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Voorwoord 

Als een lange tocht door moeilijk begaanbaar terrein ten einde is en men het logboek 
nog eens inkijkt, leest men daarin ook de namen van vele anderen. Dat zijn degenen 
waarmee de route is uitgestippeld, die een eindje mee onderweg zijn geweest, die nieuwe 
paden, nu eens een kortere, dan weer een doodlopende weg, hebben gewezen, die 
verfrissingen brachten, kortom degenen die ertoe bijdroegen dat de tocht gemaakt kon 
worden. 
Professor B. Fischer in Trier bedacht het thema van dit proefschrift en bood begeleiding 
tijdens de aanvangsfase. Professor I. Foundoulis in Thessaloniki steunde het veldonder
zoek en verschafte mij vele introducties in de Griekse kerk. Talrijke huisvrouwen, 
priesters, theologen, overige wetenschappers en anderen in de Griekse samenleving 
gaven mij waardevolle inlichtingen en stelden hun huis voor mij open. Van hen vallen in 
het bijzonder K. Papajannis, parochiepriester in Thessaloniki, en P. Tsolaki-Berensen 
(Î1986), huisvrouw in Galatista, te noemen. Na mijn verblijf in Duitsland en Griekenland 
keerde ik naar Nederland terug, en wel naar Nijmegen. Professor A. van der Aalst 
begeleidde de schrijfwerkzaamheden daar. Hij en professor A. Scheer verklaarden zich 
bereid als promotores op te treden. G. Bartelink, Α. Davids en J. Siemerink, die samen 
de manuscriptcommissie vormden, en H. de Graauw lazen de studie kritisch door. I. 
Kuijpers typte een groot deel van de eerste versie van het proefschrift. De AA. Bredius-
stichting te Hernen en de Radboudstichting/Wetenschappelijk Onderwijsfonds te Vught 
financierden een deel van de drukkosten. 
In menige bibliotheek heb ik boeken en tijdschriften kunnen opsporen en inzien. Dat 
waren vooral de bibliotheek van het Liturgisch Instituut in Trier, die van het Patriarchaal 
Instituut voor Studies van de Vaders, die van de Theologische Faculteit en die van de 
Letterenfaculteit in Thessaloniki, die van het Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische 
Studies, de Universiteitsbibliotheek en de bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerd
heid in Nijmegen en de bibliotheek van het Byzantijns-Nieuwgrieks Seminarium van de 
Universiteit van Amsterdam. 
Vele mensen stimuleerden mij en toonden belangstelling. Ik dank hen allen hartelijk. 
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Een schaal meel waarin een glas olijfolie met een brandende pit en zeven brandende 
kaarsen staan (zie p. 183 v). 
Foto: E. Verweij, Amsterdam 
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Inleiding 

1 Motieven en terminologische opmerkingen 

Over de praktijk van alledag in de Orthodoxe kerken is er tot nog toe maar weinig 
onderzoek gedaan. Zowel Westeuropese en Amerikaanse als Griekse en Russische 
auteurs die de Orthodoxie willen beschrijven, richten zich voornamelijk op de theologie, 
de patrologie, het kanoniek recht en de 'officiële' liturgische boeken. Dikwijls komen zij 
dan tot een geïdealiseerd beeld van de Orthodoxie. Zij neigen er sterk toe het ideaal en 
de praktijk met elkaar gelijk te stellen. De vraag echter hoe bijvoorbeeld het leven in 
een doorsnee Russische parochie eruit ziet of hoe het doopsel in Griekenland werkelijk 
beleefd en uitgevoerd wordt, komt bijna nooit systematisch aan de orde. Als men die 
vragen serieus zou proberen te beantwoorden, zou de beschrijving van de Orthodoxe 
kerk wel eens veel minder mooi maar wel realistisch kunnen uitvallen.' De desinteresse 
voor de praktijk geldt helemaal bij de rite van het oliesel, het stiefkind onder de 
sacramenten. De afwezigheid van studies over 'het zevende sacrament' is opvallend.2 

Toch (of misschien moet ik nu schrijven daarom) besloot ik het oliesel als thema van 
mijn proefschrift te nemen. Mijn motieven waren: 
- ik wilde de feitelijke praktijk van de liturgie en haar betekenis voor de deelnemers 

bestuderen; 
- nadat ik voor mijn opleiding tot ziekenhuispastor stage had gelopen in een groot 

algemeen ziekenhuis ergens in West-Nederland en mijn doctoraalscriptie aan de 
praktijk van de ziekenzalving in die instelling gewijd had, wilde ik onderzoeken hoe de 
ziekenzalving in de Orthodoxe kerk gevierd werd; 

- bij de hervorming van de liturgie van het oliesel in de Rooms-Katholieke kerk tijdens 
de jaren zestig (van 'laatste oliesel' naar 'ziekenzalving') beriep men zich deels op de 
praktijk in de Oosterse kerken; een nader onderzoek naar die praktijk leek daarom van 
belang. 

Het zou te moeilijk zijn de praktijk in alle Orthodoxe kerken te onderzoeken. Omdat ik 
Nieuwgrieks had geleerd, besloot ik de Grieks-Orthodoxe kerk te kiezen en het nood
zakelijke veldwerk in Hellas te verrichten.3 

De hoofdtitel van dit proefschrift is een zinsnede uit het gebed na het derde evangelie 
in het Orthodox oliesel. Van de ondertitel verdienen drie begrippen een nadere 
toelichting. Met 'viering' wordt bedoeld het als gemeenschap volgens een ritueel 
symbolisch gedrag uittreden uit het gewone leven in een verhoogd levensgevoel. Zo is 
de kategorie 'viering' in de bijeenkomst van christenen in naam van de Heer een 
wezenlijk kenmerk van de liturgie." Onder 'oliesel' versta ik de sacramentele rite 
waarbij iemand die geacht wordt ziek te zijn, met olie wordt gezalfd en waarbij over 
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haar/hem gebeden wordt om genezing en vergeving. Dat ik van oliesel en niet van 
ziekenzalving spreek, komt omdat in de Griekse benaming meestal het woord olie zit. 
Overigens wordt met olie natuurlijk vette olie bedoeld, met name olijfolie, en geen 
etherische, vluchtige olie, minerale olie, aardolie, drogende olie of smeerolie. De Grieks-
Orthodoxe kerk omvat niet alleen Griekenland, maar zij bevindt zich ook in West-
Europa, in Afrika en in andere werelddelen. In het eerste, historische deel van dit boek 
wordt 'Grieks-Orthodox' in de brede zin gebruikt, in het tweede deel over het veldwerk 
beperk ik mij tot de Orthodoxe kerk in Griekenland. Overigens behoort meer dan 97% 
van de Grieken tot die kerk. Zij is de 'heersende godsdienst' (η ¿τι,κρατοϋσα 
θρησκεία) van het land. 

Van het Griekse oliesel worden vier aspecten bestudeerd: zijn plaats, deelnemers, 
vormgeving en betekenis. Onder het eerste aspect, de plaats, wordt onderzocht welke 
positie het oliesel inneemt (de benaming, de situatie, de frequentie) en welke fasen er 
om de rite heen vallen te onderscheiden. Onder het tweede aspect, de deelnemers, wordt 
bekeken wie de viering bijwonen en wat hun rol is. Onder het derde aspect, de vorm
geving, wordt de formele structuur van de viering van het oliesel bestudeerd, dat wil 
zeggen het tijdstip waarop en de ruimte waarbinnen de rite plaatsvindt, het verloop van 
de viering en de elementen waarvan gebruik wordt gemaakt. Onder het vierde aspect ten 
slotte, de betekenis, wordt onderzocht welke betekenis aan het oliesel wordt toegekend. 
In deel I heb ik deze vierdeling niet altijd benut, vooral niet bij de stof uit de eerste 
eeuwen, omdat die materie daarvoor te gering is. 

2 De doelstelling en de opbouw van deze studie 

Het hoofddoel is de beschrijving van de hedendaagse praktijk van de viering van het 
oliesel in Griekenland, en wel onder de zojuist genoemde vier aspecten van de plaats, de 
deelnemers, de vormgeving en de betekenis. Om de huidige praktijk beter te kunnen 
begrijpen zijn het historisch perspectief en de theoretische kennis onontbeerlijk. Het 
tweede doel is daarom de beschrijving van de historische ontwikkeling en van de theorie 
van onze rite in de Grieks-Orthodoxe kerk. De presentatie van dat materiaal gaat vooraf 
aan die van de actuele praktijk. 
In deel I worden allereerst het gebruik dat men in de oudheid van olie maakte, en de 
ontwikkeling van het oliesel in het vroege christendom geschetst. Daarna zien we hoe 
het oliesel wordt gevierd volgens het euchologion, een liturgisch boek waarin de riten 
van de sacramenten, de getijden en belangrijke gebeden staan. We bespreken hier de 
periode van de achtste tot en met de zestiende eeuw. Behalve het gewone oliesel komen 
het dodenoliesel, dat in die tijd in zwang was, het gieten van olie tijdens een begrafenis 
op de dode en met het oliesel verwante riten ter sprake. Van alle Byzantijnse schrijvers 
over de liturgie besteedt Symeon van Thessaloniki (f 1429) verreweg de meeste aandacht 
aan het oliesel. Daarom komen zijn beschrijving en visie uitvoerig aan bod. Na een korte 
weergave van de viering tijdens de zeventiende, achttiende en de negentiende eeuw 
worden de opvattingen van twee twintigste-eeuwse theologen, P. Trembelas en I. 
Kalojirou, gepresenteerd. Tot slot komt de rite die in het euchologion dat in onze tijd 
van kracht is, voorkomt, aan de orde. De belangrijkste edities en vertalingen worden 
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besproken en de rite wordt becommentarieerd. Ook is hier een nieuwe Nederlandse 
vertaling opgenomen. 
In deel II komt de hedendaagse praktijk van het oliesel aan bod. De beschrijving is 
gebaseerd op het veldwerk dat ik van september 1981 tot en met juli 1984 in Grieken
land verrichtte. Eerst wordt er verslag gedaan van het onderzoek over de pastorale 
praktijk in de Orthodoxe kerk in Griekenland in het algemeen. Dan volgen er enige 
opmerkingen over de werkwijze die ik tijdens het veldonderzoek toegepast heb. In het 
kernstuk van het tweede deel worden daarna de onderzoeksresultaten gepresenteerd, en 
wel weer onder de vier aspecten van de plaats, de deelnemers, de vormgeving en de 
betekenis van het oliesel. Tot slot worden zes casussen geboden ter illustratie van het 
algemene beeld. 
Griekenland verandert snel in onze tijd. De veranderingen en de spanningen die daar 
het gevolg van zijn, oefenen ook invloed uit op de praktijk van het oliesel. Daarom wordt 
dit boek niet alleen met de conclusies afgesloten maar ook met een nawoord over het 
oliesel als pastoraal probleem. 
Bij het veelomvattend thema van deze studie is het niet verwonderlijk dat ook veel níet 
aan de orde kan komen. Zo komt, wat de historische ontwikkeling van de rite betreft, de 
periode van de vroege kerk slechts globaal aan bod, is de aandacht op de Byzantijnse 
euchologia en op de werken van Symeon geconcentreerd en blijven andere Byzantijnse 
en na-Byzantijnse bronnen grotendeels buiten schot. Bij het literatuuronderzoek dat ik 
ter aanvulling op het veldwerk deed, heb ik schoolboeken voor de katechese, preek-
bundels, bisdombladen, parochieblaadjes, kranten, week- en maandbladen op enkele 
uitzonderingen na buiten beschouwing moeten laten. Het materiaal is te overvloedig. De 
beleving van ziekte in de Schrift, de wonderbaarlijke genezingen en het charisma van 
genezing, de verhouding tussen lichaam, ziel en geest, de zalving vóór de waterdoop, het 
vormsel, heilig water, het ziekenpastoraat, de ziekencommunie, de gebeden voor zieken, 
de zegening van de olijvenoogst en van de geperste olie, enzovoorts: het zijn allemaal 
themata die ook met het oliesel verband hebben, maar die hier niet of slechts marginaal 
behandeld worden. De viering van het oliesel in andere Byzantijns-Orthodoxe kerken en 
in de overige Oosterse kerken heb ik evenmin beschreven, ofschoon er wel belangrijke 
overeenkomsten, verschillen en onderlinge beïnvloeding vallen aan te wijzen. Het oliesel 
in de Westerse kerk komt maar sporadisch aan bod.5 Voor een Katholiek of Protestants 
publiek is de vraag naar de verhouding tussen het Byzantijnse en het Latijnse oliesel 
natuurlijk boeiend en belangrijk. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen 
de historische ontwikkeling en de huidige praktijk in de Westerse kerk enerzijds en die 
in de Oosterse kerk anderzijds? Het belang van deze vraag wordt nog duidelijker, als 
men denkt aan de discussies in de hedendaagse Rooms-Katholieke kerk over de 
ziekenzalving, onder andere over de kwesties wanneer de ziekenzalving gevierd mag 
worden (bij stervenden en zwaar zieken of ook bij bejaarden?), wie de eigenlijke 
bedienaar, de 'minister proprius', van dat sacrament is (alleen de priester of ook de 
diaken en de pastoraal werker?) en wie de olie hoort te wijden (normaliter de bisschop 
en in uitzonderingsgevallen de priester of normaliter de priester?). Uit de beschrijving 
op de pagina's die volgen, zal blijken dat in de Grieks-Orthodoxe kerk het oliesel zowel 
voor zieken als voor gezonden gevierd wordt, dat niet alleen de priester en soms de 
diaken zalven, maar dat leken de zalving ook aan elkaar verrichten en dat de olie door 
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de priester gewijd wordt. De vergelijking tussen Athene en Rome komt echter, wederom 
om redenen van beperking, hier niet systematisch aan bod. Het bestuderen daarvan zou 
aanzienlijk meer onderzoek op geschiedkundig, sacramenteel-theologisch, pastoraallitur-
gjsch en kerkrechtelijk gebied hebben gevergd dan in deze fase mogelijk was. Het is een 
goed onderwerp voor een vervolgstudie. 
De telling van de Psalmen gebeurt volgens de Septuagint. 

