Ziekenzalving - Liturgie
Jacobus 5: 13 t/m 16
13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Hee iemand goede moed? Laat hij lofzingen.
14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en
laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.
15 En het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als
hij zonden gedaan hee , zal hem dat vergeven worden.
16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krach g
gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.
Waarom olie?
In de Bijbel kan de olij oom, die op vele plaatsen in Israël voorkomt, symbool zijn van het
volk Israël (Jeremia 11:16; Romeinen 11:17,24), hemelse gezalfden of getuigen (Zacharia
4, Openbaring 11:4) en mensen (Psalm 52:10; Psalm 128:3).
In de Joodse tradi e is de olie ook een symbool van het eeuwige leven, een teken van de
heelheid van het paradijs. Vaak wordt de levensboom van het paradijs getekend (of
beschreven) als een olij oom en wordt het olij lad (Genesis 8:11) uitgelegd als een
verwijzing naar het paradijs.
In liturgisch gebruik is olie brandstof voor de kandelaar in de tabernakel (Exodus 27:20) en
zalfolie voor de heiliging van de tent der samenkomst en alle gerei (Exodus 30:22-29). Bij de
ambtsaanvaarding van profeten, priesters en koningen is olie teken van de gave van Gods
Geest (Exodus 29:7 en 30:30; Levi cus 8:30,;1 Koningen 19:16; 1 Samuël 10:1).
Ter voorbereiding
Een zegening/zalving kan plaatsvinden in een dienst van de gemeente of in kleinere kring
(thuis, ziekenhuis, verpleegtehuis, etc.). De ruimte waar de zegening/zalving plaatsvindt
dient daartoe ingericht te zijn. Op een tafel, goed zichtbaar voor de zieke, kunnen
voorwerpen geplaatst worden, zoals een Bijbel, een kaars, een kruis, bloemen en het doosje
met de olie.
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De zalving wordt verricht door olie op de duim te nemen en hiermee een kruisteken te
maken op het voorhoofd en in de handpalm (vergelijk Jesaja 49:16). Wanneer voorhoofd of
handpalmen niet kunnen worden aangeraakt (vanwege erns ge verwonding of verbranding
of om een andere reden), dan eventueel de borst of een andere plaats. De olie die wordt
gebruikt is olijfolie.

AANBEVOLEN LITURGIE TIJDENS DE ZIEKENZALVING
•

BEGROETING & BEMOEDIGING

•

KORTE INLEIDING

•

KAARS AANSTEKEN (OPTIONEEL)

•

PSALM

•

SCHULDBELIJDENIS

•

GEBED

•

LEZING UIT DE BIJBEL

•

ACCLAMATIE, LIED, INSTRUMENTALE MUZIEK OF STILTE

•

ZEGENING DOOR GEBED EN HANDOPLEGGING

•

ZALVING MET OLIE

•

VOORBEDE

•

GEBED DES HEREN (MOGELIJK OOK VIERING HEILIG AVONDMAAL)

•

LIED

•

ZEGENBEDE

