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Informatie van de Roomse kerk over ziekenzalving 
 
Enkele bemerkingen over het sacrament van de ziekenzalving aan de hand van de 
katechismus van de R.K kerk. 
 
Is er iemand onder U ziek: laat hij de presbyters van de gemeente roepen. Zij moeten een 
gebed over de zieke uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige 
gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal 
het hem vergeven worden. ( brief van Jacobus 5:14-15.) (KKK 1526) 
  
Het sacrament van de ziekenzalving heeft als doel een bijzonder genade te verlenen aan de 
christen die te kampen heeft met de moeilijkheden die verbonden zijn met een ernstige 
ziekte of met ouderdom (KKK 1527) 
  
Wanneer de gelovige ten gevolge van ziekte of ouderdom in levensgevaar begint te 
verkeren, is dit zeker het moment dat hij de heilige ziekenzalving ontvangt. (KKK 1528) 
  
Wanneer een christen zwaar ziek is, kan hij de ziekenzalving ontvangen en daarna telkens , 
wanneer, na het ontvangen ervan, zijn toestand verergert. (KKK 1529) 
Alleen de priester , kan de ziekenzalving toedienen, en NIET een pastoraal werker of - 
werkster of andere leek,  maar ook geen diaken. De priester gebruikt de olie die gezegend 
werd door de Bisschop. (KKK 1530) 
  
Het wezen van de viering bestaat in de zalving op het voorhoofd en de handen van de zieke, 
een zalving die gepaard gaat met het liturgisch gebed van de priester, waarin hij bidt om de 
bijzondere genade van dit sacrament. (KKK 1531) 
 
De bijzondere genade van dit sacrament heeft als vruchten: 
- De vereniging van de zieke met het lijden van Christus, tot zijn eigen welzijn en dat van heel      
  de kerk. 
- Troost, vrede en bemoediging om op christelijke wijze het lijden van de ziekte of de  
  ouderdom te verdragen. 
- De vergeving van de zonden, indien de zieke dit niet door het sacrament van de biecht  
  heeft kunnen verkrijgen. 
- Herstel van de gezondheid, indien het mogelijk is 
- De voorbereiding op de overgang naar eeuwig leven. (KKK 1532) 
 
Zeven sacramenten in de Rooms Katholieke kerk  
 
Er zijn in de Rooms katholieke kerk zeven sacramenten. Sacramenten zijn voor de Roomse 
kerk niet slechts symbolisatie of rituelen. Volgens de kerk zijn al haar sacramenten door 
Christus Zelf ingesteld. Volgens haar overdragen de sacramenten ‘heiligende genade’ aan de 
ontvanger. De kerk bepaalt wie er in aanmerking komen voor de sacramenten. Ziekenzalving 
wordt ook wel genoemd het bedienen oftewel het laatste oliesel. In principe mag dit 
sacrament alleen door een priester worden toegediend en niet door pastoraal werkers. 
Maar aangezien er een tekort aan priesters is, worden voor het toedienen wel degelijk 
pastoraal werkers of leken ingezet. Bij het sacrament van de ziekenzalving zalft de priester 
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het hoofd en de handen van de zieke met olie. Deze olie is speciaal voor dit sacrament door 
de bisschop gewijd. Tijdens de zalving spreekt de priester een liturgisch gebed uit, waarin hij 
bidt om de bijzondere genade van dit sacrament. Tot veertig jaar geleden wachtte men met 
de zalving tot vlak voor het sterven. De laatste veertig jaren heeft de kerk het sacrament 
aangepast. De ziekenzalving kan nu volgens de kerk het beste worden ontvangen als de zieke 
daar ook echt kracht door krijgt. En niet alleen om gesterkt te zijn voor de laatste reis. Het 
sacrament van de ziekenzalving kan men nu meerdere keren in het leven ontvangen. Het feit 
dat de Roomse kerk een sacrament, dat volgens haar door God Zélf is ingesteld, op eigen 
houtje veranderd en aanpast aan de tijdsgeest, zegt mij genoeg. 
 
Nut van ziekenzalving volgens de Roomse kerk; 
 
De ziekenzalving geeft zieke mensen kracht en genade, om – indien mogelijk – te genezen en 
in ieder geval het lijden te dragen in vereniging met Christus. De ziekenzalving vergeeft 
zonden en herstelt dus gebroken banden met God en de medemens. Daarom kan dit 
Sacrament ook zo heilzaam zijn in het kader van afscheid nemen. Het geeft iemand de kans 
om in vrede heen te gaan. De ziekenzalving helpt om – als de dood nadert – vol vertrouwen 
Christus tegemoet te gaan. Jezus zal de zieke herkennen en in zijn armen willen opnemen, 
op weg naar de hemel. 
 
Onder de loep 
 
Van al deze Rooms katholieke informatie klopt er Bijbels gezien maar een fractie! Het is 
ongelooflijk hoeveel Bijbelse onwaarheden er in de kerkelijke documenten staan. Deze kerk 
zou zich diep moeten schamen dat zij deze onzin verkoopt aan haar leden. Ik neem het 
mezelf kwalijk dat ik pas op mijn veertigste in Zijn Woord ben gaan lezen. Anders hadden 
mijn ogen al veel eerder opengegaan.  
 
