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Intro

De laatste tijd wordt er in de kerkelijke pers steeds meer aandacht voor
de ziekenzalving gevraagd. Dit mag een verheugende ontwikkeling
genoemd worden.
Enigszins wonderlijk mag het wel heten dat, juist wanneer men naar
Jakobus 5 verwijst, er niet of nauwelijks geschreven wordt over “het
elkaar belijden van zonden”. Hierop wordt in Jakobus 5 minstens evenveel
nadruk gelegd als op het zalven met olie. Bij een goed bestuderen van
de bijbelse gegevens wordt er aan de biecht zelfs nog meer genezende
kracht toegeschreven dan aan de ziekenzalving!
Helaas hebben wij als protestanten eeuwenlang de biecht buiten werking
gesteld. Misbruik in de biechtpraktijk hief tegelijk “goed gebruik” op!
Toch is de biecht bijbels en reformatorisch! Het zou bijzonder waardevol
zijn, met name voor het pastoraat als zielszorg, wanneer ook aan de
biecht weer de plaats gegeven zou worden die deze behoort te hebben
binnen de Gemeente van Christus. Daarom wordt in deze brochure uw
aandacht voor zowel het ene (ziekenzalving) als ook voor het andere
(biecht) gevraagd. Zij zijn wel te onderscheiden, maar niet te scheiden.
Met het Dienstboek deel 2 (in ontwerp) is wat betreft de biecht en de
ziekenzalving een hele stap in de goede richting gezet.
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DEEL I: BIECHT

Inleidend

In het gemeente-pastoraat ontmoet ik al ruim dertig jaar regelmatig
gelovige mensen die verscheurd worden door een innerlijk conflict. Dit
conflict wordt veroorzaakt door het torsen van een verborgen last,
bestaande uit bijvoorbeeld verwonding, diep verdriet, verworpenheid,
gebrokenheid, boosheid, schuld. Kortom: ontwrichte levens.
In het pastorale gesprek wordt aangegeven dat men door die
onuitgesproken last, geblokkeerd is om in blijdschap, vertrouwen en
ruimte vrij te functioneren. Ook het gebedsleven ondervindt hiervan
hinder.
Wat in stilte aan gewetensnood wordt meegedragen en voortdurend
geparkeerd / weggestopt, kan dermate in de weg zitten dat men er ook
lichamelijk ziek van wordt.
De biecht, verstaan als een vrijwillig delen van wat als last of onvergeven
schuld ervaren wordt, houdt me al lange tijd bezig. Jaren geleden
discussieerde ik hierover mee voor de NCRV: in “debat op vijf”. Blij was
ik met het verschijnen van het boekje van een gereformeerde collega ds.
J.Weij: “Mijn zonden heb ik U gebiecht”.
In dit boekje wordt onder andere verwezen naar “Het wezen der kerk”
waarin Bonhoeffer stelde: “Er is geen gemeente meer, als er niet gebiecht
wordt”.
In Bonhoeffers “Brevier” las ik dat degene die naar ons luistert “onze
schuldbelijdenis aanhoort namens Christus en hij vergeeft ons onze
schuld namens Christus”. “Hij bewaart het geheim van onze biecht, zoals
God het bewaart”. In de biecht breekt het licht van het Evangelie door, een
doorbraak naar het kruis, naar gemeenschap, nieuw leven, zekerheid”.
“De biecht is geen wet, maar een aanbod van goddelijke hulp”.
De hoorder van een biecht is niet geschikt hiertoe vanwege kennis of
zelfs levenservaring, maar vanwege “de persoonlijke ervaring van het
kruis”. Hij kent “de goddelijke ernst en de goddelijke liefde”. Aldus
Bonhoeffer.
In het Apeldoorns boekwerk “Geloof ligt op straat” (ds.P.Hendriks e.a.),
samengesteld naar aanleiding van een bezoekproject in Apeldoorn De
Maten in 2001, werd ik bevestigd in dit thema. Ik citeer: “In de kerk is er
behoefte aan een echte biechtstoel. Voor al de stukken levensverhaal waar
je niet mee verder kunt”. Nu zitten we al dicht bij waar het mij om gaat.
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Opschrift

