
Ziekenzalving in een gemeenschappelijke viering 
“Een parel in Gods hand” 

 
Woensdag 20 september 2017   om 14u in kapel Sint Vincentius 
Maandag 25 september 2017      om 14u in kapel Sint Eloisabeth 
 
Kruisteken (Mr. Ivens) 
 
Openingswoord (Lector) 
Beste bewoners en familie, van harte welkom voor deze viering met ziekenzalving. 
Wanneer men gezond is, is het gemakkelijk praten over ziek zijn en wanneer men jong is, 
is het gemakkelijk praten over oud zijn. Maar u, beste bewoners, weet en voelt wat het is 
om veel uit handen te moeten geven, om de kleine en grote ongemakken die met het 
ouder worden gepaard gaan te dragen. Al kunnen wij deze zorgen en dit lijden niet uit uw 
leven wegnemen, wij kunnen ze wel laten doordringen van Gods liefde. Daarvoor zijn we 
hier samen. We hopen dat jullie hier mogen ervaren wat we als thema kozen voor deze 
viering : “Ieder van ons is een parel in Gods hand.” 
We willen  samen bidden, u de handen opleggen en u zalven in de naam van de Heer, 
opdat u mag blijven geloven en hopen dat je door God en door mensen gedragen wordt in 
alles wat je overkomt en opdat dit sacramentele teken voor u een bron van rust en 
innerlijke vrede mag zijn.  
 
Ook een heel bijzonder welkom aan de familieleden , vrijwilligers en medewerkers: door 
jullie aanwezigheid geven jullie een bijzonder teken van jullie liefde en genegenheid voor 
de zieken en ouderen  die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. 
 
Laten wij dit uitzingen in het intredelied. 
 
Intredelied : Mens voor de mensen zijn (blaadje) 
 
Lichtritus 

 
Mr. Ivens : 
Heer onze God, wij bidden U :  
laat er licht komen in het donker, 
een dag na elke nacht. 
 
 De paaskaars wordt aangestoken (+ enkele kaarsen bij de versiering?) 
 
Mr. Willems : 
Laat het Licht ons beschijnen 
Licht over ons leven, 
over ons verlangen, 
over wat ons onrustig maakt, 
over wat ons met elkaar verbindt. 
Jezus Licht voor deze wereld. 
 
Bidden om Gods nabijheid  (Mr. Willems) 
 
Pr : Om genezing van gebrokenheid  
Allen : zalf de schepping met uw tederheid. 
 
Pr : Om genezing van pijn voor elk verdriet 
Allen : zalf ons met uw aanwezigheid. 
 



Pr : Om genezing van wantrouwen en angst 
Allen : zalf ons met uw rustgevende zekerheid. 
 
Pr : Om genezing van alles wat ons schaadt 
Allen : zalf ons met uw zorgende mildheid. 
 
Pr : Om genezing van al ons kwaad 
Allen : zalf ons met uw menslievendheid. 
 
 
Openingsgebed ( Mr. Ivens) 
God, Vader van alle mensen, wij bidden U : 
Wij hebben al een lange tijd van leven gehad. 
Wij hebben gewerkt, gezorgd, geleden. 
Het grootste deel van ons leven ligt nu achter ons. 
Het is niet gemakkelijk om oud te zijn. 
Als onze krachten afnemen en het is heel stil rondom ons, 
dan krijgen we soms medelijden met onszelf, 
of worden bitter. 
Toch zijn er velen die ons willen helpen. 
Dank om al die vriendelijke mensen. 
Maar…wij hebben ook U nodig, 
méér zelfs dan we denken. 
Daarom keren wij ons tot U: 
Blijf ons altijd nabij en help ons mild en geduldig te zijn. 
Leer ons te aanvaarden wat komen moet. 
Wij vragen het U in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 
Lezing uit het H.Evangelie volgens Matteus (Mr. Ivens) 
Jezus sprak :  
Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er 
dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde 
dier te zoeken?  Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over 
dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald 
waren.  Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze geringen 
verloren gaat. 
 
En Hij zei nog : 
Het Rijk der hemelen gelijkt op een koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een 
parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar. 
 
Woordje van de priester (Mr. Ivens) 
 
Inleiding op de handoplegging en de zalving 
Priester : (Mr. Willems) 
In het scheppingsverhaal sprak God: 
‘Het is niet goed dat een mens alleen blijft,  
Ik zal een hulp voor hem maken die bij hem past’.  
Zo verbindt God mensen aan elkaar,  
en zo mogen we Gods naam ervaren:  
‘Je bent niet alleen, wat er ook gebeurt’. 
Met de handoplegging en de zalving  
willen wij ons geloof in die tedere kracht bevestigen  
opdat het ons allen blijvend moge ontroeren  
en richten op elkaar. 