3 De in deze studie gebruikte methoden 

Deel I bestaat voor een groot deel uit liturgie-historisch onderzoek. De bestudeerde 
bronnen zijn de Bijbel, enige geschriften van kerkvaders en van kerkelijke schrijvers, 
liturgische documenten uit de oudheid, uit de Byzantijnse en uit de na-Byzantijnse 
periode (met name euchologia), verhandelingen uit dezelfde perioden - de geschriften 
van Symeon van Thessaloniki nemen hier de meest vooraanstaande plaats in -, enkele 
negentiende- en twintigste-eeuwse studies van Rooms-Katholieke en Grieks-Orthodoxe 
theologen, hedendaagse liturgische boeken (wederom met name euchologia) en moderne 
vertalingen van de rite van het oliesel. Daarnaast is secundaire literatuur onderzocht: 
commentaren, inventarissen van codices, woordenboeken, monografieën en artikelen. De 
talen waarin de teksten bestudeerd werden, zijn het Grieks (Oud-, Byzantijns- en 
Nieuwgrieks), Latijn, Hebreeuws, Engels, Frans, Italiaans, Duits, Nederlands en 
Russisch.6 De opsporing van een deel van de bronnen en van de secundaire literatuur 
was niet eenvoudig. 
Na zorgvuldige lezing van de geschriften heb ik het materiaal dat op het oliesel betrek
king had, vergaard, geanalyseerd, beschreven en in het kort toegelicht. Bij de beschrij
ving is de chronologische volgorde van de bronnen gehanteerd. Voor zover dat nodig is, 
zijn overeenkomsten en verschillen tussen de geschriften of tussen delen ervan aangege
ven. De hedendaagse euchologia zijn nauwkeurig met elkaar vergeleken. Het commen
taar op het door de Apostolische Diakonie uitgegeven formulier van het oliesel, met 
name op de structuur en de betekenis van de rite, is voornamelijk descriptief. De 
moderne vertalingen van het oliesel worden alleen vermeld, niet uitvoerig beschreven. 
Wel vindt vanwege het belang ervan voor het Nederlands taalgebied een vergelijking 
plaats tussen een reeds bestaande Nederlandse vertaling van het olieselformulier en een 
nieuwe Nederlandse versie van mijn hand. Voor het overzetten van het Grieks in de taal 
waarin deze dissertatie geschreven is, was het zoeken naar en het kiezen van de juiste 
weergave van het origineel vereist. 
Het zou mogelijk zijn geweest het onderzoek van de Byzantijnse euchologia uit te 
hebben laten lopen op een kritische editie van het formulier van het oliesel, dat wil 
zeggen op een standaard-tekst of 'ideaal-tekst' met de belangrijkste varianten. Waarom 
is dat niet gebeurd? Ik heb mijzelf voor de keuze gesteld tussen enerzijds het verzorgen 
van een kritische editie, die overigens bescheiden zou zijn omdat ze maar op het 
onderzoek van eenenvijftig (deels integraal, deels slechts in de vorm van een overzicht) 
gedrukte euchologia gebaseerd zou zijn, en de Nederlandse vertaling daarvan, en 
anderzijds alleen het vertalen van hel formulier dat tijdens de periode van mijn veld
onderzoek het meest in omloop was. Om de omvang van dit proefschrift niet Ie groot te 
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maken en om de Nederlandse lezer kennis te laten maken met de in het huidige 
Griekenland meest gebruikte tekst heb ik voor de tweede mogelijkheid gekozen. Verder 
vindt om redenen van beperking geen theologische evaluatie of interpretatie van de 
liturgische bronnen plaats. De vraag of de geloofsgemeenschap uit de tijd dat met name 
de Byzantijnse euchologia en typika ontstonden, haar behoefte aan genezing en vergeving 
van Godswege vervuld zag in de rite van het oliesel, valt hier niet te beantwoorden. Dan 
dient men veel meer bronnen te bestuderen dan de 'officiële' üturgische boeken en de 
door mij geraadpleegde verhandelingen. 
Deel II stoelt voornamelijk op liturgie-praktisch onderzoek. Dat onderzoek bestond uit 
een ellips met twee kernen, te weten het veldwerk en het literatuuronderzoek. De 
belangrijkste onderdelen van het veldwerk waren het ontwerpen van een onderzoeks-
instrumentarium, het formuleren van de vraagstelling, het herformuleren van de vragen 
op grond van de dialektische verhouding tussen het veldwerk en de vraagstelling, het 
bepalen van de plaats van onderzoek, het leggen van contacten met sleutelpersonen, het 
bijwonen van oliesels volgens de methode van de participerende observatie, en het 
voeren van vraaggesprekken. De beschrijving van het veldwerk is met opzet autobiogra
fisch gekleurd vanwege de verwevenheid van de onderzoeksomstandigheden en mijn 
persoonlijk leven. Ook in cultureel-anthropologische studies treft men dat verschijnsel 
vaak aan. Omdat de werkwijze van het veldwerk in het tweede hoofdstuk van deel II 
uitvoerig beschreven wordt, ga ik er hier niet verder op in. 
Het materiaal dat in het veldwerk over het oliesel verzameld, genoteerd en geordend is, 
wordt ontleed en beschreven naar de reeds genoemde aspecten van de plaats, deel
nemers, vormgeving en betekenis van het oliesel. Bij de kategorie 'plaats' is aan de 
context van het oliesel grote aandacht besteed. Ook de zes geschetste casussen zijn aan 
het veldwerk ontleend, en wel aan de eenendertig geobserveerde oliesels. 
De bestudeerde literatuur, de 'tweede kern', is van theologische (in het bijzonder 
liturgiewetenschappelijke en pastoraaltheologjsche) en van sociaalwetenschappelijke 
(vooral cultureel-anthropologische en sociologische) aard. Zij is voor een groot deel 
Griekstalig. Er zijn telkens twee hoofdvragen aan haar gesteld: bevat zij gegevens over 
het Grieks oliesel en bericht zij over onderzoek naar de praktijk van de Orthodoxe kerk? 
Het antwoord op beide vragen vindt men in het eerste hoofdstuk van deel II. Bovendien 
wordt de stof die de respons op de eerste vraag opleverde, gebruikt ter aanvulling op de 
gegevens die door het veldwerk verkregen zijn. 
Het nawoord is gebaseerd op ervaringen die ik in de Griekse samenleving heb opgedaan, 
op enige literatuurstudie en op gesprekken met professor A. van der Aalst. Het vormt 
de aanzet tot een kritische reflectie op de huidige praktijk van het oliesel. 
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DEEL I 

DE HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN НЕТ 

OLIESEL IN DE GRIEKS-ORTHODOXE KERK 

De doelstelling van het eerste deel is te laten zien hoe de rite van het oliesel zich vanaf 
zijn wording tot aan de huidige tijd heeft ontwikkeld en hoe de theorie van het oliesel 
luidt. Voor een beter begrip van de betekenis van de ohe komt eerst ter sprake waartoe 
olie in de oudheid diende. Dan worden de hoofdlijnen van de ontwikkeling van het 
oliesel in de vroege kerk getrokken. Het accent valt op de beschrijving van het formulier 
van het oliesel in de Byzantijnse euchologia vanaf de achtste tot en met de zestiende 
eeuw. Met name tijdens de elfde, twaalfde en de dertiende eeuw verandert de rite 
enorm; de belangrijkste wijziging is wel de betrekkelijk snelle uitbreiding. Daarom 
worden enkele opvallende formulieren belicht die daarvan getuigen. Niet alleen het 
gewone oliesel, namelijk dat voor levenden, maar ook het dodenoliesel en enkele andere 
zalvingsrituelen worden beschreven. Omdat Symeon van Thessaloniki nogal wat gegevens 
over het oliesel biedt die het materiaal van de euchologia op menig punt aanvullen, 
komen die ruimschoots aan bod. De ontwikkelingen in de liturgische boeken en in de 
theologische geschriften na de zestiende eeuw bestaan voornamelijk uit consolidering en 
uniformering. Daarom worden ze hier slechts in vogelvlucht behandeld. Daarna worden 
de opvattingen van twee twintigste-eeuwse theologen, P. Trembelas en I. Kalojirou, over 
het oüesel besproken. Tot slot komt het hedendaags euchologion aan de orde. De 
formulieren die in de Griekse kerk het meest gebruikt worden, worden gepresenteerd. 
Het meest gebruikte wordt becommentarieerd en in het Nederlands vertaald. Een schets 
van huidige met het oliesel verwante rituelen sluit dit deel af. 





