
Is er iemand bij u ziek?  
 
Over ziekenzalving: vergeving, genezing en heling… 

 
1. Inleiding.  

In onze wijkgemeente kunnen gemeenteleden de ziekenzalving aanvragen. Daarvoor heeft 
de kerkenraad dit document opgesteld. Ziekenzalving komt niet vaak voor in onze gemeente. 
Omdat de betekenis kan wegzakken, is het goed de hoofdlijnen steeds scherp te houden. 
Wat is het volgens ons wel en wat is het volgens ons niet. Er kunnen vragen over komen 
waardoor er opvattingen en gedachten over ontstaan. Is het een vorm van geloof in 
wonderen? Brengt een ziekenzalving niet de verwachting mee dat een zieke nu zal 
genezen? Vandaar deze uitleg. 
 

2. Uitleg 
Al naar gelang de ernst van de ziekte is er het gevaar dat we ons vertrouwen gaan stellen op 
de beste artsen of op de beste medicijnen… En we zien aan de Heere voorbij… Maar God 
wijst in Zijn Woord ons een weg bij ziekten. In Jacobus 5 lezen we daarover. Hoe gaan we 
om met ziekten in ons leven? In de Bijbel zien we een samenhang tussen geloof en onze 
gezondheid. Hij is de Heelmeester. Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij tal van 
wonderen van genezing gedaan. Jezus voegde de daad bij het Woord. Aan het slot van 
Marcus wordt zelfs aan alle gelovigen beloofd, dat tekenen van genezing en bevrijding zullen 
volgen (Marc. 16: 7). Door Zijn striemen is ons genezing geworden.   
 
God heeft in Zijn Zoon heil gegeven in deze gebroken wereld waarin allerlei ziekten 
voorkomen. Hij heeft de vloek op Zich genomen en de straf gedragen. Hij is er aan ten onder 
gegaan aan het kruis van Golgotha. Op de derde dag stond Hij op. Toen heeft Hij laten zien 
dat Hij de dood zelfs overwonnen heeft.  Daarom is er in alle omstandigheden van het leven 
heil bij de Heere te vinden. Hij heelt de wonden en vergeeft de zonden. Hij herstelt in ons 
leven de relatie door ons te vergeven. Daarbij laat Hij ook zien hoe Zijn genade doorwerkt en 
innerlijk heling geeft en ook psychisch en lichamelijk uitwerking geeft.  
 

3. Betekenis van de ziekenzalving 
Op grond van wat wij lezen in Jacobus 5, kunnen we spreken over de door God gegeven 
mogelijkheid om de zieken te zalven. God wil zo bemoedigen en troosten en zelfs ook 
genezing schenken als Hem dat goed lijkt, ook al zijn bij Hem de wonderen niet van de lucht. 
Wat we in Jacobus 5 lezen is het accent op het gebed! De zieke zal zelf bidden… Maar hij 
zal ook de ouderlingen vragen om voor hem te bidden. Er staat zelfs: over hem te bidden… 
(Jac. 5: 14).  
 
Dat drukt diepe afhankelijkheid van de Heere uit. In alles is onze verwachting op de Heere 
gericht, op de werking van Zijn Geest. Het is uiteindelijk de Heere Zelf die zieke zal 
oprichten. Wij kunnen nooit beschikken over de genezing. Als ondergeschikte handeling 
wordt in Jacobus 5 de zalving van de zieke met olie genoemd. Het is een onderstreping van 
het gebed: wij vertrouwen de zieke toe aan de ontferming van de Heere. De zalving is het 
beeld van de Heilige Geest die de zieke bijstaat in het lijden. Zo wil de Heere laten voelen 
dat we niet alleen zijn in de ziekte en dat Hij Zijn genade geeft om de ziekte aan te kunnen.  
 