Zowel mijn vader als mijn oudste broer hebben op hun sterfbed de ziekenzalving ontvangen. 
Beiden lagen in een diepe coma. Mijn vader door een forse beroerte en mijn broer na een 
tragisch ongeval. Mijn vader kreeg het sacrament toegediend door een priester. Mijn broer 
door een pastoraal werker. Bij beiden was ik getuige van het toedienen van het sacrament. 
Acht jaar geleden, toen mijn broer stierf, was ik een beginnend Bijbellezer. Inmiddels ben ik 
ruim acht jaar Bijbelstudie verder. Ik zal in dit document de Roomse ziekenzalving onder de 
loep nemen. Daarbij zal ik ook verwijzen naar al bestaande documenten op mijn site. 
 
Lijden 
 
Wat me direct opvalt zijn de door de kerk genoemde ‘vruchten van het sacrament’, die ze 
dan ook nog bestempelt als ‘bijzondere genade’.  Dit is Godslasterlijk en leugenachtig. Totaal 
on-Bijbels. Er wordt bijvoorbeeld in het eerste stuk gezegd dat een vrucht van het sacrament 
is, dat de zieke verenigt wordt met het lijden van Christus. Het lijden van Christus? De Heere 
Jezus Christus is vanaf Zijn Opstanding Verheerlijkt en Verhoogd en zit aan de Rechterhand 
van de Vader. Waarom wordt door de Roomse kerk zo graag het lijden van de Heere Jezus 
benadrukt? Waarom hangt er in iedere kerk een levensgroot groot kruis met daaraan een 
bebloede man? Waarom zet zij de Heere graag neer als ‘kindje Jezus’ en ‘onze lieve Heertje’? 
De RK houdt de Heere het liefst klein en weerloos en kwetsbaar. Als je iemand kleineert doe 
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je dat met de intentie om jezelf te verheffen, om zelf beter voor de dag te komen. De Heere 
Jezus was allerminst een zielige weerloze Man. De Heere Jezus wist welke weg Hij moest 
gaan. Hij wist welk lijden Hij zou doorstaan. Maar Hij wist ook zeer zeker dat God de Vader 
Hem uit de dood zou redden. En natuurlijk was Hij bang. Hij was immers mens. Maar de 
Heere Jezus keek over het kruis heen en zag op de Heerlijkheid Die Hem te wachten stond. 
En dat zouden wij ook doen; niet de nadruk leggen op hoe zwaar ons leven is, maar zien op 
de Leidsman en de Vreugde die ons wacht. Waarom benadrukt de RK niet de 
gehoorzaamheid, het geloof en de dienstbaarheid van de Heere Jezus en waarom benadrukt 
de RK niet de Verheerlijkte Positie Die de Christus nu heeft? Waarom alleen het lijden? En 
natuurlijk lijden ook wij hier in de wereld, dat is niet te voorkomen. Maar als dat een lijden 
voor Christus zou zijn, is dat Genade en zal beloond worden. Neem je kruis op en volg Hem. 
Doe daar niet te moeilijk over. De Heere legt immers ook geen nadruk op lijden. Het is 
inherent aan deze tijdelijke wereld die nog in duisternis ligt. Het weegt niet op tegen de 
Heerlijkheid Die Hij ons heeft voorgesteld.  
 
Hebreeën 12 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
Filippensen 1 
29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar 
ook voor Hem te lijden; 
 
Mattheüs 10 
38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. 
 
Romeinen 8 
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te 
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 
 
Vergeving van zonden zónder ziekenzalving 
 
Als vrucht van het sacrament wordt onder andere vergeving van zonden genoemd. Maar 
daar hebben wij helemaal geen ziekenzalving of aardse priester voor nodig. De Heere Jezus 
Christus, onze Hogepriester, is elke dag continu bezig de zonden van onze aardse wandel te 
verzoenen bij God. (Zie ook de studie Hogepriester). Wij worden gevoed en gereinigd door 
Zijn Bloed. Het Bloed, dus het leven, van de Hogepriester welteverstaan. Dát wordt bedoeld 
met het Bloed van het nieuwe Testament. Maar van de functie die de Heere nu bekleedt, 
heb ik in de Roomse kerk nog nooit iets gehoord. Terwijl dit voor ons geloofsleven en 
geloofsgroei enorm belangrijk is. De Heere Jezus geeft Zich nog steeds over aan de Vader in 
de positie van Hogepriester. De kerk onderwijst dit niet omdat ze de mensen dan niet langer 
kan wijsmaken dat er een priester nodig is om te biechten en een sacrament van de kerk 
nodig is om zonden te vergeven. Maar voor God is deze oude Schepping en onze oude, 
zondige mens, verdwenen. God kijkt alleen naar onze nieuwe mens in Christus. God ziet ons 
lichaam en geweten rein voor Zich. Als nieuw schepsel in Christus. Wij zijn bij onze 
wedergeboorte nieuwe schepselen in Christus geworden. Wij zijn in Hem eerstelingen van 
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een nieuwe Schepping. Voor God is de oude Schepping dood. Voor Hem telt alleen de 
nieuwe Schepping. Als God naar ons kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. De Heere Jezus Christus is in 
feite de filter tussen God en de mensen. Hij is onze Middelaar. Hij verzoent de zonden van 
ons vlees dat nog hier op aarde rondloopt, zodat wij in dienst van de Heere kunnen staan. Hij 
is het Hoofd en alle gelovigen, ongeacht van welke kerk, zijn tesamen Zijn Lichaam. In Hem 
zijn wij volmaakt. (Zie ook de studie dood en Opstanding). Hoe triest dat de RK pretendeert 
door middel van een sacrament de zonden te kunnen vergeven terwijl de Heere alle dagen 
voor ons bezig is. Ze zou zich moeten schamen. De kerk heeft op deze manier macht over 
het geweten van haar leden. En als je macht hebt over iemands geweten, kun je hem maken 
en breken. De kerk leert niet dat zélfs ons geweten is gereinigd in Christus… 
 