Mij raakt het opschrift boven Psalm 32: “De zegen der schuldbelijdenis”
(NBG). David laat in deze psalm zien hoe het verdringen van zondeschuld
psycho-somatische gevolgen kan hebben. Zolang hij die ene zonde
verzweeg, kwijnde zijn gebeente weg. De NBV zegt: “mijn botten teerden
weg”. Zolang de koning namelijk zijn ongerechtigheden verdonkere-
maande! Het begon met een misstap die verdrongen werd. Deze ging
spoken in zijn geest. Deze ene zonde bracht andere voort om die ene te
bedekken. Het ging van kwaad tot erger. Herkent u dit?
De heilige Geest ontdekt hem aan zichzelf. David wijst dan niet naar
Bathseba die zich wel meer verdekt had mogen opstellen, niet naar
Absalom met zijn puberaal gedrag, of naar het lastige volk. “Mijn zonde
maak ik U bekend”.
En dan komen in deze pracht psalm in een vers schuldbelijdenis en
vergeving voor: “Ik zal U belijden en U vergaf”. Leg ik vaak veel nadruk
op “genezing van wonden”, “vergeving van zonden” is van nog groter
belang en kan juist leiden tot genezing…
Onbeleden zonden maken ons eenzaam. En dit kun je breder trekken. Als
er in een relatie iets verzwegen wordt, schaadt dit die relatie. In de nacht
lig je te woelen en overdag moet je oppassen dat je je niet verspreekt. Je
raakt al je energie kwijt. Belijden wordt dan de sluis naar herstel, opbloei
en zegen. De psalm heeft het over jubelzangen van bevrijding. De grote
Pastor spreekt: “Ik veroordeel u niet” (Johannes 8:11). En ons leven wordt
bestempeld door Zijn woorden: “Uw zonden zijn u vergeven!” (Lukas 7: 48).

Heilzaam

Verdringen maakt ziek. Praten, luchten, belijden: het werkt genezing uit.
“Als hij zonden heeft gedaan” – Jakobus 5: 15,16 – “zal hem vergiffenis
geschonken worden. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar,
opdat u genezing ontvangt”.
Tegenover groepen met onpastorale uitwassen wordt behoedzaam gesteld
“mocht er van zonde sprake zijn”. Het hoeft niet. Het kan. Verborgen zonde
vormt een wortel voor psychische kwelling, geestelijke stilstand en
lichamelijke achteruitgang.
Een engels woord voor ziekte is “dis-ease”: vernietiging van innerlijke
vrede. Wat intern aan strijd woedt, grijpt om zich heen in het lichaam en
vindt een uitweg in hoge bloeddruk, darmklachten, een maagzweer,
slapeloosheid…
Praat er over met iemand die u kunt vertrouwen.
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Ook wordt gebeden voor de arts(en) en anderen. Meerderen kunnen een
gebed uitspreken.
De geurende olie wordt daarna, terwijl daarmee een kruis getekend wordt,
op het voorhoofd en (meestal) op de handpalmen aangebracht. Er wordt
nog even in de rust bijeengebleven. Korte tijd daarna wordt een nabezoek
gebracht.

Ik heb nog nooit anders meegemaakt dan dat het wat uitwerkte. Al was
het alleen al het weldadig weten en ervaren van de nabijheid van de
Vader en de medegelovigen. Niet dat altijd de omstandigheden
veranderen, maar wel de mens in die omstandigheden. Of de omgeving.
Worden de lasten niet lichter, dan worden de schouders sterker.

Natuurlijk gaat het om veel meer dan het lichamelijke alleen! Het betreft
heel het geschonden bestaan!
En, om Luther te citeren (aangehaald in genoemd Dienstboek): “het gebed
is ten diepste belangrijker dan de zalving op zich”.
Wanneer er een vraag komt om ziekenzalving, met beroep op Jakobus 5,
willen we in principe hierop positief ingaan. Niet om teugels in handen
te nemen, maar om alles in Gods handen neer te leggen. Overeenkomstig
wat we in Zijn Woord lezen. Gehoorzaam en vertrouwend. Gedragen door
de kerkenraad.

Maar hoe zal een gemeentelid hierover een oudste benaderen, als dit
Bijbels gegeven niet bekend is?!
Daarom deze brochure, om en de biecht en de ziekenzalving – bijbels-
pastoraal – aan de orde te stellen! Ter verdere overweging.
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In een (hervormd) synode-rapport van 1959 werd al gesteld: “Misschien
moet met menige zieke doorgestoten worden naar diepten waarvan wij
mensen schrikken, maar waar niet overheen geleefd mag worden, zonder
de grootste schade voor ziel en lichaam!” Dus niet ‘relativeren’ (“het valt
wel mee”) maar ‘relateren’ (“in relatie met Christus brengen”)!
De Opgestane zei: “Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze
kwijtgescholden” (Johannes 20: 23). Vraag: is dit alleen de ambtsdrager
voorbehouden of is dit woord toepasbaar op het onderling pastoraat?
Maar wie wil zich nog zo voor de ander beschikbaar stellen? Diep
luisterend? In veiligheid?!
Spreuken 28: 13 zegt: “Wie zijn overtredingen belijdt en nalaat, vindt
ontferming”.
Weet u dat ook zelf, dat belijden van wat dwars zit, helend en vernieuwend
werkt?!