1 Het gebruik van olie in de oudheid en de ontwikkeling van 
het oliesel in het vroege christendom 

Olie, meestal olijfolie, neemt tijdens de oudheid in het oostelijk bekken van het Middel
landse Zeegebied en in het Tweestromenland, in de Egyptische, Mesopotamische, 
Syrische, Palestijnse, Griekse en Romeinse samenleving een vooraanstaande plaats in en 
wordt er voor velerlei doelen gebruikt.1 De ohe is dikwijls met wijn en/of allerlei 
kruiden vermengd, naargelang van het doel. Daarom is het onderscheid tussen ohe 
(βλαων) enerzijds en zalf, zalfolie, zalvingsolie, chrisma en parfum (μύρον, χρίσμα, 
άλειμμα) anderzijds in de ons overgeleverde teksten vaak niet duidelijk.2 Bovendien 
lopen het gebruik van ohe voor religieuze doeleinden en het gebruik ervan voor profane 
zaken vaak dooreen, zo beide al te scheiden zijn. 
Olie functioneert: 

1 Als middel om (delen van) het lichaam mee in te smeren, in te wrijven, te zalven en 
het zo lekker te laten geuren of te laten glanzen, verder om het soepel en schoon te 
maken, het krachtig te maken of tegen de felle stralen van de zon te beschermen. De 
zalving wordt als plezierig voor het lichaam ervaren en dient er bij maaltijden en 
feesten toe vreugde uit te drukken: daarom wordt zij wel 'jubelolie', 'vreugdezalf 
genoemd, bijvoorbeeld in de Schriftplaatsen Ps. 44,8 (LXX: e\aioi> άγγαλιάσεως), 
Jes. 61,3 (LXX: άλειμμα ευφροσύνης) en Hebr. 1,9. Vanwege het aangename aspect 
ervan is deze oliezalving in Israël gedurende perioden van vasten, rouw en/of boete 
niet geoorloofd, dan wel wordt zij niet gepraktiseerd. Vanwege haar reinigende en 
sterkmakende karakter dient de zalving met ohe er tevens toe bepaalde rechtshande
lingen te begeleiden, ja vormt zij zelf een rechtshandeling: de zalving maakt vrij of 
verleent gezag, gewicht ( ТІЗЭ ).3 Daarom worden liturgische voorwerpen als altaren, 
tevens (hoge)priesters en koningen gezalfd, opdat zij aan God worden toegewijd, voor 
Hem vrij worden gemaakt, met Zijn geest gesterkt worden. De Messias is de Gezalfde 
bij uitstek. In het Nieuwe Testament openbaart Jezus van Nazareth zich als de 
Christus, de Gezalfde (ó Χριστός). Vanwege haar messiaanse waarde wordt de 
zalving met ohe ook het symbool van de eindtijd. 

2 Als middel ter verzachting en genezing van wonden, van inwendige en van uitwendige 
pijnen en ter bevrijding van bezetenheid. Men zalft zich met de ohe, wordt ermee 
gezalfd of drinkt haar (bijvoorbeeld Mk. 6,13; Lk. 10,34; Jak. 5,14 v). Ook zalft men 
zich wel ter afwering van het kwaad en ter zuivering, dit vooral in Mésopotamie en in 
Egypte. 

3 Als voedsel. Vele spijzen worden bovendien met ohe bereid. Evenals andere belang
rijke voedingsmiddelen als tarwe en wijn wordt ohe ook voor offeranden gebruikt. 

4 Als brandstof in lampjes (bijvoorbeeld Mt. 25,3 ν. 8). 
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5 Als balsemmiddel voor doden. In Hellas krijgen doden vazen vol zalf (λήκυθοι) mee 
in hun graf. 

6 Als handelswaar. Deze betekenis krijgt de olie op grond van de hierboven genoemde 
betekenissen. 

Van al deze functies van de olie is voor ons het meest van belang, dat zij gebruikt wordt 
om pijnen te verzachten en te genezen. Als deze toepassing van de olie gepaard gaat met 
het aanroepen van 'de naam van de Heer' (vergelijk Jak. 5,14), zijn we beland in de 
eerste ontwikkelingsfase van het christelijk oliesel. Daarvan schets ik alleen enkele 
globale lijnen die de ontwikkeling aangeven. Veel detailonderzoek is al verricht en wordt 
nog steeds verricht. Twee plaatsen in het Nieuwe Testament zijn van bijzonder belang: 
Mk. 6,13 en Jak. 5,14 v. 

Mk. 6,13 weerspiegelt niet alleen de gewone praktijk van olie als geneesmiddel, maar 
plaatst de zalving van zieken met olie ook in het licht van de verkondiging van de 
heilsboodschap door de leerlingen (vergelijk Mk. 6,7.12).'' Het is overigens opvallend, 
dat op geen enkele andere plaats in de evangeliën of in de Handelingen der Apostelen 
waar sprake is van de genezing van zieken, olie wordt vermeld. Wel is er in de gene-
zingsverhalen dikwijls van handoplegging sprake. 
Jak. 5,14 v5 weerspiegelt eveneens de gebruikelijke praktijk van de zalving van zieken 
met olie ter genezing. Over de begrippen 'redden' (σώσει) en 'doen opstaan' (èyepeT) 
bestaat echter verschil van mening, of zij eschatologisch-geestelijk moeten worden 
opgevat - in dat geval treden meestal de lichamelijke genezing op de achtergrond en de 
zondevergeving op de voorgrond - of voornameüjk lichamelijke genezing omvatten, dan 
wel beide aspecten aangeven. De begrippen geven zeker niet alleen het geestelijk aspect 
aan. Dat komt allereerst, omdat een scheiding tussen lichamelijke en geestelijke 
genezing aan de nieuwtestamentische heilsboodschap over het algemeen vreemd is. Waar 
het heil verkondigd wordt, worden zowel zieken genezen als zonden vergeven. Ziekte en 
dood zijn immers, evenals schuld, tekenen van de gebrokenheid van het menselijk 
beslaan. De dag des Heren en het Rijk Gods zetten héél de mens in het nieuwe licht.6 

Dit verband blijkt ook in Jak. 5,15 v; in deze passage wordt geen onlosmakelijk verband 
beschreven, want de combinatie 'en als '(καν) is voorwaardelijk. De tweede oorzaak is, 
dat de begrippen 'redden' en 'doen opstaan' in het bijzonder héél de mens kunnen 
omvatten en niet alleen het 'geestelijk heil'. Een opvallend punt in de tekst is voorts de 
verwijzing naar de zalving door de 'oudsten van de kerk' (πρεσβυτέρους της εκκλησίας). 
De zieke zalft niet zichzelf en wordt evenmin door familieleden gezalfd. De betekenis 
van die oudsten was en is eveneens vaak omstreden. Sommigen, met name Rooms-
Katholieke en Oosters-Orthodoxe auteurs, lezen hier 'priesters van de kerk', anderen, 
vooral Protestantse schrijvers, vertalen Ouderlingen van de gemeente', om te zwijgen van 
de variaties en de tussenwegen. Waarschijnlijk is de exegese van deze auteurs mede 
beïnvloed door de verschillende kerkeüjke tradities waartoe zij behoren. De 'oudsten' 
bidden 'over de zieke' (¿π' αυτοί') en zalven hem 'in de naam van de Heer' (ér τω 
ονόματι του κυρίου). Volgens verschillende schriftgeleerden zijn het bidden 
(προσβυξάσθωσαν) en 'het gebed van het geloof (η Ευχή της πίστεως) belangrijker dan 
de zalving. Men kan zich echter afvragen, of het aanbrengen van een hiërarchische 
verhouding tussen het bidden en het zalven recht doet aan de toenmalige zalvingspraktijk 
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in geval van ziekte. Het is overigens opvallend, dat in Jak. 5,16 wel het belijden van 
zonden en het bidden worden genoemd maar niet meer het zalven met olie. In de loop 
van de kerkgeschiedenis heeft men zich dikwijls op Jak. 5,14 ν beroepen om de apostoli
sche oorsprong van het oliesel aan te geven.7 Ook tegenstanders van de 'extrema unctio'-
praktijk beriepen zich op deze tekst om de (in hun visie) verwording van het sacrament 
aan de kaak te stellen.8 

Over het gebruik van olie ter genezing van zieken 'in de naam van de Heer'9 gedurende 
de tweede eeuw na Christus bestaan weinig of geen getuigenissen. Dit kan samenhangen 
met het fragmentarische karakter van de overgeleverde bronnen uit die tijd. Of wellicht 
is het oliesel in die periode nog te weinig herkenbaar als zelfstandig ritueel of nog te 
weinig ontwikkeld? Misschien is de praktijk die Jakobus beschrijft, beperkt gebleven tot 
het joods-christelijk milieu, al lijkt dit niet waarschijnlijk.10 

Vanaf de derde eeuw worden de bronnen talrijker. Menige Griekse, Latijnse en Syrische 
kerkvader bericht over zalvingen van zieken met oüe en over hun daaropvolgende 
genezing. De ziekten waaraan de mensen lijden, zijn van allerlei aard. Het zijn zowel 
lichte als zware kwalen, handicaps als blindheid, verder bezetenheid. Zielzorgers drukken 
hun gelovigen op het hart niet naar (heidense) kwakzalvers te gaan of uit bijgeloof 
magische rituelen te voltrekken ter genezing van hun ziekten maar gebruik te maken van 
gezegende olie. Ook stervenden worden gezalfd. Overigens dient de oüe niet alleen ter 
zalving, maar men drinkt haar ook wel. Bij Orígenes en Johannes Chrysostomos wordt 
men geconfronteerd met de kwestie van de zalving van boetelingen. Beiden citeren in 
uiteenzettingen over boete en vergeving Jak. 5, 14 w.11 Men dient zich hier echter af te 
vragen, of deze schrijvers werkelijk op een zalving met olie in hun tijd doelen of dat zij 
de tekst van Jakobus als illustratie gebruiken voor het belang van boetedoening en de 
rol van de priester daarbij.12 Als zij wél een oliezalving voor ogen hebben, dan zijn de 
ontvangers daarvan in elk geval geen lichamelijk zieken maar boetelingen. Zo'n zalving 
komt min of meer overeen met het verzoeningsritueel dat de vroege kerk zeker vanaf de 
vierde eeuw kent en waarbij boetelingen door de priester of bisschop met olie/chrisma 
gezalfd worden.13 (Vergelijk ook de hieronder geciteerde tekst van het Testamentum 
Domini Nostri Jesu Christi.) Dat in sommige streken, in elk geval in Syrië, ± 500, de 
(op zich gebruikelijke) zalving van gestorvenen ook een liturgische functie heeft, maakt 
Pseudo-Dionysios de Areopagiet duidelijk: 'de hiërarch giet de oüe op de ontslapene' 
(Ιττιχε'ει τω κβκοιμ,τιμένω то tkaiov о ιεράρχης). De hier genoemde olie is waarschijn
lijk chrisma. De betekenis van de zalving is dat zij, zoals de olie bij het doopsel de 
dopeling tot de heilige strijd opriep, nu laat zien dat de gestorvene dat gevecht voltooid 
heeft (κατά τους αυτούς Upovç ότγωνας άθλήσαιπα каі текеіш е та)}* 
Het is gebruikelijk dat monniken en leken zieken zalven. De olie is dikwijls door de 
monniken zelf of door een kerkelijk ambtsdrager gezegend of zij komt uit de lampjes die 
in de kerk branden, of zij heeft bij het altaar of bij de graven van de martelaren gestaan. 
Zieken zalven ook vaak zichzelf. Bepaalde bisschoppen trachten deze gebruiken te onder
drukken, vooral omdat naar hun mening de zalving een priesterlijke taak is.15 In de oude 
kerk is de zalving echter niet voorbehouden aan een gewijde bedienaar. Nog Innocentius 
I stelt dat de zalving met de door de bisschop gezegende olie ('quod ab episcopo 
confectum') door álle christenen gedaan mag worden ('non solum sacerdotibus sed ab 
omnibus uti christianis heet, in sua aut in suorum necessitate unguendum').16 Wel komt 

5 



de zegening van olie alleen de gewijde ambtsdrager toe. Hier hangt waarschijnlijk het feit 
mee samen dat de enige liturgische teksten die van het oliesel bewaard zijn, gebeden zijn 
die de zegening van de olie tot thema hebben. Het priesterlijk-liturgische accent ligt bij 
de zegening van de olie, niet bij de zalving zelf.17 Ik noem enkele van die gebeden. 
a Het oudste stamt uit het begin van de derde eeuw. Het bevindt zich in de Traditio 