Kolossensen 2 
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus (het Bloed van de Hogepriester), Die door den 
eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft (de Heere Jezus Christus 
offreert Zich aan de Vader als Hogepriester), uw geweten reinigen van dode werken, om den 
levenden God te dienen? 
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen 
gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, 
degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 
 
Mattheus 26 
27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen 
daaruit; 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments,(=het Bloed van de 
Hogepriester want er staat nieuwe Testament. Het is niet het Bloed vergoten door de Heere 
Jezus want dat was het Bloed onder het Oude Testament. Bovendien was de Heere Jezus 
toen nog niet de Christus) hetwelk voor velen vergoten (juiste vertaling= gestort) wordt, tot 
vergeving der zonden.( het Bloed van de Hogepriester reinigt ons continu) 
 
 
Wij zijn al in de Hemel 
 
‘Jezus zal de zieke herkennen en in zijn armen willen opnemen, op weg naar de Hemel’. Dit is 
een regelrechte leugen. De Heere woont sinds het moment van onze wedergeboorte in ons. 
Zodra wij tot geloof komen, komt de Heilige Geest direct in ons wonen. En er zou een kans 
zijn dat Hij ons dan niet herkent?? Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen! Flauwekul dus. 
‘In Zijn armen opnemen op weg naar de Hemel’ is onzin. Wij zijn al in de Hemel gezet! Wij 
zijn door Hem getrokken uit deze wereld en al overgezet in het Hemels Koninkrijk. Hij het 
Hoofd en wij als Zijn Lichaam. Hoofd en Lichaam zijn onafscheidelijk dus logisch dat zij in 
dezelfde positie zijn. De kerk zou eens wat meer Zijn Woord bestuderen in plaats van druk te 
zijn met haar eigen katechismus.(zie ook de studie Efeze 2).  
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Efeze 1 
13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden 
met den Heiligen Geest der belofte;(direct als wij de Heere en Zijn Woord aanvaarden, komt 
de Heilige Geest in je wonen) 
 
Wedergeboren door geloof  
 
Om bij de nieuwe mensheid te horen, om een nieuw schepsel te kunnen zijn, dus om vanuit 
de dood nieuw eeuwig Leven te ontvangen, om deel uit te maken van Zijn nieuwe 
Schepping, is geloof noodzakelijk. Geloof in de Heere Jezus Christus en Zijn Woord, maakt 
dat je wedergeboren bent. Je ontvangt dan direct de Heilige Geest (de Heere Jezus Christus) 
en daarmee maak je deel uit van de nieuwe Schepping. Geestelijk word je dan direct 
overgezet in de Hemel en uit deze wereld getrokken. (afgezonderd). 
 
Johannes 12 
32 En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. 
 
Galaten 1 
4 Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 
tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader;  
 

Efeze 2 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 
heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
Kolossenzen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde;  
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden;  
 
Filippenzen 3 
17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij 
ons tot een voorbeeld hebt. 
18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende 
zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; 
19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun 
schande, dewelken aardse dingen bedenken.  
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk 
den Heere Jezus Christus;  
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Relatie herstellen 
 
De ziekenzalving is geen medicijn tegen een verbroken relatie met God of medemens, zoals 
de RK pretendeert. Dát zou lekker makkelijk zijn! Als zogenaamde gelovige de Heere je leven 
lang afwijzen en niet dienstbaar aan Hem willen zijn en met een beetje olie en een priester 
alles weer herstellen? Nee dus. De Heere heeft ons door zijn dood en Opstanding bekwaam 
gemaakt om Hem te kunnen dienen. Maar de Heere dwingt je niet daartoe. Als je ervoor 
kiest om Hem Zijn Werk in en door jou te laten volbrengen, zul je naar díe mate Heerlijkheid 
oftewel erfenis oftewel loon ontvangen. Kies je ervoor alleen de werken van de wereld en 
voor jezelf te doen, dan zul je niet delen in de Erfenis. Maar natuurlijk ben je wél behouden 
als gelovige. Die relatie is niet te verbreken. Maar een relatie met de Heere onderhouden is 
weer een ander verhaal. Als je je hele leven niet in gemeenschap met de Heere hebt geleefd, 
dan fiks je dat niet op je sterfbed. (zie ook de studie de Geest bedroeven) En hoezo zou de 
Heere een aardse relatie die verbroken is, herstellen? Voor God zijn alle ongelovigen dood. 
Daar heeft Hij geen communicatie mee. En wat de oude mens van een gelovige uitspookt, 
dat boeit God ook niet. God kijkt enkel naar de nieuwe mens in Christus. Hij beoordeelt 
enkel de nieuwe mens. Als God naar ons kijkt, ziet Hij zijn Zoon. God houdt zich niet bezig 
met zielige ruzietjes van de oude mens. Dat mag je gedurende je leven zélf oplossen als het 
je dwars zit. Zonder gewijde oliesel. 
 