Psychiatrie

Beschamend dat de psychiatrie de ogen van de Kerk moest openen, terwijl
de Bijbel daar Freud al lang in is voorgegaan. Freud schreef het boek
“Psychopathologie van het dagelijks leven”, waarin hij 260 ziektegevallen
belicht, die volgens deze psychiater alle het gevolg waren van onreinheid,
zelfmedelijden, oneerlijkheid en bitterheid.
De verlamde in Matteüs 9 krijgt eerst te horen dat zijn zonden vergeven
zijn en pas daarna wordt zijn lichaam genezen. Betekent dit dat ziekte
dus altijd een gevolg is van persoonlijke schuld? Deze vraag werd ook
door de discipelen gesteld in de ontmoeting met een blindgeborene.
“Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders” (Johannes 9: 3). Hier
gaat het er om dat Gods werken verheerlijkt worden in de genezing.
Daarom niet in jezelf, laat staan in een ander, graven. Maar tegelijk wat
naar voren gebracht wordt, in een geloofsgesprek(?) niet van de tafel
vegen!
Kerk en psychiatrie zouden samen een goed werk kunnen doen. In
verkondiging en zielszorg zal het voornoemd opschrift van Psalm 32 meer
ter sprake mogen komen. Het zich bewust worden (als werk van Gods
Geest) van diep verborgen schuld, gekrenkte gevoelens, scheefgegroeid
denken, zet – mits goed begeleid – een proces op gang naar leven in
Gods blijde licht.
In mijn werk destijds als begeleider bij De Hoop (Dordrecht) heb ik dit
meermalen mogen meemaken. Wanneer het geloof in de heilige en
genadige God in het leven van ex-verslaafden en prostituees ontwaakte,
kregen zij allen diepe behoefte schoon schip te maken. Inbraken,
berovingen enzovoort werden opgebiecht. Op hun uitdrukkelijk verzoek
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Het gaat vanzelfsprekend niet om de olie op zich. Het is evenmin een
magische handeling!
Net zo min als bij het doopwater en de avondmaalswijn. Maar wel rijk en
bovenal Bijbels, als begeleidend teken en symbool van het toegewijde
gebed. Met name waar de Geest wordt aangeroepen. Mét de biecht heeft
de zalving zegening en of genezing tot heilzaam gevolg. Het samen voor
Gods aangezicht zijn is al genezend!
Zijn Naam wordt aangeroepen.

“Het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Here zal hem
oprichten.”
In de Nieuwe Bijbelvertaling staat: “Het gelovige gebed zal de zieke
redden, en de Heer zal hem laten opstaan.” De Naardense Bijbel heeft:
“Dit gebed in geloof zal de doodzieke redden; opwekken zal hem de
Heer.” De Statenvertaling heeft voor ‘gezond maken’: ‘behouden’.
In het Grieks staat ‘soosei’ van ‘sooidzoo’; volgens het Grieks
woordenboek is de eerste betekenis hiervan: redden. En (pas) de tweede
betekenis: gezond maken.
Dus ‘genezing’ wordt gekoppeld aan de hartenbiecht en ‘redding’ aan de
ziekenzalving. En het is de geest – de innerlijke mens – die opgericht /
versterkt wordt en opstaat!

Hoe gaat dit in zijn werk?

Hoe passen we dit praktisch toe?
Wanneer ik gevraagd word, terwijl me dit bijbels gegeven wordt
voorgehouden, een zieke binnen de gemeente te zalven, vraag ik er – in
de lijn van de apostel – een medeoudste bij. De wijkouderling! Zo
mogelijk ook familie of een buur. Eerst worden (zijn) de  verwachtingen
gepeild. Ook het hiervoor besprokene, de context / het verband wordt
daarbij aan de orde gesteld. Dus ook of er iets zwaar op de maag ligt.
Er wordt in grote afhankelijkheid en in vertrouwen op God een gebed
uitgesproken in de lijn van: “Hemelse Vader, U heeft door Uw Zoon Jezus
Christus genezing aan zieken gebracht. In geloof bidden wij U: Moge Uw
zegen komen over… die met deze aan U gewijde olie gezalfd wordt. Zodat
hij / zij bevrijd wordt van pijn, ziekte en kwalen (en goed door de operatie
mag heenkomen) en weer gezond mag worden naar lichaam, geest en
ziel.
Zend Uw Geest tezamen met de olie, in de naam van onze Here Jezus
Christus, tot eer van U, de drie-enig God en als vooruitwijzing naar Uw
komend Koninkrijk waarin niemand meer zal zeggen: ‘Ik ben ziek’”.
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ging ik met hen mee naar ouders, gedupeerden en zelfs naar politie en
rechtbank. Wat het hen ook zou kosten, er werd niets achtergehouden. Is
dit geen voorbeeld voor ons?
Rechters en psychiaters stonden er versteld van wat Jezus Christus door
hen heen deed!