Apostolica, 'un règlement ecclésiastique écrit à Rome ... pour une communauté 
romaine'.18 Zij wordt door vele onderzoekers aan Hippolytos toegeschreven en heeft 
een grote invloed op de latere liturgische ontwikkeling van de kerk, ook die van het 
Oosten, uitgeoefend. De oorspronkelijke Griekse versie van dit werk is echter bijna 
geheel verloren gegaan.19 Het betreffende zegeningsgebed, dat de bisschop hoogst
waarschijnlijk tijdens de eucharistie op het einde van de anafora uitspreekt als iemand 
olie aanbiedt ('si quis oleum offert')20, bevat onder meer de bede om vertroosting en 
gezondheid voor de gebruikers van de olie ('oleum hoc sanctificans das, deus, 
sanitatem21 utentibus22 et percipientibus ... omnibus gustantibus confortationem et 
sanitatem utentibus illud praebeat'). 

b De Kanones van Hippolytos (eerste helft van de 4de eeuw23 geschreven in Egypte), 
een omwerking van de Traditio Apostolica24, vermelden op het einde van kanon 3, die 
getiteld is 'Prière sur celui qui devient évêque, et ordonnance de la Liturgie', dat de 
bisschop ook zo over de olie bidt: 'S'il y a de l'huile,... prie sur elle de cette manière, 
bien que ce ne soient pas les mêmes expressions, mais c'est une même signification'.25 

De woorden 'de cette manière' verwijzen naar de tevoren aangeduide dankzegging 
over brood en wijn. Het is echter onzeker, of deze olie vooral ten behoeve van zieken 
gezegend werd.26 

с De Apostolische Constituties (Διαταγαί των Ά-γίων 'Αποστόλων δια Κλημβίτος, 
± 380 tot stand gekomen in de omgeving van Antiochië) bevatten in het achtste boek, 
dat waarschijnlijk wederom een omwerking van de Traditio Apostolica vormt, een 
gebed ter zegening van 'het water of de olie'. Hierin wordt aan God gevraagd aan het 
water en/of de olie onder meer geneeskracht te geven, demonen te verjagen en het 
huis te bewaken (δύναμιν byeiaç ίμποιητίκην, νόσων άττελαστικην, δαιμόνων 
φνγαδ€υηκην, οίκου φυλακτικην, τάσης «ττι/ΐουλης διωκηκήν). Het gebed wordt 
in aanwezigheid van de priester en de diaken door de bisschop uitgesproken. Als de 
bisschop er niet is, moet de priester het doen (εύλογΕίτω ó irpeaßvrepoc παρίστωτος 
τόΰ διακόνου)" 

d Het Testamentum Domini Nostri Jesu Christi (tweede helft van de 5de eeuw 
waarschijnlijk in Syrië geschreven) is eveneens een omwerking van de Traditio 
Apostolica. Bij de oliewijding ter genezing ('si sacerdos consecrat oleum ad sana-
tionem eorum qui patiuntur') moet de priester ('episcopus' of 'presbyterus') op 
gedempte toon onder andere God vragen zijn ontferming over de olie te laten gaan, 
opdat die lijders bevrijdt, zieken geneest en hen die tot het geloof terugkeren, heiligt 
('emitte super oleum istud ... complementum tuae beneficae commiserationis, ut 
liberei laborantes, sanet aegrotantes, et sanctificet redeuntes, cum ad fidem tuam 
accedunt').2* Dat gebed werd misschien op het einde van de eucharistie gezegd. De 
oorspronkelijke Griekse tekst is verloren gegaan.29 

e Het Euchologion van Serapion van Thmuis (midden van de 4de eeuw in Egypte 
geschreven) bevat twee belangrijke gebeden. Het eerste gebed 'over de geofferde olie 
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en het geofferde water' (ίΰχή περί των τροσφβρομένων ΐλαίων καί υδάτων30) werd 
misschien vlak vóór de slotzegen van de eucharistie gezegd.31 Er wordt weer om 
geneeskracht gesmeekt 'opdat iedere koorts en iedere demon en iedere ziekte door 
het drinken en het zalven teniet worden gedaan ...' (χάρισαι δύναμιν θίραιπντικην 
еш та κτίσματα ταύτα, 'όπως πας тг ретос και ігаі> δαιμόνιον καί ττασα νόσος 
òià της ττόσίως καί της άλίίψβως άτταλλαγί/ «αϊ уещтаі φάρμακον ератге тіко 
καί φάρμακον ολοκληρίας η των κτισμάτων τούτων μετάληψις). Van het tweede 
gebed 'voor ziekenolie of voor brood of voor water' (εύχη «ίς ^λαωι» νοσούντων 'ή 
etc αρτον η eiç ίίδωρ32) is de juiste positie in de eredienst geheel onzeker.33 De 
smeekbede om genezing en vergeving in die tekst is uitvoerig (ira уіщтаі <то 
'ίλαιον; BG> τοϊς χριομένοις η μΐταλαμβάνονσι των κτισμάτων σου τούτων eiç 
άττοβολήν „πάσης νόσου και τάσης μαλακίας", εις άλεξιφάρμακον παντός 
δαιμονίου ... tic ¿κδιωγμοΐ' παντός πυρΐτόϋ καί ρίγους καί πάσης àoBeveiaç, eiç 
χάριν ¿τγαθήν καί αφίσιν αμαρτημάτων ... εις byúav καί „ολοκληρίαν ψυχής, 
σώματος, πνεύματος" ... φοβηθήτω ... πάσα èvépyeia σατανική ... πάσα άλγηδών, 
ττας πόνος ... το ΰνομά σου το ayiov). Degene die de zegeningsbeden spreekt, is 
waarschijnlijk de bisschop, maar er bestaan in het Euchologion van Serapion zelf 
nauwelijks aanwijzingen hiervoor.34 

De voor de zegening noodzakelijke olie wordt waarschijnlijk door de gelovigen zelf 
meegebracht naar de kerk en na afloop mee teruggenomen naar huis. De zalvingen 
vinden meestal thuis plaats maar ook wel in de kerk. In de Kanones van Hippolytos 
wordt gesteld dat zieken, geen ernstig zieken, er goed aan doen in de kerk de gebedsolie 
te ontvangen: 'Les malades aussi, c'est un remède pour eux d'aller à l'église recevoir 
l'eau de prière et l'huile de prière, à moins que le malade ne le soit gravement et près 
de mourir „Λ35 Een vraag is, of men onder 'recevoir' moet verstaan zich (ter plekke) 
laten zalven óf in ontvangst nemen (en mee naar huis nemen). De taal vormt Ыег een 
probleem. Van de Kanones van Hippolytos is niet alleen het Griekse origineel maar ook 
de Koptische vertaling verdwenen. Nu rest ons slechts de Arabische vertaling van de 
Koptische versie.36 Het is trouwens mogelijk, dat het oorspronkelijke Griekse woord voor 
'huile de prière'· in onze tekst εΰχελαιο*', is37, de huidige Griekse standaardterm voor hel 
oliesel. 
In de vroege kerk wordt bij het oliesel de lichamelijke genezing beklemtoond en zijn de 
genezing van de ziel, dan wel de zondevergeving secundair. Toch mag men beide 
aspecten niet tegen elkaar uitspelen, gezien het nauwe verband dat in de oude kerk 
bestaat tussen a. ziekte, zonde en demonie; b. vergeving, genezing en bevrijding van 
demonie; с zalving, boete en uitdrijving.38 

In de Latijnse kerk doen zich met name vanaf de Karolingische hervorming nieuwe 
ontwikkelingen voor.39 Deze komen in het kort hierop neer. De toediening van de 
zalving mag niet meer door leken maar moet door een priester geschieden. De zalving 
wordt gekoppeld aan de boete en de laatste teerspijze. Omdat de boete zwaar is, stellen 
velen haar uit tot hun levenseinde. Het toenmaüge hoge sterftecijfer is er de oorzaak van 
dat priesters de opdracht krijgen in hun pastorale praktijk eerst stervenden en zwaar 
zieken te zalven; hieruit vloeit later het voorschrift voort dat niet-zwaar zieken en niet-
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stervenden niet gezalfd mogen worden. (Een dergelijke ontwikkeling ziet men ook bij 
kinderen: uit de pastorale verplichting eerst kinderen van veertien jaar en ouder te 
zalven komt later de regel voort dat kinderen onder de veertien jaar niet gezalfd mogen 
worden.) Verder wordt de orde van dienst van het oliesel samen met die van de 
boeteliturgie en de stervensliturgie in één liturgisch boek opgenomen. Er komt steeds 
meer nadruk te vallen op de geestelijke effecten van de zalving, op de zondevergeving, 
en steeds minder op, én ten koste van het lichamelijk effect, de genezing. De scholastiek 
gaat reflecteren op een sacrament dat vanaf het einde van de twaalfde eeuw als 'laatste 
oüesel' ('extrema unctio') aangeduid wordt en dat voltrokken wordt aan stervenden. De 
vroeg-christelijke praxis van het oliesel is aan de scholastiek zo goed als onbekend en de 
contacten met het christelijk Oosten zijn zeer beperkt. De scholastieke reflectie stelt 
- op de nuances ga ik hier niet in - dat het oliesel de resten van de zonden van de 
stervende wegneemt en hem voorbereidt op de hemelse heerlijkheid. Op het einde van 
de middeleeuwen wordt de volgorde van de stervenssacramenten boete, oliesel, viaticum 
gewijzigd in boete, viaticum, oliesel. Andere ontwikkelingen bestaan uit de uitbreiding 
van de viering door de deelname van zeven priesters aan de zalving (al vanaf de 9de 
eeuw), uit het voorschrift tot herhaling van de zalving gedurende zeven dagen, uit de 
hoge stipendia die men meet voldoen aan de dienstdoende priester(s) en uit het verbod 
aan priesters zelf de (in West-Europa toch al schaarse) olijfolie te wijden. Ook dit alles 
bewerkt dat het oliesel zeldzaam wordt. 
Naast de sacramentele 'ziekenolie' ('oleum infirmorum') wordt tijdens de middeleeuwen 
paradoxalerwijs een ohe gewijd voor gebruik ervan bij ziekte en bezetenheid. De wijding 
vindt plaats op het feest van Cosmas en Damianus - de 'oleum infirmorum' wordt door 
de bisschop gewijd op Witte Donderdag - en de lezingen erbij zijn Jak. 5,14-16 en Lk. 
10,30-35. Het lijkt erop, dat de zalving met deze olie enigszins de functie van het vroeg-
christelijk oliesel bekleedt. Ook kent men een zalving ter sterking van de ziel. 
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2 Het oliesel in de Grieks-Byzantijnse kerk vanaf de 8ste tot 
en met de 16de eeuw 

