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Chrismaviering in de veergdagenjd 31.03.2021 

 

Jaarlijks op de vooravond van Wi�e Donderdag draagt de bisschop  

samen met de priesters van het bisdom in de kathedraal, de ‘chrisma-

mis’ op. Van alle parochies nemen gelovigen deel aan deze eucharise-

viering waarin drie oliën (in koperen vaten) gewijd worden die het  

komende jaar zullen gebruikt worden om mensen te zalven: 

• Het chrisma is een mengsel van zuivere 

olijfolie en fijne balsem. Het chrisma 

wordt gebruikt bij het doopsel, het  

vormsel en de priesterwijding. 

• De olie van de catechumenen.  

 Catechumenen of geloofsleerlingen zijn mensen, jong-volwassenen 

en volwassenen, die zich voorbereiden op de iniaesacramenten 

namelijk het doopsel, het vormsel en de eucharise.  

 Zij worden met de olie van de catechumenen gezalfd in een viering 

waarbij aan God gevraagd wordt dat Hij hun zijn Heilige Geest zou 

geven als kracht bij de keuze die ze maken om gedoopt en gevormd 

te worden.  

• De olie van de ziekenzalving. Terwijl de priester of de diaken het  

voorhoofd en de handen van de zieke zal1, zegt hij: “Moge Jezus je 

door deze zalving en door zijn liefde bijstaan met de kracht van zijn 

Geest”. Op het einde van deze viering ontvangen de priesters de  

gewijde oliën en zendt de bisschop hen uit naar alle parochies van 

zijn bisdom met de zegen van God, de Vader, de Zoon en de  

heilige Geest.  

Het chrisma zal gebruikt worden jdens de vormselviering wanneer 

jullie gaan gevormd worden. De vormheer zal met dit chrisma een 

kruisteken op jullie voorhoofd tekenen en zeggen: 

“Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave van God.” 

• Wie het verlangde kon vandaag om 10 uur op AVS en TV-Oost naar de 

chrisma-viering kijken die gisterenavond — niet in de volle kathedraal 

maar wel in beperkte kring in de Sint-Niklaaskerk plaatsvond. In onze 

parochie bereidt catechumene Nicole zich op haar doopsel en vormsel 

voor. Daarom werd zij in de chrismamis met de olie van de catechu-

menen door de bisschop gezalfd.  

 

 

 

 

• Kijk eens naar jullie eigen doopfoto’s waar jullie ook gezalfd worden 

met chrisma. Hoe voelden jullie ouders, meter en peter zich bij dat 

bjizondere moment? Vraag het hen! 

• Kennen jullie iemand die de ziekenzalving of de zalving bij de pries-

terwijding ontvangen hee1? Wat deed die zalving met die persoon? 

• Op de volgende pagina zie je enkele a;eelding van zalvingen. Je kan 

die inkleuren. Herken je over welke zalving het telkens gaat? Schrijf 

die erbij. Met welke olie worden die personen gezalfd? 

Opdrachten 