1 Korinthe 3 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal 
hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 
 
Beter worden 
 
Herstel van de gezondheid, indien het mogelijk is. Wat te denken van deze bijzondere 
genade van de vrucht van de ziekenzalving? Wat een kansloze dooddoener. Mijn broer lag in 
een diepe coma en had tal van zeer zware verwondingen en lag aan de beademing. De 
artsen zagen er geen heil meer in. En ga je op zo’n moment nog beweren dat, als het 
mogelijk is, God hem geneest na ziekenzalving? Indien mogelijk. Natúúrlijk is dat mogelijk 
voor God. Alles is mogelijk voor God. Maar waarom zou Hij dat doen? God heeft geen enkel 
belang bij levensverlenging van de oude mens in zijn oude lichaam. Waarom zou God 
mensen in leven willen houden in een Schepping die dood is voor Hem? Omdat Hij ze nog 
ergens voor nodig heeft? Omdat zij nog een taak hebben in het leven? Dat is een lachertje. 
Heeft de Schepper Zijn schepselen nodig? Heeft de Pottenbakker geen macht over Zijn Eigen 
Maaksel? God heeft geen mensen nodig, de mensen hebben Hém nodig. God volvoert Zijn 
Raadsbesluit tóch wel! Hij is immers de Schepper van alles. Zijn Schepping draait niet om 
ons. Hoewel we onszelf daarin graag op een voetstuk zetten. 
 
Handelingen 17 
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des 
hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 
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25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het 
leven, en den adem, en alle dingen geeft; 
 
Lukas 1 
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. 
 
Eeuwig leven 
 
De ziekenzalving is volgens de kerk de voorbereiding op de overgang naar eeuwig leven. 
Nou, dat zou rijkelijk laat zijn als een gelovige zich op zijn sterfbed pas realiseert dat het 
leven na de dood gewoon doorgaat. Dat zou een korte voorbereiding zijn. We hebben al 
kunnen lezen dat iedereen die wedergeboren is, hedentendage al deelneemt aan het 
eeuwige Opstandingsleven van Christus. Wij zijn tesamen met Hem gekruisigd, gestorven, 
begraven en weer opgestaan en in de Hemel gezet. In Christus zijn wij de eerste schepselen 
van de nieuwe Schepping. Voor eeuwig. Nu al. Het zou juist de bedoeling zijn dat wij het 
eeuwige Opstandingsleven ook hier al leven. Dat wij onze oude mens voor dood houden en 
de nieuwe mens aandoen. Nou, die nieuwe mens is Christus in ons! Dus wij kunnen hier al 
ons eeuwige leven leven. Daar is alleen de overgang van oude naar nieuwe mens voor nodig. 
Jezelf gedurende dit aardse leven dienstbaar opstellen ten aanzien van de Heere. Je 
verdiepen in Zijn Woord om te ontdekken wat Zijn Wil is. Om het Werk en Wezen van de 
Heere te leren kennen. In gemeenschap met Hém leven. Zorgen dat je vierentwintig uur per 
dag voor Hem zou klaarstaan, dát lijkt mij een betere voorbereiding. Je leven nú al in handen 
van Hem leggen. Dan ben je bijzonder goed voorbereid voor straks. Je zult hier en nu de 
Heerlijkheid opbouwen voor straks als wij lichamelijk sterven. Een Roomse priester of oliesel 
kunnen je écht niet voorbereiden op de eeuwigheid. Daar kunnen we ons niet achter 
verschuilen. 
 
Efeze 4 
21 Indien gij naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is; 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
 
Bijzondere genade 
 
De ziekenzalving heeft dus als doel om bijzondere genade te geven. Het oliesel moet gewijd 
oftewel gezegend zijn. En wel door de Bisschop. In feite wordt er dus gezegd dat het oliesel 
tesamen met de priester de genade bewerkt. De priester in de rol van de Heere Jezus 
Christus. De priester deelt genade uit. Aan wie hij wil. Met door de bisschop gewijde oliesel. 
Als de RK kerk haar huiswerk had gedaan, zouden ze gelijk gehad hebben want Olie staat in 
de Bijbel typologisch voor de Heilige Geest. En de Heilige Geest is niemand anders dan de 
Heere Jezus Christus. En de Heilige Geest kan je inderdaad versterken. Maar helaas bedoelen 
ze het letterlijk en dan is het grote onzin. De Heere manifesteert Zijn Kracht niet in stoffelijke 
materie zoals olie uit de oude Schepping. Ook niet als die gewijd is door de Bisschop.  
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God is Geest 
 
God is Geest en in de letterlijke verhalen van de Bijbel gaat het om de geestelijke betekenis 
die erachter schuilt. Deze verhalen zijn dan ook niet zonder de Geest van God te begrijpen. 
Het is de bedoeling dat we de letterlijke gebeurtenissen op een geestelijke, overdrachtelijke, 
typologische, figuurlijke wijze gaan leren lezen en begrijpen. 
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.  
 