2.1 De euchologia 

Er bestaan talloze euchologia. Ik heb een aantal van de belangrijkste en beroemdste en 
enkele andere, naar het mij schijnt representatieve euchologia onderzocht, tesamen 
eenenvijftig. Sommige analyseer ik vanwege hun belang met betrekking tot ons onder
werp min of meer uitvoerig, vooral die uit de tijd van de 8ste tot en met de 13de eeuw, 
van andere vermeld ik maar één bepaald aspect. Ik heb alleen codices bestudeerd die 
zijn uitgegeven. Ofschoon ik vooral ten behoeve van het onderzoek van euchologia 
enkele jaren Byzantijnse paleografie heb gestudeerd en ook diverse fragmenten van 
manuscripten nauwkeurig heb bekeken, beperk ik me hier tot de gedrukte bronnen. De 
redenen daarvoor zijn enerzijds van financiële aard, anderzijds speelden de beperkte tijd 
die mij ter beschikking stond, en de overweging dat een aantal van de belangrijkste 
euchologia al was uitgegeven of beschreven (lang niet alle echter), een grote rol voor 
mij. Bovendien is het thema van dit hoofdstuk niet zozeer van codicologische of 
paleografische aard als wel van liturgiewetenschappelijke aard. Desondanks is het een 
zwak punt dat ik me niet op eigen onderzoek van de manuscripten zelf baseer. Door 
zulk onderzoek kan men immers tot belangrijke gevolgtrekkingen komen die vorige 
onderzoekers niet gemaakt hebben. Bovendien kan men in verwarring worden gebracht 
door de overschrijffouten die zich in de gedrukte edities bevinden. 
Tot de gedrukte bronnen die ik heb geraadpleegd, behoort allereerst de verzameling van 
A. Dmitrievskij.40 Deze Russische liturgist gaf in 1884 zijn proefschrift met een aanhang
sel met teksten ' van bronnen uit en later, onder andere gedreven door negatieve 
ervaringen met het werk van J. Goar, wiens euchologion ik ook gebruikt heb41, in 1901 
een beschrijving van honderdtweeënzestig Byzantijnse euchologia.'*2 Die euchologia zijn 
vooral afkomstig uit de bibliotheken van Sinai', Athos, Patmos, Jeruzalem, Athene en 
Thessaloniki. De handschriften van de Nationale Bibhotheek in Athene, grotendeels 
afkomstig van de Meteora-kloosters, zijn bij Dmitrievskij echter slecht vertegenwoordigd, 
omdat hij deze manuscripten tijdens zijn onderzoek ter plaatse amper kon inzien 
vanwege de ongeordende staat waarin ze toen verkeerden, en vanwege het ontbreken 
van een katalogus.43 In zijn uitgave van 1901 nam Dmitrievskij ook enkele manuscripten 
op die toebehoorden aan de leider van de Russische Geesteüjke Missie in Jeruzalem, 
archimandriet Antonin, en de beroemde Parijse codex Coislin 213. Hij had de beschrij
ving van nog meer dan veertig manuscripten klaar, waaronder die van codices Barberini, 
maar financiële zorgen dwongen hem deze manuscripten weg te laten uit de editie. Van 
een latere editie is niets terechtgekomen. De beschrijving van de honderdtweeënzestig 
in 1901 wel gepubliceerde handschriften is nu eens zeer gedetailleerd, dan weer globaal, 
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naargelang van de originaliteit en het belang van het manuscript. Regelmatig wordt 
alleen de inhoudsopgave van een bepaald euchologion gegeven. Verder heb ik een reeks 
van kritische edities en beschrijvingen van Byzantijnse euchologia (uit de tijd van de 8ste 
tot en met de 12de eeuw) doorgenomen die in de afgelopen decennia gepubüceerd zijn 
door met name in Rome werkzame geleerden (M. Arranz, A. Jacob en anderen).*1 Ten 
slotte heb ik de editie van P. Trembelas geraadpleegd. Deze Atheense liturgist gaf in 
1950 een tekst van het oliesel uit waarbij in het kritisch apparaat de varianten staan 
genoemd van zesenveertig euchologia-manuscripten van de Nationale Bibliotheek te 
Athene en van dertig euchologia van Sinai', Athos en Patmos die al eerder door 
Dmitrievskij waren gepubliceerd.45 Het feit dat de onderdelen van een bepaald hand
schrift verspreid zijn over het hele kritisch apparaat, maakt het echter niet eenvoudig tol 
een volledig beeld van het betreffend manuscript te komen. Daarom heb ik uit Trembe
las' editie slechts één euchologion bestudeerd. Een nadeel van enkele van deze uitgaven 
is dat ze lacunes vertonen, bijvoorbeeld van bepaalde gebeden alleen de beginwoorden, 
het zogeheten 'incipit', of alleen de titel van een rite opgeven. 
De door mij bestudeerde euchologia vallen als volgt onder te verdelen. 
1 Met betrekking tot het 'gewone' oliesel, dat wil zeggen dat voor levenden, uit de 

periode van de 8ste tot en met de 13de eeuw: zestien codices, afkomstig van Sinai', 
Athos, Grottaferrata, Rome (Barberini), Parijs (Coislin), Oxford en Leningrad. 
Eveneens met betrekking tot het oliesel voor levenden, uit de periode van de 14de tot 
en met de 16de eeuw: vijfentwintig codices, afkomstig van Sinai', Athos, Athene, 
Jeruzalem en Moskou. 

2 Met betrekking tot het dodenoliesel, uit de periode van de 15de tot en met de 16de 
eeuw: elf codices, afkomstig van Sinai, Athos en Athene. 

3 Met betrekking tot de begrafenis (namelijk het ritueel van het gieten van olie op de 
dode), uit de periode van de 11de tot en met de 16de eeuw: zeven codices, afkomstig 
van Sinai, Athos, Jeruzalem, Athene en Parijs (Coislin). 

4 Met betrekking tot andere met het oliesel verwante riten, uit de periode van de 13de 
tot en met de 16de eeuw: twee codices, afkomstig van Sinai en Athos. 

Zoals uit de getallen blijkt, is van verschillende codices meer dan één rite onderzocht. 
Bij de beschrijving van de codices hieronder laat ik de (op zich wezenlijke) aanduiding 
'gr(aecus)' telkens weg, omdat alle handschriften die hier ter sprake komen, Grieks zijn. 
De enige uitzondering daarop vormt het Slavisch euchologion van Sinai'. 
In het kader van dit onderzoek ga ik niet in op allerlei paleografische en codicologische 
kwesties van de euchologia en vermeld ik de datering en de localisering slechts globaal. 
Een interessante vraag is die naar de precíese plaats van de ziekengebeden en van het 
oliesel in de euchologia. Bijvoorbeeld, als het oliesel omgeven is door boete- en mona-
chale riten of als het dadelijk na de waterwijding komt, kan men zich afvragen, of zulks 
voor het wezen van het oliesel van belang is. Om daar echter geen oppervlakkig 
antwoord op te geven, moet men met erg veel gegevens rekening houden, vooral op 
codicologisch en paleografisch gebied. Dat vereist een apart artikel. 

Om een scherp zicht te krijgen op de plaats die het oliesel inneemt in de Byzantijnse 
kerk, is ook een onderzoek van de typika van groot belang. Dat onderzoek is in het 
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kader van dit proefschrift echter onmogelijk. Het materiaal is er te overvloedig voor. Er 
dient een aparte studie aan gewijd te worden. Toch wil ik hier al enkele zaken vermel
den die een voorlopig onderzoek van drie belangrijke typika heeft opgeleverd. 
- De codex Jeruzalem, Heilig Kruis-klooster 40 (10de eeuw), die uit het typikon voor de 

patriarchale liturgie in Konstantinopel bestaat4*, vermeldt onder meer lezingen voor 
verschillende soorten heiügen en bij bijzondere gelegenheden. Daarbij treft men onder 
het kopje 'bij ziekenolie' (έπί è\aiov αρρώστου) het prokimenon Ps. 40,5.2 aan, het 
epistel Jak. 5,10-16, twee allilouaria: Ps. 6,2-3' en Ps. 50,3 en het evangelie Mk. 6,7-
ІЗ.4 7 Die aanwijzingen, die waarschijnlijk de lezingen tijdens de eucharistie betreffen, 
zijn ouder dan die in de door mij onderzochte euchologia waarin zich ook lezingen 
voor het oliesel bevinden. Deze codex, die waarschijnlijk geschreven is tussen 950 en 
959, is ongeveer driekwart eeuw ouder dan Coislin 213 (zie pagina 15). Verder wordt 
in dit typikon met betrekking tot de zaterdag van Lazaros, Palmzondag en de grote 
week, nergens het oliesel genoemd.48 Met andere woorden, de latere praktijk op de 
zaterdag van Lazaros of in de grote week ter voorbereiding op de communie het 
oliesel te vieren, vindt in hel tiende-eeuws patriarchaal typikon geen voorloper. 

- Parijs, Nationale Bibliotheek 384 (A.D. ± 1110)49 is een codex met het typikon van het 
vrouwenklooster van de Hoogheilige Begenadigde Moeder Gods te Konstantinopel. De 
tekst ervan is grotendeels op gezag van Irini Doukena, de echtgenote van Alexios I 
Komninos (van 1081 tot 1118 Byzantijns keizer), opgesteld. Uit dat typikon blijkt dat 
'de zeven-popenviering' (το Ετιταττάτταδο )̂ éénmaal per jaar, op de zaterdag vóór 
Palmzondag, ongeveer een week vóór Pasen dus, gevierd pleegt te worden. De keizerin 
bepaalt, dat die viering in de kerk die op de begraafplaats staat, gebeurt. De reden 
daarvoor is dat zij mannen, dus ook priesters, zoveel mogelijk buiten het klooster wil 
houden. Eén van de zeven priesters mag tijdens de viering het klooster binnenkomen, 
het gebed bij de zalving van de heilige olie voor de monialen verrichten en hen zalven, 
maar daarna moet hij onmiddellijk weggaan.50 

- Messina 115 (A.D. 1131)51 bevat in het gedeelte over de zaterdag van Lazaros, 
Palmzondag en de grote week geen aanwijzingen over het oliesel.52 Deze codex bevat 
het typikon dat geschreven is voor het mannenklooster van de Heilige Verlosser te 
Messina en daar tot en met de 16de eeuw gebruikt is. (Op pagina 20 zal het eucholo-
gion van dat klooster ter sprake komen.) Verder wordt in de sectie van dat typikon 
over de zorg voor zieken wel over goede voeding en de zorg van de abt en de arts 
gesproken, maar niet over gebeden voor de zieke en over een zalving met olie.53 

Ook een studie van teksten over de artsen, de ziekenhuizen en de andere instellingen 
van liefdadigheid in het Byzantijns rijk en van de verhouding van het oliesel daartoe is 
van belang. Vanwege de grote omvang van het materiaal kan zo'n studie hier echter 
evenmin plaatsvinden.54 

Enige andere belangrijke bronnen, die al gedeeltelijk elders zijn behandeld, vormen: 
- Een passage uit een 'diocesaan statuut' met pastorale instructies dat lang aan 

Theodulphus van Orléans (van vóór 798 tot in 818 bisschop van Orléans) is toege
schreven, maar dat zo goed als zeker jonger is; de betreffende passage is waarschijn-
üjk pas rond 1000 geschreven. Daarin wordt bericht dat de Grieken ohe uit een flesje 
over een zieke heen gieten. Ze doen dat driemaal in de vorm van een kruis: van het 
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hoofd tot de voeten, van de rechterhand via de borst tot de linkerhand. Ze zeggen er 
eenmaal bij: 'Ik zalf je in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de heilige 
Geest, opdat het gebed van het geloof je redt, en de Heer jou verlicht en als je in 
zonden verkeert, ze je worden vergeven'. ('Greci... tres tantum cruces super infirmos 
cum oleo faciunt, fundentes cum ampulla oleum tercio in crucis modum super caput 
et vestimenta et totum corpus infirmi, incipientes crucera a capite usque ad pedes et 
in transverso a manu dextra per media brachia et pectus usque ad m ami m sinistram, 
semel dicentes ad ipsas tres cruces: 'Ungo te in nomine patris, et filii, et Spiritus 
sancii, ut oratio fidei salvet te, et allevet te Dominus, et si in peccatis sis, dimittantur 
tibi'.) Het is echter onduidelijk, wie de betreffende Grieken zijn en uit welke tijd hun 
gebruik stamt. Hoogstwaarschijnlijk is het bericht zelfs onjuist of verzonnen.35 

