
Procedure ziekenzalving Tesjoeva-gemeente volgens Jacobus 5:13-17 

 

In de aanloop naar een ziekenzalving:  

 waak ervoor dat de ziekenzalving wordt opgedrongen.  

 Bespreek tijd en locatie. 

 Regel zo mogelijk bidden en vasten simultaan met de ziekenzalving. 

 Leg de zieke zo mogelijk tijdig uit om biddend na te denken over mogelijke zonden die een 

belemmering tot genezing kunnen zijn. 

 

Aanvang ziekenbezoek: 

 Lofprijs 

 Jacobus lezen en uitleg geven: 

Jacobus 5 vs13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft 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 gelovig gebed zal de zieke behouden** en JHWH zal hem weer oprichten.  

En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.  

 

16 Belijd*** elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.  

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. **** 

 

* Waak ervoor dat de ziekenzalving wordt opgedrongen. er staat immers: Is iemand onder u ziek? 

Laat hij(of zij) dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen 

 

**Het gelovig gebed zal de zieke behouden…   

1. Hier wordt in de eerste plaats over behoud gesproken; en behoudt reikt óver de dood als 

tussenstation héén.  

2. Ook spreekt dit over genezing van de ziel. Als je het volbrachte werk hebt aangenomen ben je 

immers gered uit genade door geloof. Dat behoud vangt nu al aan, mits men volhardt in geloof. 

3. Natuurlijk geloven we ook in de mogelijkheid van fysieke genezing in dit leven. In die zin kan 

JHWH door het gebed: 

 direct genezen zodra er gebeden wordt. 

 of door een proces genezen;  een spontaan proces of middels het zegenen van toegepast 

medisch ingrijpen. 

 genezen niet in dit aardse leven maar bij de opstanding, als de zieke standhoudt in geloof en 

zal opstaan met een verheerlijkt lichaam waarin geen ziekte meer aanwezig is. 

 

Wij zijn er geen voorstander van om te proclameren dat iemand genezen is. 

Men kan geneigd zijn dit te doen b.v. op basis van de tekst: zijn striemen hebben genezing gebracht.. 

Maar is het niet zo dat het offer van Jehosjoea eenmalig in de tijd is gebracht met terug werkende en 

vooruitwerkende kracht? 

Dus te proclameren dat iemand genezen is, doe je ziende op de toekomst, maar dat is meer als een 

belofte die vast en zeker is voor degenen die standhouden in geloof.  

Te zeggen dat iemand genezen is terwijl de zieke nog steeds ziek rondloopt werkt in ieder geval 

verwarrend voor mensen die geen duidelijke Bijbel kennis hebben.  

Daarnaast is het zo dat degene die zeer stellig zegt: je bent genezen of je gaat helemaal genezen, 

geïdentificeerd kan worden als een valse profeet als die genezing niet daadwerkelijk plaats vindt.  

Vaak komen dit soort uitspraken voort uit emotie en zielsverlangen: Je wilt zo graag dat de ander 

geneest! Maar genezing is uiteindelijk Gods werk en ook de wijze en het tijdspad waarop.  

Ook zou de zieke of degene die bidt bij dit soort lering in vertwijfeling kunnen raken als er geen 

daadwerkelijke genezing optreed met de gedachte: heb ik dan niet genoeg geloof gehad? 



Mocht degene waarvoor gebeden wordt in dit aardse leven niet fysiek genezen, dan is er bij de 

stellingname dat God nu, over enige tijd in dit leven of pas bij de opstanding volledige genezing zal 

geven geen kramp dat “er geloof genoeg moet zijn bij de bidder of de zieke”. 

Bij dit alles is het nooit zo dat “het Gods wil is dat iemand sterft” o.i.d. Maar het is wel zo dat Gods 

wegen hoger zijn dan onze wegen. Hier komt het uiteindelijk aan op geloofsvertrouwen: Heer, ik snap 

u niet maar u bent in controle.. 

 

*** Belijd zonden. Het gaat hierbij om ernstige zonden die niet beleden zijn, zoals een ernstige 

verslaving, occultisme-praktijken, buiten echtelijke relaties e.d. 

 

**** Wat is het kenmerk van een rechtvaardige? Zijn behoud ligt volkomen in het volbrachte werk van 

de Messias; door genade gered en rechtvaardig verklaard. En dat mag verder groeien en stand 

houden door het naleven van Torah. (geloof zonder werken-Torah- is immers dood geloof zegt 

Jacobus). 

 

Na al deze uitleg wordt dus de vraag gesteld: 

 Zijn er zonden die belemmeren? 

 Wat wil je? Dit kan als een vreemde vraag overkomen maar het is belangrijk dat de zieke 

hardop uitspreekt wat hij/zij verlangt. 

 

Procedure daadwerkelijke ziekenzalving: 

 Danken tot de Vader JHWH,  in de naam van de Zoon, onze Middelaar, door de kracht van de 

Ruach Haqodesh (de Heilige Geest). 

Dank dat God ons wil gebruiken om genezing uit te spreken en belijd slechts een kanaal te zijn 

van Zijn genezingskracht. 

 

 Bestraf de ziekte macht dan ook vanuit die toegekende autoriteit in de naam van Jehosjoea. 

 

 Zegen en spreek gezondheid uit; eventueel specifiek in positieve zin. 

 

 Zalf met olie en leg de symboliek uit: een letterlijk beeld van de olie van de HG. 

 

 

 

 

 

 