1 Korinthe 2  
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods.  
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.  
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;  
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 
woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.  
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn 
hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.  
15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand 
onderscheiden. 16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? 
Maar wij hebben den zin van Christus.  
 
Middelpunt 
 
De kerken hebben helaas weinig begrepen van de typologie en overdrachtelijke 
betekenissen van de Bijbelse verhalen. Men neemt elk verhaal woordelijk en zet de mens 
centraal. Op die manier worden de mooie en indrukwekkende verhalen inhoudelijk volledig 
ontkracht. Op die manier blijft er een Boek van ge- en verboden en regels over. Alle verhalen 
worden star en letterlijk toegepast op onze hedendaagse maatschappij. De meeste 
voorgangers stellen de vraag; hoe kan dit verhaal ingepast worden in ons leven? Maar wat 
de kerken vergeten, is dat het Boek van Boven naar beneden is geschreven! Dat niet de 
mens centraal staat maar dat de Heere Jezus Christus het Middelpunt is. Dat de 
daadwerkelijke vraag bij elk verhaal zou zijn; wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus? 
Het is tenslotte Zijn Woord aan ons. God maakt Zijn Wil en Raadsbesluit aan ons bekend. Hij 
zegt ons hoe het was, hoe het is en hoe het worden zal. Hij maakt Zijn Wezen en Werk 
kenbaar aan ons. Hij vertelt ons ook wat onze positie zou zijn ten opzichte van Hem. Hij is de 
Schepper, de Maker van de hele Schepping. Hoezo zijn wij dan het middelpunt? 
 
Geestelijke betekenis 
 
In het oude Testament werden koningen gezalfd als bevestiging van hun koningschap. Ook  
priesters werden gezalfd bij de inwijding van hun ambt. Ook profeten werden gezalfd. Het 
zalven met olie was een teken van ‘apart zetten’ voor God. Voor God bestemd. Dit is een 
verborgen verwijzing naar de Koning en Hogepriester van het Nieuwe Verbond; De Heere 
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Jezus Christus. Hij is zowel Hogepriester als Koning en Profeet. Vandaar dat Hij de Ultieme  
Gezalfde, de Messias, de Christus is. In onze Bedeling gaat het niet om een letterlijk, zienlijke 
zalving met Olie. Zalfolie is een type van de Geest van Christus. 
 
Exodus 40 
13 En gij zult Aäron de heilige klederen aantrekken; en gij zult hem zalven, en hem heiligen, 
dat hij Mij het priesterambt bediene. 
14 Gij zult ook zijn zonen doen naderen, en zult hun de rokken aantrekken. 
15 En gij zult hen zalven, gelijk als gij hun vader zult gezalfd hebben, dat zij Mij het 
priesterambt bedienen. 
 
1 Samuël 15 
16 Toen zeide Samuël tot Saul: Houd op, zo zal ik u te kennen geven, wat de HEERE vannacht 
tot mij gesproken heeft. Hij dan zeide tot hem: Spreek. 
17 En Samuël zeide: Is het niet alzo, toen ge klein waart in uw ogen, dat gij het hoofd der 
stammen van Israël geworden zijt, en dat u de HEERE tot koning over Israël gezalfd heeft? 
 
Massiach betekent Gezalfde 
 

1 Samuël 2 
10 Die met den HEERE twisten, zullen verpletterd worden; Hij zal in den hemel over hen 
donderen; de HEERE zal de einden der aarde richten, en zal Zijn Koning sterkte geven, en 
den hoorn Zijns Gezalfden verhogen. 
 
Hier staat het Hebreeuwse woord Massiach wat Gezalfde betekent. Dit komen we verder 
alleen nog tegen in Leviticus met betrekking op de priesters. Maar daar is het een algemener 
begrip. In bovenstaand vers staat eigenlijk de oorsprong van het begrip Messias. Het is een 
directe verwijzing naar de Messias, de Heere Jezus Christus. Christus is het Griekse Woord 
voor Gezalfde. 
 
Zalfolie een type van de Geest van Christus 
 
De hele Bijbel door is zalfolie een type van de Geest van Christus. De Gezalfde, de Messias, is 

de Heere Jezus Christus. En het Gezalfd worden, in geestelijke zin, spreekt over het Verborgen  
Werk van de Geest van Christus in ons en aan ons en eventueel door ons heen. 
 