- Het traktaat van de monnik Job (tweede helft van de 13de eeuw), geheten 'Verkla
rende beschouwing en uitleg van de zeven sacramenten van de Kerk aan Fokeërs' 
(Τω^ ітгта μυστηρίων της 'Εκκλησίας έξη·γηματικη θίωρία και διασάφησις προς 
Φωκαέΐς). Daarin wordt het oliesel 'de gebedsolie' (το άχέλαων) genoemd. Het 
wordt gelijkgesteld aan de biecht (17 μετάνοια), hoewel het traktaat ook zegt dat de 
biecht aan het oliesel vooraf moet gaan. Het oliesel vindt plaats op het einde van het 
leven, na alle overige sacramenten (èv теКеі του βίου καϊ μετά πάντα ... προς ταΐς 
¿σχάταις άναπνοάΐς ημϊν οφειλόμίνον το ευχίλαιον). Het doel ervan is verge
ving. In deze bron vertoont het oliesel grote overeenkomst met de Westerse 'extrema 
unctio'.56 In dit verband valt ook te wijzen op de veel oudere berichten dat de lede
maten van Theodoros Stouditis (gestorven 826) vlak vóór diens dood 'zoals gebruike
lijk' gezalfd zijn (¿παλβιψάμίΐΌς κατά το 'έθος τα μΑι/ αυτόϋ ... κατά το β'ιωθος 
ίπαλαψάμίνος και κατασφρα-γισάμενος).*7 

- De geloofsbelijdenis van keizer Michael Paleologos op het Tweede Concilie van Lyon 
(1274) en de brief van de oekumenisch patriarch Johannes Vekkos aan paus Johan
nes XXI (1277). In beide teksten wordt het oliesel als een van de zeven sacramenten 
beschouwd. Het wordt als laatste vermeld en omschreven als 'het laatste oliesel, dat 
volgens de leer van de gelukzalige Jacobus aan zieken wordt toegediend' ('extrema 
unctio, quae secundum doctrinam beati Jacobi infirmantibus adhibetur'). Volgens de 
patriarch wordt het oüesel in de Byzantijnse kerk ook 'zeven-popenviering' ('eptapa-
padum') genoemd.58 

- De verhandeling over de zeven sacramenten van Georgios Lapithis, die tijdens de 
14de eeuw op Cyprus leefde, en daarvan afhankelijke Cypriotische kanones over de 
zeven sacramenten. In de verschillende documenten worden voor het oliesel vele 
namen gebruikt zoals 'de zalving door de heilige olie', Oliezalving', 'de laatste zalving' 
en zelfs 'het oliesel'59 (17 τόϋ orytou ελαίου χρΤσις, χρΤσις ¿λαίου, η той 
ηλιασμένου ελαίου χρΤσις, το ixyiov ίίλαιον, η τελευταία χρΊσις, ò ελαϊσμός). 
Samen met de biecht wordt het oliesel nuttig geacht voor degenen die na het doopsel 
gezondigd hebben. Het schenkt vergeving of het zuivert de vlekken in de ziel. De 
overlevering ervan is door Jak. 5,14 ν (in een ücht afwijkende versie) geschied, 
waarschijnlijk ook door een andere apostel. De viering verloopt zoals Jakobus 
voorschrijft. Er mogen echter niet minder dan zeven priesters aan meedoen. In een 
nawoord of inlas van een andere auteur wordt gewaarschuwd voor financieel bedrog 
met het oüesel (το ευχελαιον).*" 
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Hoogstwaarschijnlijk bevatten ook andere Byzantijnse literaire bronnen een aantal 
interessante gegevens over het oliesel. 

Nu volgt de analyse van de euchologia ten aanzien van ons thema." 

2.1.1 Het oliesel voor levenden 

Rome, Barberini 336 (8ste eeuw)62 

Dit uit Zuid-Italië afkomstig euchologion, dat de liturgische patriarchale praxis van 
Konstantinopel, waarschijnlijk die van vóór het ikonoklasme, weergeeft, bevat zes 
gebeden en één litanie die voor ons van belang zijn.63 

a 'Gebed bij een zieke' (Ευχή èirl αρρώστου. Incipit Потер üyie, Іатре ψυχών ml 
σωμάτων. Ter verwijzing naar dit veel voorkomend gebed wordt in de beschrijving 
van andere codices de afkorting ΠΑ gebruikt). In tegenstelling tot het gebed 'Heilige 
vader' uit de hedendaagse rite maakt het Barberini-gebed melding van een 'dank
zegging met goede werken', spreekt het alleen van de zwakheid van het lichaam en 
niet die van het lichaam en de ziel samen (σωμοττικης àadeveiaç), bevat het niet de 
lange lijst van heiligennamen en heeft het een korte slotdoxologie.*1 

b 'Nog een gebed voor zieken' (Ευχή tic νοσουντας α\λη. Incipit Ό θώς, ó δυνατός 
raí Ελβήμων, 6 πάντα οικονόμων. Als afkorting wordt voor dit gebed in het vervolg 
ΘΔ gebruikt). 

с 'Nog een gebed voor zieken' (Ευχή eîç νοσόϋντας άλλη. Incipit Αέσποτα, δέσποτα 
iraváyie, τταντοκράτορ, φίλόψυχε. Als afkorting wordt voortaan ΔΦ gebruikt). 

d 'Gebed bij ziekenolie' (Ευχή km ελαίου άρρωστου. Incipit Kúpie, ó ¿ν τω èXéei каі 
τοΤς οίκτφμόϊς σου. De afkorting in het vervolg is KE). De tekst komt grotendeels 
overeen met die van het hedendaagse oliewijdingsgebed met uitzondering van het 
hardop uitgesproken slot van het gebed oftewel de ekfonesis, die bij Barberini 'Het 
is u immers eigen ...' (Σον yáp коті то èXeeTv ...) luidt.65 

e '2de Gebed bij ziekenolie' (Ευχή èm ελαίου αρρώστου β'. Incipit Ό πολύς èv èXeei 
και πλούσιος tv ayadórqn. De afkorting is voortaan ПП). Het gebed na de vierde 
evangelielezing in de huidige rite is een langere versie van deze tekst. 

f 'Gebed voor zieke asceten' (Ευχή £tç άσθίνόϋντας άσκητάς. Incipit Kúpit των 
δυνάμ€ων, επίσκίψαι τους άδΐλφούς. De afkorting is voortaan KA). 

g 'Diakenlitanieën voor zieken' (Αιακονικα ίίς άσθβνόΰντας). Hier zijn de kleine 
'dringende smeekbeden' oftewel ektenieën na de evangelieperikopen in de huidige rite 
op gebaseerd, hoewel zij niet letterlijk hetzelfde zijn. 

In het eerste, tweede, derde en zesde gebed en in de litanie waarin genezing, reiniging 
en de bede om ontferming de centrale motieven vormen, is geen sprake van olie of van 
een wijding ervan of een zalving ermee. In het vierde en het vijfde gebed speelt bij de 
beden om genezing en zuivering de olie(wijding) wel een centrale rol. Nadere rubrieken 
bij de gebeden ontbreken. Dat is ook het geval bij de codices Sinai' 957 en 958. Het is uit 
de context van het euchologion echter wel duidelijk, dat de gebeden door priesters 
worden uitgesproken. 
ΠΑ (met als rubriek erboven: 'de priester bidt'), ΘΔ, KE en KA komen in een Oudsla-
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vische versie ook voor in het zogeheten Slavisch euchologion van Sinai, dat uit de 10de 
eeuw stamt.66 Het origineel ervan komt waarschijnlijk uit de 9de eeuw, van de hand van 
Kyrillos, Methodios of van een van hun leerlingen. Dat euchologion telt maar liefst vijftig 
gebeden voor zieken (inclusief enkele rubrieken en verwensingen van ziekten). Zo doet 
het misschien in tegenstelling tot de meeste andere Byzantijnse euchologia uit die tijd 
recht aan de grote aandacht die in de evangeliën wordt geschonken aan de genezing 
van zieken. In het Slavisch euchologion lezen we tevens al drie gebeden voor zieken 
waarvan de oudste Griekse versie merendeels in codices (Grottaferrata Tß VII en Sinai 
959) is overgeleverd die ongeveer gelijktijdig zijn met of zelfs recenter zijn dan de 
Oudslavische tekst. Op de moeilijke kwestie of de Griekse versie het origineel, dan wel 
een vertaling van de Slavische gebeden vormt, kan ik hier niet ingaan. Van belang is hier 
ook een van de rubrieken in het Slavisch euchologion. Daarin wordt voorgeschreven, dat 
de priester in liturgische kledij de zieke, die een kaars vasthoudt en zich buigt, vóór de 
altaarruimte plaatst, de altaarruimte binnengaat, ΠΑ (in het Oudslavisch uiteraard) bidt 
evenals een gebed dat is aangepast aan de bijzondere situatie waarin de zieke verkeert. 
Twee van die gebeden voor de speciale toestand, namelijk die in de gevallen dat de zieke 
respectievelijk een monnik en een wereldheer is, zijn teksten waarvan in Grottaferrata 
Γβ VII en Sinai' 959 een Griekse tegenhanger bestaat. 

Sinai 957 (Çde-lOde eeuw)67 

In dit euchologion vinden we twee gebeden voor zieken: 
а ΠΑ. 
b 'Gebed bij zieken' (Έ.νχή km νοσούντων. Incipit Αέσποτα κύριε 6 θεός ημών, 6 

Ιατρός των ψυχών те καί σωμάτων). In dit gebed om genezing komt geen verwijzing 
naar olie voor. 

Sinai 958 (10de eeuw)№ 

In dit euchologion, dat een voornamelijk Oosters-Palestijnse oorsprong heeft (met 
elementen uit Konstantinopel)69, bevinden zich zowel ΠΑ als KE.70 

Leningrad 226 (10de eeuw)11 

Dit Italo-Grieks euchologion, dat de praktijk van de 'parochieliturgie', waarschijnlijk die 
van vóór het ikonoklasme, weer wil geven72, biedt een reeks van acht gebeden voor 
zieken. 
a 'Gebed bij ziekenolie' (Εΰχτ) кжі ελαίου άρ<ρ>ώστου): KE. 
b 'Gebed voor zieke priesters' (Ευχή εις νοσουντας ίερέΐς. Incipit Κύριε 

•παντοκράτορ, ayie βασιλίΰ, ó θεός 6 ταώΐύων. De afkorting van dit gebed is 
voortaan KB). Het gebed na het derde evangelie in de huidige rite is daar grotendeels 
op gebaseerd met uitzondering van de smeekbede dat God zijn ontferming op de olie 
legt en degenen die ermee worden gezalfd, geneest en vrijmaakt. 

с 'Een ander gebed voor zieken' (Εύχτ) ετέρα είς νοσόϋντας). Incipit Κύριε κύριε των 
δυνάμεων επίσκεψαι τον άδελφον -ημών). Deze tekst komt grotendeels overeen mei 
KA. 

d 'Een ander gebed voor zieken' (Ευχή ετέρα είς νοσόϋντας): ΠΑ. 
e 'Een ander gebed voor zieken' (Ευχή ετέρα εις νοσόϋντας): ΘΔ. 
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f 'Een ander gebed voor zieken' (Εΰχτ} έτί'ρα eiç νοσόϋντας): ΔΦ. 
g 'Een gebed voor zieken van Jakobus de broeder Gods' (Ευχή eiç νοσόϋντας 

'Ιακώβου τόϋ άοελφοθέου. Incipit 'Ο με-γαλόδωρος καί 'ένοοξος θβος, 6 των 
ΘΧιβομένων σωτήρ). 

h 'Een ander gebed voor zieken' (Ευχή έτερα etc νοσόΰντας. Incipit 'Ο των οίκτιρμων 
θώς καί èv kXéei διώκω e). 

Alleen het eerste gebed is een oliewijdingsgebed. De titel van het zevende gebed is 
waarschijnlijk door het oliesel geïnspireerd. 

Grottaf errata Γ./3. VII (± A.D. 1000)73 

Dit euchologion moet men in Zuid-Italië situeren.74 Het telt een reeks van zeven 
ziekengebeden.75 

a 'Gebed bij een zieke' (Ευχή èm αρρώστου): ΠΑ. 
b 'Gebed bij een zieke' (Ευχή km άρρωστου. Incipit 'Ауа е και φιλάνθρωπε, 

ττολυέλβε, τολυεύσπλα-γχνε κύριε. De afkorting van dit gebed is voortaan ΑΦ). Hierop 
is met name de tweede helft van het gebed na het vierde evangelie van de huidige rite 
gebaseerd. 

