
Preek over ziekenzalving (kerkdienst 11 juni 2017). 
 
Inleiding. 
Voorbeeld uit ´Ziekenzalving´, werkboekjes voor de eredienst, nr. 30. 
Over een jongen die in groep 7 en 8 in twee jaren ziekenzalving ontving 
i.v.m. zindelijkheidsproblematiek. 
Voorbeeld waarin meerdere disciplines (medische, psychische en gelovige 
zorg) niet met elkaar concurreren, maar elkaar versterken. 
 
Ziekenzalving niet associëren met het ´laatste oliesel´ wat in RK kerk 
gebruikelijk was als sacrament voor stervenden (is nu sacrament voor de 
zieken geworden).  
 
Meer algemene erkenning ervoor sinds vorige eeuw, wereldwijd. Niet 
alleen binnen RK.  
Het gebeurt in de context van de plaatselijke gemeente. Het staat niet op 
zichzelf, maar hoort bij beleid voor zorgvuldig pastoraat en gebed voor 
zieken. 
 
Bijbelse gegevens.  
In het evangelie naar Markus (6) wordt verteld dat Jezus zijn leerlingen 
uitzendt om het goede nieuws van het Koninkrijk van God verder bekend 
te maken. Er staat dan: 
 
Markus 6 vers 12 en 13.  
12 Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, 13 
en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen 
hen. 
 
Ziekenzalving is dus een Bijbels gegeven. Maar wekt dit niet ook hoge 
verwachtingen? Je zou kunnen zeggen: als leerlingen van Jezus zieke 
mensen met olie zalven, worden ze blijkbaar genezen. Is dat terecht. Hoe 
zit dat? 
 
Een belangrijk gedeelte uit de bijbel, als het over ziekenzalving gaat, is 
vooral:  
 
Jacobus 5 vers 14 – 16.  
14 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. 
15 Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten 
opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 16 
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.  
 
Het gaat er niet om dat het alleen maar gebeurt als iemand doodziek is, 
maar ´laat iemand die ziek is…´ 
Zoals voorbeeld van jongen met zindelijkheidsproblematiek.  



 
Verdieping. 
Vers 14. 
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.  
 
Wat is dit voor een ritueel? 
De oudsten van de gemeente. Doorgaans de predikant, en/of de eigen 
wijkouderling.  
Degene die ziek is kan ook naaste familieleden of goede vrienden vragen 
om erbij te zijn. 
Laten ze voor hem/haar bidden.  
Dat is het eerste en het belangrijkste.  
Het zalven met olie is niet één of ander magisch ritueel, een bezwering, of 
zo. Het is een handeling die nauw verbonden is met gebed. Door te 
bidden, plaats je je (mooi gezegd) in het krachtenveld van de Heilige 
Geest. Het gaat om Gods nabijheid. Daar stel je je voor open, en voor 
niets anders.  
Als je op zo´n moment samen met elkaar bidt om de nabijheid en de 
kracht van de Heilige Geest, dan wordt daarmee iedere vorm van magie of 
van wat voor foute invloeden dan ook, bewust buitengesloten.  
Vaak gaat zo´n gebed met handoplegging. Er wordt gebeden samen met 
en voor de zieke.  
En daarop volgend komt de zalving met olie.  
Olijfolie. Meestal met wat geurstof. Olijfolie wordt in Midden Oosten, naast 
bereiden van eten, ook gebruikt om te zuiveren, te verzachten, te 
verzorgen. Het herinnert aan de zalving van de profeten, koningen en 
priesters uit OT en staat ook al in OT voor kracht met de Heilige Geest.  
Heel praktisch: met wat olie op de duim van de rechterhand wordt het 
voorhoofd en soms ook de handpalmen gezalfd. Vaak door met de duim 
een kruisje op het voorhoofd te tekenen. De handpalmen, eraan 
herinnerend dat onze namen in de palm van Gods hand staan gegrift.  
Het is zo een lichamelijke aanraking die voelbaar maakt hoe dicht de 
hemelse Vader in Christus, de Heelmeester, nabij wil zijn. 
Er volgt dan een afsluitende zegen, waarbij de zieke met doopnaam voor 
God wordt genoemd.  
Er omheen kunnen één of twee liederen gezongen of voorgelezen worden 
en wordt er uit de bijbel gelezen.  
Zo wordt het een waardevol Bijbels ritueel, binnen de context van de 
gemeente.  
Het kan thuis gebeuren, maar ook kan er bv. een dienst op zondagmiddag 
voor zieken zijn, met ziekenzalving. 
 