Zalfolie en Reukwerk bestaan in totaal uit 9 ingrediënten:   
 
Zuivere Mirre 
Specerijkaneel 
Specerijkalmus 
Kassie 
Olie van Olijfbomen 
Mirresap 
Oniche 
Galban          
Zuivere Wierook 
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Exodus 30 
22 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
23 Gij nu, neem u de voornaamste specerijen, de zuiverste mirre, vijfhonderd sikkels, en 
specerijkaneel, half zoveel namelijk tweehonderd en vijftig sikkels, ook specerijkalmus, 
tweehonderd en vijftig sikkels; 
24 Ook kassie, vijfhonderd, naar den sikkel des heiligdoms, en olie van olijfbomen een hin; 
25 En maak daarvan een olie der heilige zalving, een zalf, heel kunstiglijk gemaakt, naar 
apothekerswerk; het zal een olie der heilige zalving zijn 
-- 
34 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen, mirresap, en oniche, 
en galban, deze welriekende specerijen, en zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij. 
35 En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers, gemengd, 
rein, heilig. 
 
Dit komt overeen met de 9-voudige Vrucht van de Geest:   
 
Galaten 5 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.  
 
En komt ook overeen met de 9 gaven door de werking van de Heilige Geest 
 
1 Korinthe 12 
7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. 
8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het 
woord der kennis, door denzelfden Geest; 
9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der 
gezondmakingen, door denzelfden Geest. 
10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander 
onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der 
talen. 
11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het 
bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.  
 
En komt ook overeen met de 9 deugden van Christus 
 
2 Petrus 1 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid. 
5 En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de 
deugd kennis, 
6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid 
godzaligheid, 
7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. 
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8 Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch 
onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. 
9 Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten 
de reiniging zijner vorige zonden. 
10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; 
want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.  
 
Geen letterlijke zalving  
 
Een greep uit Bijbelteksten waarin je makkelijk kunt lezen dat die niet gaan over een 
letterlijke zalving maar gaan over de geestelijke betekenis achter de zalving. 
 
Jesaja 61 
1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde 
boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 
gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen 
opening der gevangenis; 
2 Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes 
Gods; om alle treurigen te troosten; 
 
Lukas 4 
17 En Hem werd gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan 
had, vond Hij de plaats, daar geschreven was: 
18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om 
den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; 
19 Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen 
heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren. 
 
Handelingen 10 
36 Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israëls, verkondigende vrede door 
Jezus Christus; deze is een Heere van allen. 
37 Gijlieden weet de zaak, die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na den 
doop, welken Johannes gepredikt heeft; 
38 Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en 
met kracht; Welke het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den 
duivel overweldigd waren; want God was met Hem. 
 
Hebreeën 1 
8 Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws 
koninkrijks is een rechte schepter. 
9 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! 
Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten. 
 
Psalm 20 
6 Wij zullen juichen over Uw heil, en de vaandelen opsteken in den Naam onzes Gods. De 
HEERE vervulle al uw begeerten. 
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7 Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem verhoren uit den hemel 
Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden. 
 
Spreuken 8 
22 De HEERE bezat Mij in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan. 
23 Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde 
aan. 
 
Marcus en Jakobus 
 
Het hele ziekenzalving- gebeuren wordt volgens de RK kerkelijke documenten opgehangen 
aan Jakobus vijf en Marcus zes. Paus Paulus VI zei; ‘In het evangelie van Markus wordt de 
ziekenzalving in zekere mate aangeduid en door de apostel Jakobus, de broeder des Heren, 
aan de gelovigen aanbevolen en uitdrukkelijk verkondigd’.  
 
In Marcus staat dat de discipelen kranken met olie zalfden en dat deze zieken dan weer 
gezond werden. (Er staat overigens in Marcus niet dat die zieken dan gezond werden indien 
mogelijk). Eigenlijk kan men de overdrachtelijke, de geestelijke, de typologische betekenis 
van Marcus zes al vinden in Marcus twee. Want in Marcus twee staat wie die zieken dan wel 
zijn. Wie is er daar ziek en wie is er gezond? En wat hebben de typologisch zieken nodig om 
gezond te worden? Ziek zijn in Marcus twee degenen die zondaars zijn, de ongelovigen 
hebben volgens de Heere Jezus de Medicijnmeester nodig. Deze Medicijnmeester zal 
ongetwijfeld als Medicijn Zalfolie voorschrijven. Oftewel; als een ongelovige tot geloof komt, 
komt de Heilige Geest in hem wonen. Ook in Jakobus vijf staat een aantal verzen verderop 
dat het niet gaat om letterlijk zieke mensen maar dat het gaat om gelovigen die afgedwaald 
zijn van de Waarheid. Het gaat in de letterlijke verhalen altijd om de geestelijke betekenis. 
Niet horizontaal denken maar verticaal; de Bijbel is van God naar beneden geschreven. 
 
Marcus 
 
Marcus 6 
12 En uitgegaan zijnde, predikten zij, dat zij zich zouden bekeren. 
13 En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen 
gezond. 
 