с 'Gebed bij zïekenolie' (Ευχή èm ελαίου αρρώστου): IUI. Deze tekst komt met enkele 
varianten ook voor in Sinai' 959 en in Coislin 213. 

d 'Nog een gebed bij zïekenolie' (Ευχή αλλτ/ Ιπί ελαίου αρρώστου. Incipit 
"Εκπεμψον, κύριε, τήν πιότητα. De afkorting is voortaan ΕΠ). Dit wijdingsgebed 
komt sterk overeen met het al besproken zegeningsgebed van de Traditio Apostolica, 
met het oliewijdingsgebed 'Emitte' van het Oud-Gelasiaanse en van het Gregoriaanse 
sacramentarium76 en met het oliewijdingsgebed voor het huwelijk dat zich in het 
Koptische Grote Euchologion van het Witte Klooster bevindt.77 

e 'Gebed bij water dat wordt ingenomen ter genezing van een zieke en van een 
huisdeurpost' (Ευχή επί ίίδατος λαμβανομένου επί θεραπεία αρρώστου και φλιδίς 
οϊκων). Dit gebed valt buiten het thema van deze studie, ook al is het er wel mee 
verwant.78 

f 'Gebed voor zieken' (Ευχή επί νοσόϋντας. Incipit Βασιλεΰ θεραπευτα καμνόντων, 
σε δαίμονες τρεμουσιν. De afkorting is voortaan Βθ). Er komt hierin geen enkele 
verwijzing naar olie voor. 

g 'Nog een gebed voor zieken' (Ευχή άλλη εις νοσόϋντας): ΘΑ. 
Verderop bevat de codex een interessant gebed dat gesproken wordt, als iemand door 
een giftig beest gebeten is en de gewonde plek met olie gezalfd wordt (Ευχή επί 
δήγματος Ιοβόλου εις ελαιορ; mcipit 'Εξορκίζω <σε,?> παν δη-γμα 'ιοβόλων 
θηρίων).19 

De onder b en f genoemde gebeden komen in een Oudslavische versie eveneens voor in 
het Slavisch euchologion van Sinai'. Het tweede gebed (f) is in de Griekse versie echter 
tweemaal zo lang als in de Slavische. 

Parijs, Coislin 213 (A.D. 1027f 
Ook dit euchologion geeft de liturgische patriarchale praxis van Konstantinopel weer. 
Het is het oudste manuscript dat een lange en ingewikkelde rite van het oliesel bevat 
met talrijke rubrieken en uitgevoerd door zeven priesters (τάξις και ακολουθία, ή 
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•γινομένη παρά των f πρεσβυτέρων έπί ¿λαίω άρρωστου)*1 We zullen haar nader 
bekijken. De analyse is globaal. Vele teksten van troparia en van psalmverzen vermeld 
ik niet. De beschrijving wordt anders te lang. Dat geldt ook voor de analyse van de 
andere codices met een uitvoerig olieselformulier. 
De titel evenals de inhoud van de gebeden, de troparia en de twee eerste lezingen 
suggereren, dat de rite ten behoeve van een zieke plaatsvindt. Het is echter merkwaar
dig, dat in de rubrieken van het formulier nergens expliciet sprake is van een zieke. 
Niemand van de deelnemers wordt als zieke betiteld. Wordt de aanwezigheid van een 
zieke gewoonweg verondersteld? Is de context van ziekte zo vanzelfsprekend dat een 
expliciete vermelding ervan in de rubrieken niet nodig werd geacht? Of hebben we hier 
misschien te maken met een rite die eerder voltrokken wordt om de gezondheid te 
bewaren dan om die te herstellen? Gaat het hier om een dienst die vooral tot vergeving 
van zonden en tot reiniging van de innerlijke mens dient? Waarschijnlijk mag de laatste 
vraag bevestigend worden beantwoord, als we een andere rubriek in het formulier lezen. 
Als het oliesel op de feestdag van een belangrijke heilige, meestal die van Sint Theo-
doros, gevierd wordt, doen de priesters dat82 op de eerste zaterdag van de vasten of op 
de zaterdag van Lazaros. Eerst wordt dan het eigene van de dag gezegd en daarna dat 
van de zeven priesters. Het oliesel maakt hier dus deel uit van de vastentijd vóór Pasen 
en dient waarschijnlijk ter voorbereiding op de komende hoogtijd. Ook volgens het 
typikon van het klooster van de HoogheUige Begenadigde Moeder Gods te Konstanti
nopel, dat al ter sprake kwam, wordt het oliesel op de zaterdag vóór Palmzondag 
gevierd. 

Aan de rite nemen dus zeven priesters deel (ιτρεσβυτέρων, Ιβρέων0). Eén van hen is de 
hoofdvoorganger (του μέΚΚοντος κατά την ήμέραν ταύτην iepovpyrjaai, à εορτάζων, 
ô XtiTovpyjaaç). Hij vervult een specifieke actieve rol (zie onder). De priesters 
verrichten alle onderdelen van de liturgie zelf (Ίστέον δέ, 'ότι καϊ το τροκύμίνον και 
ò άττοστολος και τα λοιπά πάντα παρά των ιερέων Xiyovrai). Daarnaast is er sprake 
van het volk (è λαός) oftewel de leken van het huis waarin de dienst gehouden wordt 
(των της οικίας κοσμικών). Dat zijn de heer des huizes en alle overigen in zijn woning, 
te weten zijn echtgenote, zijn eventuele kinderen en 'heel zijn huis' (παντός του οΐκου 
α'υτόυ). 
Het oliesel is nauw verbonden met de eucharistie. Deze vindt zeven dagen achtereen 
plaats. Over het tijdstip van de dag geeft het formulier geen precíese aanwijzingen; het 
is waarschijnlijk 's ochtends. Elke dag is een andere priester de hoofdvoorganger. Zo 
komen allen aan de beurt. De hoofdvoorganger brengt de nacht door in de woning waar 
het oliesel gevierd wordt.84 Vóór de viering worden alle benodigdheden klaargezet. Men 
verzamelt zich in de kapel/kerk van de woning (kv τω ναω της οικίας, èv τω ενκτηρίω 
τόϋ ошш).85 Eerst wordt door een van de priesters de proskomidi verricht. Daarin 
worden zeven offerbroden (πρόσφοροι), in overeenstemming met het aantal priesters, 
voor de eucharistie klaargemaakt. Tijdens de grote veertigdagentijd dient de eucharistie, 
inclusief de proskomidi, op zaterdag vervangen te worden door de liturgie van de vooraf 
gewijde gaven (Et μίν rp μ' -γένηται η ακολουθία èv σαββάτω, προη^ιασμένων 
φυλαττομένων, ti òè 'έξω της μ', προσκομιδής yιvoμέvης καθ' εκάστην). De hoofdvoor
ganger opent met 'Gezegend onze God ...', zegt Ps. 50 en giet een beetje olie uit een vat 
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in een nieuwe olielamp. Dan spreekt hij het wijdingsgebed KE en hij steekt zijn loden 
< pit > houder aan. De andere priesters spreken één voor één hetzelfde gebed uit en 
steken ook hun houder aan. De eucharistie begint met de enarxis (het openingsdeel), de 
antifonen, de kleine intocht, de bijbehorende troparia en het trisagion. Het prokimenon 
bestaat uit Ps. 40,5.2 en het epistel uit Jak. 5,10 w.86 Het allilouarion is wellicht ontleend 
aan Ps. 24,16.87 Het evangelie is Mk. 6,7-13. Deze vier passages zijn dus bijna geheel 
gelijk aan degene die het tiende-eeuws patriarchaal typikon van Konstantinopel voor
schrijft (zie pagina 11). Na de communiezang wordt het gebed achter de ambo gespro
ken. Het formulier bevat geen gegevens over de overige onderdelen van de eucharistie. 
Dan vindt de zalving plaats. Die verloopt als volgt. De priesters dopen hun klaarliggende 
zalvingsstokjes met een watje eraan in de olielamp. Allen, namelijk de priesters én de 
huisbewoners, zingen een troparion over de Heilige Onbaatzuchtigen (incipit Πηγην 
Ιαμάτων 'έχοντβς). Daarna spreken de priesters één voor één, de hoofdvoorganger eerst, 
het gebed ΠΑ. Dat gebed wordt eerst voor de heer des huizes gezegd, dan voor alle 
overige bewoners van het huis. Onder de ekfonesis zalven de priesters de huisbewoners 
kruisvormig op het voorhoofd, de oren, de borst en de handen. Vervolgens trekken de 
priesters door heel de woning heen onder het zingen van troparia, vooral die van de 
Heilige Onbaatzuchtigen88, en zalven, weer kruisvormig, met de heilige olie elke deur, 
elk raam, elke latei, deurpost en grendel, inclusief de keuken en de eventuele stal. Bij de 
terugkeer van de priesters in de woning zelf vindt nog een kort ritueel plaats. Er wordt 
een troparion gezongen, er wordt gewierookt en de hoofdvoorganger draagt Lk. 19,1 w*9 

voor. Daarna wordt de dringende smeekbede verricht, met onder meer een bede om 
gezondheid en vergeving van zonden voor álle bewoners van het huis, en wordt de 
liturgie voltooid, onder andere met een kort gebed van de wegzending. Het volk 
antwoordt met 'Amen'. Men keert in de kapel terug, zegt Ps. 33 en daar worden de 
(offer)broden gebroken en de stukken uitgedeeld. Nadat elk zijn aandeel ontvangen 
heeft, gaat hij heen. Eventueel ontbijt men samen (Ει δβ τλουσιωτβρα βστι,ν η του 
κεκληκότος ττροαίρεσίς, και άριστω(μβι>) μετ* αυτόν). 
De hoofdvoorganger dooft elke dag zijn pit na de dienst maar laat de overige zes aan. 

Eén van de meest opvallende zaken in deze rite is wel het zevental van de priesters, 
offerbroden en dagen. Dat komt in deze codex voor de Byzantijnse ritus voor het eerst 
voor. In de Westerse kerk komt al vanaf de negende eeuw de praktijk voor dat aan het 
oliesel verschillende priesters (nu eens drie, dan weer zeven, dan weer gewoonweg meer 
dan één) deelnemen en dat de zieke zeven dagen achtereen gezalfd wordt. Deze tamelijk 
wijd verbreide gewoonte heeft daar eeuwen lang bestaan, zeker tot en met de achttiende 
eeuw.90 (Vanwege gebrek aan priesters en vanwege de toenemende invloed van het 
Romeins rituaal, waarin maar één priester als voorganger wordt aangegeven, is het 
meervoud van priester in de Latijnse kerk echter verdwenen.) Op grond daarvan is het 
heel goed mogelijk, dat het Byzantijnse zevental in dit geval uit de Latijnse liturgie is 
overgenomen. 
De viering is ook in andere opzichten verfraaid en aangekleed, vooral met eigen lezingen 
en met het ritueel na de zalving. Het springt ook in het oog, dat de dienst niet in een 
gewoon kerkgebouw maar in de kerk/kapel van een woning plaatsvindt, en dat het 
gebed ΠΑ, dat in eerdere codices 'los' voorkwam, nu aan de zalving gekoppeld wordt. 
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In aansluiting op de rite bevat Coislin 213 drie relevante gebeden voor zieken": 
a 'Nog een gebed bij ziekenolie' (Ευχή α\\η ¿τΐ βλαίον άρρωστου): UU. 
b 'Gebed bij koortslijders' (Εΰχί) èm τυρεττόιπων. Incipit Kúpte ó οίος, о та χρόηα 

/cai ôetfà πάθη. De afkorting is voortaan ΚΠ). 
с 'Gebed voor elke soort ziekte' (Ευχή ITTI παν ΗΟος αρρώστιας): ΔΦ. 
De codex bevat ook een gebed dat gesproken wordt aan het graf, waarbij olie of zalf op 
de dode gedaan wordt. Daarop kom ik op pagina 37 ν terug. 