Reformatorisch

Luthers bezwaren tegen de biecht betroffen niet de biecht, maar de
biechtdwang! Het moralisme en het machtsmisbruik! Het verdienstelijk
karakter en de boetedoening!
Luther beoogde dan ook niet de afschaffing maar de zuivering van de
biecht. Luther achtte de biecht de verantwoordelijkheid van iedere christen.
Ik citeer de kerkhervormer: “De privaatbiecht geeft troost en kracht”
(Dienstboek, deel 2, 338).
Ook Calvijn heeft het in zijn “Institutie” (boek III, hoofdstuk 4.12) over het
belang van het schuldbelijden naar elkaar toe. Calvijn gebruikt het woord
“hartenbiecht”. Waar een mens zo beangst en gekweld wordt door het
gevoel van zijn zonden is, in zo’n noodsituatie, een biechtgesprek een
zegen. “De verborgen wond van de ziel wordt voor de pastor blootgelegd”.
Dit pastorale vertrouwelijke gesprek kan volgens de reformator soms
plaats hebben bij het naderen van de dood, maar evenzo midden in het
leven!
In het kader van de dienst der verzoening en bevrijding mag de biecht
gezien worden als een evangelische mogelijkheid om vrijspraak aan te
zeggen. De berouwvolle belijdenis van schuld mag in verbinding worden
gebracht met het credo: “Ik geloof de vergeving der zonden!”
Zo is de bijbelse biecht een weldaad, ruimte scheppend om Gods
genezende kracht tot herstel als een genadegeschenk te aanvaarden.
In het oude dienstboek der Nederlandse Hervormde kerk (232) staat –
naar Calvijn -  als genadeverkondiging: “Aan allen die aldus berouw
hebben en Jezus Christus zoeken tot hun heil, verkondig ik dat de
vergeving der zonden geschied is, in de Naam van de Vader, de Zoon en
de heilige Geest”.
Af en toe gebruik ik deze woorden in een eredienst, hoewel ik persoonlijk
niet zo voel voor een algemene(!) verootmoediging, schuldbelijdenis en
genadeverkondiging.

In de Vroege Kerk werd de doop gezien als (van de kant van de mens)
teken en zegel van de biecht. Er werd gebroken met een leven in schuld.
De oude mens daalde af en een nieuw mens stond op (met Christus).
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DEEL II: ZIEKENZALVING

Fundering

Dan gaan we nog een keer terug naar Jakobus 5. We lezen daar in de
verzen  15 en 16: “Als hij zonden heeft gedaan zal hem vergiffenis
geschonken worden. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar,
opdat u genezing(!) ontvangt”. De biecht dus… genezend! Zo staat het
ook in de grondtekst.
Wat staat daar (nog) voor, in vers 14? Hoor: “Is er iemand bij u ziek? Laat
hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een
gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren”.

Jakobus 5 is het hoofdstuk van bevrijdende woorden en zegenende
gebaren.
In ons kerk-zijn kennen we bepaalde symbolen waarin God ons op de
weg van het geloof wil tegemoetkomen en versterken. Water, brood, wijn;
wellicht in een kaars, een liturgische bloemschikking. Een voluit bijbels
symbool is de zalf-olie!

In het oude testament ondergingen profeten (Jesaja 61), priesters (Psalm
133) en koningen de sacramentele handeling van de zalving. De tent van
de samenkomst en de voorwerpen in de tabernakel werden door zalving
gewijd (Exodus 40).
In Psalm 23 lezen we dat de Here onze Herder het hoofd zalft. De
barmhartige Samaritaan (in Jezus’ gelijkenis) gebruikt olie om pijnlijke
wonden te verzachten. In Markus 6 vers 13 staat dat Jezus’ discipelen
vele zieken met olie zalfden. Lazen we hierover heen?
We kennen de olie in de Joodse kandelaar, in de kruiken van de
bruidsmeisjes.
David vergelijkt zich in Psalm 52 met een groenende olijfboom in het
huis van God. De olijf is een teken van nieuw leven: al wordt deze namelijk
gekapt, steeds komen er weer nieuwe scheuten!
In de Vroege Kerk werden doopkandidaten gezalfd: als teken daarvan dat
ze de Gezalfde wilden toebehoren (met Hem bekleed wilden worden) en
als toegezegde gave van de heilige Geest.
Jakobus 5 laat ons zien dat zalving met olie behoorde tot de gewone
gemeentepraktijk onder de eerste generatie christenen. Men kon er de
oudsten voor “opbellen”. De Rooms Katholieke.kerk heeft er in de 8ste