Oftewel; zij bekeerden heel veel ongelovige mensen. Deze ongelovigen zijn de kranken en 
kunnen gezond worden als zij tot geloof komen. Als zij zich bekeren. Dan worden zij 
geestelijk gezalfd met de Heilige Geest. De Heilige Geest, de zalfolie, komt in hen wonen en 
zij zijn dan weer gezond. In feite legt de Heere Jezus dit Zélf al uit in Marcus twee. De 
Roomse kerk maakt een misser door deze Bijbelteksten letterlijk te nemen en de mens 
centraal te zetten. Het onderwerp is de Heere Jezus Christus, de gezalfde. 
 
Marcus 2 
14 En voorbijgaande zag Hij Levi, den zoon van Alfeüs zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: 
Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. 
15 En het geschiedde, als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren 
aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen, en waren Hem gevolgd. 
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16 En de Schriftgeleerden en de Farizeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, 
zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het, dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? 
17 En Jezus, dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet 
van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar 
zondaars tot bekering. 
 
Jakobus 
 
Jakobus 5 
14 Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij 
over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren. 
15 En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo 
hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. 
 
Krank = Astheneo =  Lichamelijke of geestelijke zwakheid 
                                     Krachteloosheid, zwakheid. Niet kunnen blijven staan; Onstabiel 
                                     Heeft ook te maken met impotentie 
 
En dan zal de Heere hem weer oprichten =  Egeiro 
                                                                              Egersis  = Doen opstaan uit de dood 
 
 
Ouderlingen = Presbuteros = Ouden; Oudsten. Niet in leeftijd maar in geloof, inzicht en  
                                                     kennis aangaande Gods Woord 
                                                     Zij zijn degenen die verantwoordelijkheden wensen te dragen 
                                                     en kunnen dragen. Verantwoordelijkheden die te maken  
                                                     hebben met de Kennis en het Bewaren en het Uitdelen van  
                                                     Gods Woord. Tot opbouw van het Lichaam van Christus. En  
                                                     deze ouderlingen zijn weer een type van de Heere Zelf. 
 
Het Griekse woord astheneo wat hier vertaald is met krank betekent; niet kunnen blijven 
staan oftewel onstabiel. Het woord heeft ook te maken met impotent zijn. Als je dit woord 
niet letterlijk neemt maar figuurlijk (zoals het bedoeld is) dan zou deze kranke, deze zieke 
gelovige, onvruchtbaar geworden zijn voor de dingen van de Heere. Terwijl de Heere juist de 
negen-voudige Vrucht van de Geest had willen voortbrengen in die gelovige. Deze kranke, 
deze onstabiele gelovige, staat niet vast in het Woord van God. Hij heeft het Woord en de 
Heere losgelaten en moet opgericht worden. Oprichten is opstaan en heeft met Zijn 
Opstandingsleven te maken. Het nieuwe leven waaraan wij, in Christus, nú al deel hebben. 
En wat heeft deze gelovige, deze zwakke in het geloof nodig om weer vast in Zijn Woord te 
staan? Wat heeft deze onstabiele zwakke gelovige nodig om (weer) vruchtbare werken voor 
de Heere te doen? Wat heeft hij nodig om niet meer impotent te zijn maar juist vruchtbaar 
voor God? Juist, de Heilige Geest! Deze gelovige zou zich weer laten leiden door de 
inwonende Geest. Bij deze krankheid gaat het niet over onze menselijke zwakheden of over 
de onmacht van de oude natuur van de oude mens. Deze krankheid in Jakobus bestaat uit 
ongeloof, onwil, tegenstand, verdeeldheid, Wet, valse leringen en het verhinderen van 
dienstwerk ten behoeve van andere gelovigen.  
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Zwak in het geloof 
 
Geestelijke zwakheid betekent in de Bijbel dat men nog een kind in het geloof is. Men zou 
opgroeien door de Kennis en Wetenschap van God. Een kind waait met alle winden mee en 
kan niet goed onderscheiden wat van de Geest komt. Een kind staat niet vast maar onstabiel 
in Zijn Woord.  
 
Romeinen 14 
1 Dengene nu, die zwak is in het geloof, neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. 
2 De een gelooft wel, dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. 
3 Die daar eet, verachte hem niet, die niet eet; en die niet eet, oordele hem niet, die daar eet; 
want God heeft hem aangenomen. 
 
1 Korinthe 8 
9 Maar ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot worde dengenen, 
die zwak zijn. 
10 Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgoden tempel aanzitten, zal het 
geweten deszelven, die zwak is, niet gestijfd worden, om te eten de dingen, die den afgoden 
geofferd zijn? 
11 En zal de broeder, die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om welken Christus 
gestorven is? 
12 Doch gijlieden, alzo tegen de broeders zondigende, en hun zwak geweten kwetsende, 
zondigt tegen Christus. 
13 Daarom, indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat 
ik mijn broeder niet ergere. 
 
Jakobus 5 
14 Is iemand krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der Gemeente, en dat zij 
over hem bidden, hem zalvende met olie in den Naam des Heeren. 
15 En het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo 
hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. 
 
