Zegen en wegzending 

 

Pastor:  We zijn dankbaar dat we dit gebeuren mochten meemaken. Neem het lichtje 

mee als aandenken aan deze dag. Telkens als je het aansteekt zal je weten dat 

God heel dichtbij is.  

Waar mensen elkaar nabij zijn,  

daar mogen ze Gods nabijheid voelen.  

 

Priester : Zegene ons daartoe de God van liefde,  

de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.                                                                                                  

 

Om mee te nemen:  Een handvol licht   

 

Een handvol licht stuur ik je  

voor alle donkere uren   

als angst je leven binnensluipt  

dat die niet te lang gaat duren.                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                      

En als het alleen zijn weegt,  

steun en begrip veraf lijken, 

is deze olielamp lichtend teken  

van mensen die jou nabij zijn.  
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Een handvol licht stuur ik je  

als wens maar ook als teken 

dat mensen als sterkende olie voor elkaar 

telkens weer het licht ontsteken.  

                                                            (naar Hein Rasing) 

 

 

 

 

 