eeuw “het laatste oliesel” van gemaakt. Hier is men op teruggekomen
teneinde het weer middenin het leven te plaatsen. Ingebed in het genezend
klimaat(!) van de geloofsgemeenschap. In de Oosters-Orthodoxe kerk is
de zalving der zieken alle eeuwen door ‘in ere’ gehouden!
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Augustinus schreef: “Je bent eenmaal gereinigd door de doop en je wordt
dagelijkse gereinigd door het gebed.”
Naast de Heilige Doop ligt ook de voorbereiding tot het Heilig Avondmaal
in de lijn van een biecht. Het zelfonderzoek; de drie stadia: het overdenken
van “de ellende”, de verlossing door Jezus Christus… de dankbaarheid!
Dit alles appelleert ook aan een nieuwe gezindheid: “Vergeef ons onze
schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. De open deur naar
herstel van verbroken relaties.
Je kunt hierbij ook denken aan de Grote Verzoendag in Israël, die wordt
voorafgegaan door tien dagen van voorbereiding en inkeer (Dienstboek,
deel 2, 346).

Het komen tot een biecht en de weg nadien, is een proces! Het vergt dus
ook trouwe nazorg. In de verzen 5-11 (van Jakobus 5) komt dan ook 4
keer het woordje ‘geduld’ voor. En de woorden ‘wachten’ en ‘volharding’!
Berouw gaat met diepe pijn gepaard. Het is het “komen tot zichzelf” van
de verloren zoon. Een loskomen en opstaan uit die verkeerde situatie.
Terugkeer. Bereidheid tot herstel, zoals we dat bij Zacheüs zien.
In de weg tot de biecht wordt de vraag gesteld: “wat belast u zozeer?”.
“Wat zijn de pijnpunten?” In het Dienstboek, deel 2 (p.364, 365) is – in de
lijn van de Tien Geboden – een zogeheten biechtspiegel opgenomen met
vragen als: “Aan wie behoort mijn hart toe?”; “Waar ben ik bang voor?”;
“Waar praat ik over?”; “Sta ik snel klaar met mijn oordeel over anderen?”;
“Heb ik mij aan de aanspraak van God op mijn leven onttrokken?”
Voor iedereen te overwegen waard.

Concreet

En wat dan, als iemand biechten wil? Dit belijden kan plaatsvinden in
een gesprek, met een gebed daaraan vooraf gaande en er op volgend.
Maar het is ook gewenst dat hierbij het Woord van God geopend wordt
en het Rijk van God verkondigd wordt! De overwinning op de boze en
alle kwade tegenkrachten! En dat vanuit dit Woord een raad of belofte
wordt meegegeven.
Knielen kan een hulpmiddel zijn om aan de innerlijke houding van
deemoed gestalte te geven.
Het kan goed zijn als handoplegging plaatsvindt, met de tekening van
het kruis op het voorhoofd…
Het ontsteken van een kaars kan verwijzen naar het sterven en (vooral)
de opstanding van Jezus Christus als Heer! Een zegenend gebaar namens
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
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Het Dienstboek biedt ook ruimte aan een collectieve biecht, bijvoorbeeld
volgende op een stille tocht, of bij een ramp. Bij een echtscheiding, of
waar een predikant en een gemeente zich – na hevige problematiek –
moeten losmaken van elkaar.
Israël kende ook de collectieve biecht, op speciaal daartoe uitgeroepen
vastendagen.

De biecht zoals ik die meemaak en beoog, heeft zegening en of genezing
tot heilzaam vervolg. (Deze twee woorden hebben dezelfde letters,maar
in een andere volgorde.) Daarbij is de vormgeving (zijn de rituelen) slechts
drager van de geestelijke inhoud, die mijns inziens schriftuurlijk en in
de lijn van de christelijke traditie is.
Wie is er schoon in zijn / haar leven? Wie heeft geen deuken opgelopen
en teweeggebracht? Als uw vers wordt “mijn zonde maakte ik U bekend”
(Psalm 32), dan past de Here God op uw leven toe: “Ik leer u en onderwijs
u aangaande de weg die u gaan moet. Ik raad u, Mijn oog is op u”.