Vers 15 en 16. 
15 Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten 
opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. 16 
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.  



 
Als je dat zo leest, kun je natuurlijk meteen de vraag stellen: is er dan 
genezing, na of door die zalving? 
Zoals ook in Mk. 6 over die leerlingen van Jezus werd gezegd: ze zalfden 
veel zieken met olie en genazen hen´ 
 
Gaat om: wat versta je onder ´genezing´?  
Jacobus zegt: ‘Het gelovige gebed zal de zieke redden’. 
Oudere vert.: ´zal de lijder gezond maken´. ´Redden´ is beter vertaald.  
 
Zijstapje om dat woord te verduidelijken: 
Hetzelfde woord als aan einde verhaal over ontmoeting van Jezus met 
Zacheüs. Die oppertollenaar. Jezus zegt dan: “De Zoon des mensen is 
gekomen om het verlorene te zoeken en te redden”. Redden: in de 
grondtekst staat weer datzelfde woord. En bij het woord ‘redden’ denken 
we dan: Zacheüs is nu voor eeuwig gered, omdat hij Jezus heeft leren 
kennen. En dat zal ongetwijfeld waar zijn, maar daar gaat het in deze 
geschiedenis niet om. Het gaat niet om in de hemel mogen komen – daar 
wordt in dat verhaal van Zacheüs helemaal niet over gesproken. Bij 
Zacheüs gaat het al helemaal niet om lichamelijke genezing, want hij was 
niet ziek. Nee, het leven van Zacheüs was ´gered´, in de zin van 
´hersteld´, ´geheeld, heel gemaakt´. Wat was er dan kapot bij Zacheüs? 
Dat hij de liefde van God niet had. Dat hij zo’n verschrikkelijke graaier 
was, een geldwolf en afperser. Maar bij Jezus vindt hij herstel. Hij wordt 
geheeld: de graaier wordt een gever. “Here, de helft van mijn bezit geef ik 
de armen en als ik iemand iets heb afgeperst, dan vergoed ik het 
viervoudig” zegt hij. Jezus heeft zijn leven heel gemaakt. 
 
Zo wordt het ook gebruikt bij Jacobus. 
Het gaat erom dat de zieke gered wordt, in de zin van ´geheeld´: er is 
sprake van een herstelde of vernieuwende relatie met onze hemelse 
Vader, en met andere mensen.  
 
Verder vers 15. 
En de Heer zal hem laten opstaan.  
 
Dat kan van alles betekenen. Het kán betekenen dat de zieke lichamelijke 
genezing vindt. Maar het kan ook betekenen dat de zieke geen 
lichamelijke genezing vindt, maar wel bemoedigd wordt, nieuwe kracht 
krijgt.  
 
Dr. Deborah van den Bosch-Heij, predikant in Harkema, was werkzaam in 
Zambia (Christelijk Weekblad, 4-3-16). 
´Genezing hoeft niet hetzelfde te zijn als afwezigheid van bv. het HIV 
virus. Genezing kan ook zijn: hervinden van waardigheid en kwaliteit van 
leven zonder dat er fysiek herstel is. Genezing heeft een veelkleurige en 
complexe betekenis, en kan daar tot bloei komen waar voldoende ruimte 
is voor het belang van heilzame relaties, voor het duiden van 



ziekmakende machten en krachten in de samenleving en voor de 
mogelijkheid dat God deze werkelijkheid concreet kan beïnvloeden´. 
 
Het gaat dus om meer dan alleen om: ziek zijn en beter worden. Niet dat 
dat niet belangrijk is, natuurlijk wel. Maar vooral gaat het hier om: 
heelmaking, herstel.  
Het uiteindelijke doel is: niet zozeer alleen maar gericht zijn op 
lichamelijke genezing, maar zielsverbondenheid met Christus.  
 
Iemand zei: de genade van Jezus is de diepste genezing die je kunt 
krijgen, of je nu beter wordt of niet. 
 
Jacobus is dus niet zozeer eenzijdig op lichamelijke genezing gefocust als 
we misschien zouden denken/willen. Want het gaat om een diepere 
betekenis. 
 
Er hangt meer mee samen. Want meteen wordt er dan achteraan gezegd:  
Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.  
16 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.  
 