De woorden die gebruikt worden bij de zalving: “N.N., ik zalf u in de Naam van de Vader, van 
de Zoon en van de Heilige Geest, opdat u de zalving van de Heilige Geest zult ontvangen, 
tot heling van al uw zwakheden van ziel, geest en lichaam”. De volgorde is veelzeggend: het 
herstel van de relatie met God in de vergeving heeft te maken met de ziel… Tenslotte zal 
God doen wat goed is voor ons lichaam… 
 



Wat belangrijk is bij ziekenzalving: belijdenis van zonden. Laten we beseffen hoe de relatie 
met God door onze zonde geblokkeerd wordt. Wanneer de barrières tussen Hem en ons 
weggeruimd zijn, kan dat opluchting geven omdat er iets weggenomen wordt dat kan 
belasten. Hoe dan ook zal de Heere door de zalving heen een bemoediging geven in de 
nood waarin je als zieke gekomen bent. Je kunt als zieke door een dieptepunt heen 
geholpen worden.  
 
Al is lichamelijke genezing misschien niet meer mogelijk, maar wel zal mogen ervaren 
worden dat de Heere nabij is. Hij geeft genade om te kunnen sterven. Hij geeft geloof om te 
getuigen van de hoop van het eeuwige leven. Het gaat er om tekenen die de Heere geeft 
van het Koninkrijk. Eens zullen alle tranen van de ogen worden gewist en niemand zal meer 
zeggen: ik ben ziek.  
 

4. Oogmerk 
Het is belangrijk om het oogmerk bij ziekenzalving zuiver te houden. De motieven die men 
heeft om ziekenzalving te vragen moeten oprecht zijn: 
a. Een eerlijk en oprecht verlangen van de zieke om door de Heere te worden aangeraakt. 

De Heere wil met de zieke in contact komen. Hij komt met de belofte van heil naar de 
zieke toe. Van de Heere mag al onze verwachting zijn. 

b. We hebben geen verwachtingen van het middel zelf. De zalving is geen magisch ritueel. 
De Heere laat zich er niet door dwingen. Het is een onderstreping van wat wij doen in het 
gebed: elkaar aan de Heere toevertrouwen. De Heere zal met de belofte van Zijn heil 
zegenen naar ziel, geest en lichaam. 

c. Wie al een heel traject in de gezondheidszorg heeft afgelegd, kan met de gedachte 
leven: ‘baat het niet, dan schaadt het niet’. Het mag echter nooit een laatste strohalm 
zijn. Het is juist het gaan in de gehoorzaamheid van de weg die het Woord van de Heere 
wijst. 

d. De zieke zelf neemt het initiatief om de ouderlingen te vragen voor haar of hem te 
bidden. Het gaat om de onderstreping van het gebed bij de zalving! De zalving is een 
zinnebeeldige handeling om tastbaar te maken hoe de Heere met de kracht van Zijn 
Geest de zieke zal aanraken. 

e. Het is heel belangrijk om zonden te belijden. Dat geldt zowel voor de zieke als voor de 
ouderlingen. Wat in eigen leven een belemmering zou kunnen vormen voor het werk van 
de Geest, dient opgeruimd te worden. Daarin is de vermaning van Paulus in 1 Cor. 11 
ook veelzeggend.  

f. Waar in gelovig gebed gebeden wordt, wil God uitkomst geven. Daarbij mag onze 
verwachting van de Heere groot zijn, maar we zullen het uiteindelijk aan Hem overlaten 
hoe Hij Zijn zegen wil schenken. De Heere zal niet pas naar ons willen horen als wij 
voldoende geloof hebben… De Heere geeft op ons gebed, naar ons geloof - maar Hij is 
God en niemand meer!  

 
We mogen van God veel verwachting hebben. Hij is de God Die wonderen werkt. Hij is het 
die onze zonden vergeeft, maar ook onze ziekten geneest. Hij geeft vergeving en werkt 
genezing. De Heere heeft het in reeds in het midden van de gemeente betoond. Hij is van 
eeuwigheid tot eeuwigheid Dezelfde! Hij zal ook nu nog steeds Zijn sterkte en almacht tonen.  
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