 
 
Handoplegging  
Lector : 
Eerst willen wij in naam van allen die dagelijks dicht bij u zijn,  
onze handen over u houden, als een dak boven uw hoofd.  
De hand van God moge op u rusten,  
Hij moge u dragen en hoeden waar menselijke handen niet kunnen komen. 
 
Mag ik dan de begeleiders uitnodigen om bij de bewoner te gaan staan en hem of haar de 
handen op de schouders te leggen, terwijl we even in stilte bidden om Gods kracht en 
sterkte voor onze bewoners. 
 
Ook de priesters gaat bij de ouderen en leggen hen in stilte de handen op het hoofd. 
 
Gebed : (Mr.Willems) 
 
Wees nu, Heer onze God, ons nabij met uw kracht. 
Bevestig deze mensen in uw liefde. 
Stort in hen uw Geest van Leven, 
zodat hun hoop vurig wordt en hun geloof groot. 
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. 
Amen. 
 
Zalving 
Lector :  
 
Beste bewoners, we willen jullie nu  zalven met de olie van de zieken.  
Deze olie werd op Witte Donderdag in de kathedraal door de bisschop gewijd.  
Ook in dit teken komt de Heer ons nabij: 
 
Het Licht dat voorop gaat is de verrezen Heer; 
Hij komt ons met zijn licht en zijn kracht tegemoet. 
 
Mogen wij u vragen om uw handen in een gebaar van ontvankelijkheid met de 
handpalmen naar boven te openen ?  
 
Met elke priester gaat een pastoraal medewerker mee met een brandende kaars 
 
PW:   Heer, vervul het hart van …………………………..die Gij liefhebt met uw zegen. 
 
Pr. :  Moge onze Heer Jezus Christus 
 door deze heilige zalving 
 en door zijn liefdevolle barmhartigheid 
 u bijstaan met de genade van zijn heilige Geest 
 
 Moge Hij u van zonden bevrijden, 
 u heil en verlichting schenken. 
 
Lied : Heer van hierboven (koor) 
 
 
 
 
 
 



Voorbeden : (Mr. Ivens + lectoren) 
 
Pr.: Laten we nu vol vertrouwen met onze gebeden naar de Vader gaan : 
 
Bewoner : Bidden wij om de blijvende nabijheid van God in mensen:  
dat er rust en vrede mag zijn, 
overgave in liefde en trouw. 
Laten wij bidden. 
 
Familielid.: Bidden wij voor allen die ziek zijn, om verlichting voor hun lijden. 
Voor hen die aangewezen zijn op anderen: 
dat zij aandacht krijgen en hartelijke verzorging, 
dat zij niet in vertwijfeling verzinken, maar houvast vinden in hun situatie. 
Laten wij bidden. 
 
Vrijwilliger.: Bidden wij voor allen die de zorg van zieken en ouderen behartigen: 
verpleegkundigen, zorgkundigen , vrijwilligers en allen die hen bijstaan, 
dat de benadering van de zieke en oudere mens een teken  
mag zijn van Gods liefde. 
Laten wij bidden. 
 
Pr.: Goede God, wil ons verhoren en ga verder op tocht 
met al deze mensen hier aanwezig. 
Gij zijt toch altijd onze toevlucht. 
Amen.  
 
Onze Vader 
 
Communie (ondertussen rustige muziek) 
 
Slotgebed: 
Zorgzame God, 
Uw nabijheid wekt vertrouwen, uw bemoediging houdt ons gaande. 
Gij hebt ons hier samengebracht om ons te sterken 
met uw zalvende kracht, uw Woord en uw Brood, 
zodat wij zelf op onze beurt zalf en balsem, voedsel en troost kunnen zijn voor elkaar. 
Bewaar ons en allen die ons dierbaar zijn. 
Wij vragen het U in naam van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, 
die met U leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
Slotlied : De kracht (koor) 
 
Aandenken : (PW) 
Beste bewoners, als aandenken aan deze viering geven we u graag een schelp met een 
parel mee. U kan ze een mooi plaatsje geven in uw kamer. Ze kan u helpen herinneren 
aan wat u hier mocht ervaren : “U bent een parel in Gods hand” ! 
 
Zending en zegen 
 
Priester 
Beste mensen, ik hoop dat u in deze viering hebt mogen ervaren dat gij uw weg door het 
leven als oudere niet alleen moet gaan :  er zijn mensen die naast u staan , die met u 
willen meegaan,  er is die Ene die tot ons zegt : “Ik ga je voor.” 
Daarom wil ik  je graag toewensen : het moge je goed gaan ! 
Moge God over u waken, u bewaren en u zegenen 
+ in de naam van de Vader……………



 