Waarom wordt dat erbij gezegd? 
Zonden zijn, net als ziekte, het gevolg van de gebrokenheid in de wereld. 
En dat wil God herstellen.  
Belangrijk: er wordt hier géén oorzakelijk verband gelegd tussen ziekte en 
zonde, zo van: ‘je bent ziek, dan zul je wel iets fout gedaan hebben’. Of je 
wordt niet beter: ‘eigen schuld dikke bult!’ 
Daar gaat het hier niet over. Ook Jezus zelf ontkent dat causale verband 
(bv. in het bericht over de omgevallen toren van Siloam, Lukas 13: 1-9).  
Aan de andere kant kunnen zonden natuurlijk wel onze relatie met de 
Geneesheer verstoren. 
Zo geeft ziekte wel gelegenheid tot zelfonderzoek. Daar moet natuurlijk 
met wijsheid en in liefde mee omgegaan worden. Het gaat niet om 
veroordelen. Maar om het besef dat we, met al ons kwaad, van God zijn. 
Dat dat ons troost en niet naar beneden trekt. 
 
Beken elkáár uw zonden en bid voor elkáár.  
Dat ´elkaar´ wijst op het belang van de gemeenschap, de hele gemeente. 
Het gaat niet alleen om de zieke, op zichzelf, als een apart geval of zo. Die 
zieke mens maakt deel uit van de omringende helende gemeenschap.  
Belang van de gemeenschap, want een zieke raakt makkelijk geïsoleerd, 
op zichzelf teruggeworpen. Zorg van de gemeenschap om diegene heen. 
De kerk is een gemeenschap waar je heil, heelwording kunt ontvangen en 
ervaren. Daarmee raken we ook de Bijbelse kern van het samen 
gemeente-zijn. De vraag is: zijn wij als gemeente die helende 
gemeenschap? Een gemeenschap waar redding en genezing is. We zijn 
geroepen om een helende gemeenschap te zijn.  
 



In dit verband citaat Jos Douma: 
“Een gemeente waarin we de zonde een plaats geven zonder er tegen te 
vechten, kan nooit een genezende gemeenschap zijn. Een gemeente 
waarin veel halfslachtigheid en lauwheid is, kan nooit een genezende 
gemeenschap zijn. Een gemeente waarin we elkaar niet vermanen 
vanwege zonde, waarin we ons ergeren aan de eindeloze genade van 
Jezus, waarin we op zo’n manier hebben leren leven met de zonde dat we 
eigenlijk niet geloven in het stralende nieuwe leven dat Jezus uitdeelt, kan 
geen genezende gemeenschap zijn. Zo is het ‘bidden en zalven’ niet een 
nieuw interessant discussieonderwerp, maar een heel directe aanleiding 
om onszelf ook als gemeente te onderzoeken. Zien we in ons midden en in 
ons eigen leven bitterheid, lauwheid, onopgeloste conflicten, materialisme, 
verslavingen, hoogmoed, gearriveerdheid? Het zijn de signalen van een 
ziek lichaam van Christus. Laten we het aandurven om kwetsbaar te zijn, 
een kwetsbare gemeente. Laten er verbroken harten zijn die opengaan 
voor Jezus’ genade. Dan komt er genezing op gang. Goddelijke genezing, 
naar geest, ziel en lichaam.” 
 
Afronding. 
Ziekenzalving. Het is een mogelijkheid, zeker geen voorschrift. Wel een 
heel waardevolle en intieme mogelijkheid. Het hoort bij zorgvuldig 
pastoraat, zorgvuldig omzien naar elkaar, in Jezus naam.  
 
Steeds met dat grote perspectief voor ogen, die belofte van God: de 
komst van zijn Koninkrijk. Gods uiteindelijke overwinning op ziekte en 
dood. Waar de grote Geneesheer, Jezus onze Heiland, de eerste 
betrouwbare Getuige van is geworden. 
 
Voorbeeld uit ´Ziekenzalving´, werkboekjes voor de eredienst, nr. 30.  
Over een vrouw die gedurende een paar jaar toeleefde naar de amputatie 
van een been en in die jaren een paar keer ziekenzalving ontving, de 
laatste keer vlak voor de amputatie. Het heeft haar bemoedigd, ze wist 
zich gedragen door God en mensen.  
 
Afsluitend gedichtje. 
Gezalfd worden 
Gods nabijheid voelen 
kracht ontvangen 
vertrouwen herwinnen 
 
Een hand op je schouder 
een stem die je zegt: 
Ik ben bij je 
wees niet bang   
je bent veilig 
Ik draag je 
over alle grenzen 
van pijn en onmacht heen 



Ik zegen je met kracht en sterkte 
om vertrouwd verder te gaan 
 