Ongelovige gelovige 
 
De krankheid van deze gelovige wijst op het zwak zijn van de gelovige. Het gaat om zwak zijn 
in het geloof omdat deze gelovige niet sterk wil worden in het geloof. Deze gelovige wandelt  
als een ongelovige gelovige. Deze gelovige wandelt zonder de Heere. Dit zwak zijn heeft te 
maken met het zich keren tegen het Woord en Werk van de Heere. In feite bedroeft deze 
gelovige de Geest. (zie ook de studie de Geest bedroeven). Maar er is gelukkig wat te doen 
aan deze krankheid. Maar alleen als de zieke dat zélf wilt. De zieke kan de oudsten tot zich 
roepen en weer horen naar Zijn Woord. Zodat de zieke zich weer kan onderwerpen aan het 
Woord en aan de Leiding van de Geest van Christus, de Gezalfde.  
 
Van de Waarheid afgedwaald 
 
De laatste twee verzen van Jakobus laten zien dat het inderdaad gaat over gelovigen die van 
de Waarheid, van het Woord, van de Heere Jezus zijn afgedwaald. Dat het dus niet gaat over 
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letterlijk zieke gelovige mensen. Maar de ziekte heeft een geestelijke oorsprong. Als iemand 
zwak in het geloof is en de Geest bedroeft dan heeft hij de Heilige Geest nodig om weer op 
het rechte pad te komen. Als diegene onder aansporing van ouderlingen zich weer zou 
bekeren, dan is dat praktische leven van die gelovige voor veel zonden behoed. En het 
opnieuw Gezalfd worden in geestelijke zin betekent dus dat de Geest van Christus iemand 
weer in dienst stelt aan Christus en Zijn Lichaam. En natuurlijk zijn de voorgaande zonden 
vergeven. Wij hebben immers onze Hogepriester. God be-oordeelt ons op wat wij goed 
doen. Hij ver-oordeelt niet wat wij fout doen. Loon en Heerlijkheid worden gebaseerd op de 
mate waarin wij de Heere Zijn Werk in en door ons laten doen.(zie ook de studie Loon 
Heerlijkheid en Erfenis)  
 
Jakobus 5 
19 Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand 
bekeert, 
20 Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel (het 
wezen van de mens) van den dood (dood is geen communicatie met God) zal behouden, en 
menigte der zonden zal bedekken. 
 
De Geest bedroeven 
 
Efeze 4 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing.  
 
Men bedroeft de Geest als men de Geest tegenwerkt. De Heere wil in en door en aan elke 
gelovige een Werk doen. Als men niet in dienst wil staan van de Heere maar zélf aan de slag 
gaat om eigen werken, dode werken, te doen, dan bedroeft men de Geest. Alleen de nieuwe 
mens in Christus kan Vruchtbare Werken, werken door God voorbereid, voortbrengen.  
 
Filippenzen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal 
tot op den dag van Jezus Christus;  
 
Bijvoorbeeld dat een gelovige, die door de Heilige Geest verwekt is tot een nieuwe mens in 
Christus, het Werk wat de Geest in hem begonnen is, gaat overnemen. Dit zou kunnen 
komen omdat deze gelovige nog niet daadwerkelijk gelooft dat God al zijn zonden heeft 
weggedaan, en dat de zonden die hij nog steeds doet, voor de Heere niet meer tellen. 
Omdat hij niet weet, of niet gelooft, dat wij een Hogepriester hebben Die voor ons bidt. 
Deze op het vlees gerichte gelovige rekent nog wél met zijn zonden (en met die van 
anderen), denkt dat hij zijn zonden zal moeten bestrijden via de Wet en werken der Wet. 
Deze gelovige probeert via regels en eigen werken zichzelf te rechtvaardigen om zodoende 
in een goed blaadje te komen staan bij de Heere. Deze gelovige weet, gelooft of vertrouwt 
waarschijnlijk niet dat het Werk van de Hogepriester hem reinigt maar denkt daar van alles 
zélf voor te moeten doen. Doordat diegene dan werken der Wet doet, dode werken dus, 
heeft hij geen tijd om in dienst van de Heere te staan. Dit bedroeft de Heilige Geest, alsof de 
Geest van God niet bekwaam zou zijn om het werk wat Hij in deze gelovige begonnen is, niet 
Zélf zou kunnen voleindigen. De Heere heeft geen mensenhanden nodig 
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Nawoord 
 
Ik hoop dat het na dit betoog duidelijk geworden is dat wij op ons sterfbed heel goed zónder 
de priester en het oliesel kunnen. Maar natuurlijk zou het prettig zijn als wij in onze laatste 
uren gesteund zouden worden door dierbare medegelovigen en Zijn Woord om ook op ons 
sterfbed de Heere te kunnen loven en te prijzen en te danken voor de Rijkdom van Zijn 
Genade Die wij van Hem hebben mogen ontvangen. Dit in de zekerheid dat wij gewoon 
verder leven bij onze Heere en Heiland.  
 
Johannes 11 
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al 
ware hij ook gestorven; 
26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij 
dat? 
 
Romeinen 14 
7 Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven. 
8 Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. 
Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. 
9 Want daartoe is Christus ook gestorven, en opgestaan, en weder levend geworden, opdat 
Hij beiden over doden en levenden heersen zou.  
 
 
                                                       Amen. 
                                                          
 
                 
 
  