Rome, Barberini 329 (11de eeuw f2 

In deze Calabrese codex vindt men na een reeks van zeven gebeden voor zieken93 een 
lange orde van dienst van het oliesel 'voor zieken die 's avonds zeven priesters uitnodi
gen' (τάξις Ίΐνομέντι πως bit ποιίΐν το ¡τγιον ekaiov εις νοσόϋντας προσκα\όΰιη-ας 
πρεσβυτέρους ¿πτα εσπέρας). Ook andere aanduidingen spreken van 'zieken' (εις 
νοσόϋντας, Ь ασθενών). De aanhef noemt 's avonds als tijdstip. Het is echter niet duidelijk, 
of op dat tijdstip zowel de pannychies als de eucharistie (zie hieronder) gevierd worden of 
dat dan alleen de pannychies plaatsvindt en de eucharistie 's ochtends. Evenmin is het 
duidelijk wáár de rite plaatsvindt. De term 'uitnodigen' lijkt op het huis van de zieke 
te wijzen. Ook de zalving van de woning wijst daar op. Het ligt echter voor de hand, dat 
de eucharistie in een kerk gevierd wordt. Valt hier net als in Coislin 213 te denken aan 
een kerk/kapel die zich in de woning van de zieke bevindt? In Sinai' 973 (zie pagina 20 
w) trekt men na de eucharistie in de kerk naar de woning van de zieke voor de zalving 
daarvan. 

Het verloop van de rite is als volgt. De olielamp, die groot moet zijn en zeven pond 
moet kunnen bevatten (χωρούσα λίτρας ίπτά)94, wordt gewassen en met olie gevuld. 
Elke priester zet zijn loden pithouder neer en kleedt zich om. Eerst vindt een pannychies 
plaats. (De term παννυχίς kan niet alleen vigilie betekenen maar ook een korte liturgie 
die met name uit psalmen, gebeden en troparia bestaat.95) Deze pannychies, die sterke 
overeenkomsten met de morgendienst vertoont, bevat gebeden die specifiek voor het 
oliesel zijn. Na de opening 'Gezegend het koninkrijk ...' en enkele oproepen uit de 
vredeslitanie wordt het eerste gebed gesproken: KE. Onder het uitspreken van dit gebed 
steekt de priester zijn wiek aan en maakt een kruisteken, hoogstwaarschijnlijk over de 
olie. De andere priesters doen dat ook in de loop van de pannychies (καί άττλως 
'έκαστος των ιερέων ποιων, μετά το τουβίν ποιέΐ σταυρούς τρεις, και απτει αυτόν). 
Na het Alleluja96 en een troparion zet de priester de kanon in. Bij de derde ode zegt een 
andere priester weer de litanie (riji* owaxnijp ... καθώς τροε-γράφη) en spreekt het 
tweede gebed (incipit Αιτούμεθά σε κύριε όπως στάξγ το ελαιον τούτο). Daarin wordt 
onder meer God in beeldende taal gevraagd de olie voor degenen die ermee gezalfd 
worden, tot genezing van lichaam en ziel te laten strekken. Bij de zesde ode wordt het 
derde gebed gelezen (incipit Έπίβλεψον κύριε εξ άγιοι/ κατοικητηρίου σου καί 
οτγίασον το ελαιον) evenals de 'vijfverzige' (τον πεντάστιχον; misschien is hiermee het 
gebed KE bedoeld97). Ook in het derde gebed wordt God gevraagd de ohe te heiligen 
tot genezing van elke ziekte.98 Bij de lofprijzingspsalmen wordt weer een gebed gespro
ken. Het is bijna geheel gelijk aan KB van Leningrad 226. Het vijfde gebed (incipit 
Kúpie ό θεός ημών ó μο'ίΌς ά-γαθος καί φιλάνθρωπος) prijst God onder meer als de 
vader van Jezus Christus en smeekt om verlichting en bewaring van de zieke in smette-
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loosheid. Het zesde gebed (incipit Εΰλσγητος et, κύριε ταντοκράτωρ) vraagt God weer 
om genezing van de zieke. Het zevende gebed is ΠΑ." Herhaaldelijk worden in de 
gebeden, vooral in de aanhef en in de ekfonesis, Gods eigenschappen als goedertieren 
en genezend beschreven, wordt zijn naam verheerlijkt en wordt gesmeekt om het beter 
worden van de zieke naar lichaam en ziel. 

Het formulier vermeldt niet de rang- en de volgorde van de priesters. Wel wordt er ge
steld, dat de zeven priesters de zeven gebeden lezen. Tussen het vierde en het vijfde 
gebed in staat echter te lezen, dat als de zeven priesters in volgorde (hun gebeden?100) 
hebben gesproken, de pannychies beëindigd wordt en elk zijn eigen gebed zegt (mi 
άπλως μετά то еітеС κατοροίνως oí кжта iepéïç' шготеХеТтт ή παννυχίς, λέγει 
'έκαστος την βαυτόϋ ευχήν). De rubrieken in dit formulier zijn lang niet altijd duidelijk. 
In de eucharistie worden na de gewone antifonen en de kleine intocht als prokimenon 
Ps. 40,5.2, als epistel Jak. 5,10-16 en als evangelie Lk. 10,1 w voorgedragen. Daarna 
vinden de dringende smeekbede en de gebeden voor de katechumenen (τους 
κατηχονμένονς) plaats, alles op volgorde, en wordt de rest van de eucharistie gevierd. 
Dan komt de zieke bij de priesters en wordt het troparion Ontferm u over ons, Heer, 
ontferm u over ons ..." gezongen. De priesters zeggen de zeven gebeden opnieuw en de 
zieke wordt op zijn voorhoofd, oren en handen gezalfd.101 Elke priester dooft zijn wiek. 
Daarna wordt heel de woning, waarschijnlijk die van de zieke, kruisvormig gezalfd, 
terwijl Ps. 90 gezongen wordt. 

Het is opmerkenswaardig, dat in Barberini 329 de oliewijding en de gebeden door een 
pannychies heen zijn geweven, terwijl de lezingen en de zalving in, respectievelijk achter, 
de eucharistie geplaatst blijven. 

Sinai 959 (11de eeuw)102 

In dit euchologion, dat liturgische tradities van zowel Konstantinopel als van een andere, 
tot nog toe onbekende streek van de Byzantijnse kerk bevat, treft men alleen zeven 
gebeden voor zieken aan.103 Ze zijn door heel het manuscript heen verspreid. 
a 'Gebed voor zieken' (Ευχή εις νοσουντας. Incipit Ό еос, Ь μόνος 'έχων ΐξουσίαν. 

De afkorting is voortaan ΘΕ). Een Oudslavische versie van dit gebed leest men in het 
Slavisch euchologion van Sinai', die ouder is dan Sinai 959. 

b 'Nog een gebed bij een zieke asceet' (Ευχή άλλη Ітгі νοσόΰντος άσκητόϋ): ΚΑ. 
с 'Gebed bij een zieke' (Ευχή km άσθβνόϋντος. Incipit Αέσποτα κύριε ó θεός, Ь 

ταντοκράτωρ, έττικαλέϊ σε). 
d ΚΕ. 
e 'Gebed bij ziekenolie' (Ευχή ÉTTÌ ελαίου άρρωστου): ΠΠ. 
f 'Nog een gebed bij een zieke' (Ευχή άλλη έττί αρρώτου). Dit komt grotendeels 

overeen met ΚΠ (zie Coislin 213). 
g 'Gebed voor een zieke' (Ευχή εις άσϋενόΰντα. Incipit Εΰλογτ/τος εί, κύριε ο θεός 

•ημών). 

Grotta/errata Τ.β. Ι (llde-12de eeuw)w 

In dit euchologion, dat de patriarchale liturgische praxis van Konstantinopel beschrijft, 
vinden we geen uitgewerkte orde van dienst maar alleen vijf gebeden voor zieken: één 
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'voor hen die aan koorts lijden' (ΚΠ)105 een gebed 'voor een zieke' (ΠΑ), twee gebeden 
'voor ziekenolie' (ΠΠ en KE) en een gebed 'voor elke ziekte' (ΔΦ). 

Sinai 962 (llde-12de eeuw)106 

In dit euchologion treft men vier verspreide gebeden voor zieken aan. 
a '< Gebed > voor zieken (<Εΰχΐ7> €¿c νοσόϋιτας): ΘΕ (zie Sinai 959). 
b KE. 
с ΠΑ. 
d 'Gebed voor zieken en van de heilige zeven jongelingen in Efese' (Έ,υχή elç 

άσθενδυντας καί των ά^ίων éirrà παίδων των èv 'Έφέσω. Incipit Έ,υλο-γητος ei, 
κύριί Ίησόϋ Χριστέ ó οίος ήμων). 

Sinai 961 (llde-12de eeuw)11" 
Dit euchologion bevat voor ons twee relevante gebeden: ΠΑ en KE. 

Oxford, Bodleian Library Auct. E. 5.13 (kort na A.D. 1132)m 

In dit euchologion, dat geschreven en gebruikt werd voor de liturgie in het klooster van 
de Heilige Verlosser te Messina, komt een reeks van vijf ziekengebeden voor die voor 
ons van belang zijn.1051 

a KE. 
b 'Nog een gebed bij een zieke' (Ευχή άλλη кж\ αρρώστου). De tekst hiervan is bijna 

gelijk aan KB van Leningrad 226. 
с 'Een ander gebed bij ziekenolie' (Ευχή ктера кжі ελαίου αρρώστου. Incipit Κύ/не 6 

еос ήμων, ò δια της ένσάρκου σου επιδημίας Ιασάμενος). Daarin wordt met 
verwijzing naar de opdracht aan de apostelen zieken met olie te zalven en die aan 
zieken priesters bij zich te roepen, opdat die voor hen bidden en hen zalven, God om 
genezing gesmeekt. 

d 'Gebed bij een zieke, geschreven door Joh<annes> Chr<ysostomos>' (Ευχή èirl 
αρρώστου, ποίημα Ίω<άννου> τόϋ Χρ<υσοστόμου>): ΠΑ. 

e 'Nog een gebed bij een zieke' (Ευχή 'άλλη етгі αρρώστου). De tekst van het gebed 
komt grotendeels overeen met ΔΦ. 

Dezelfde codex bezit ook een lijst van epistel- en evangelielezingen 'van alle heiligen' 
(πάντων των ά-γίων) waarin tevens perikopen 'voor zieken' (eîç άσϋβνοΰντας) aangege
ven worden: Jak. 5,10-20 en Joh. 4,46-54.110 

Het mag geen verwondering wekken, dat de bovenstaande vijf euchologia geen lange rite 
van het oüesel bevatten. Het feit dat enkele oudere euchologia wel zo'n formulier 
bezitten, wil nog niet zeggen, dat het formulier daarmee overal bekend en aanvaard zou 
zijn. Bovendien kunnen de vijf codices hebben teruggegrepen op oud liturgisch materiaal. 

Sinai 973 (A.D. llS2/1153)m 

Dit euchologion bezit een uitermate lange orde van dienst van het oliesel (τάξις καί 
ακολουθία τόϋ ay ίου ελαίου). Volgens dit formulier wordt de rite voltrokken ten 
behoeve van een zieke. Dat blijkt vooral uit aanduidingen als 'op de dag waarop het 
oliesel bij een zieke gaat gebeuren' en 'de zieke' (èv ту ημέρα, ίν fi δόξβι yiveaûai 
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του àyiov ελαίου (sic!) km αρρώστου, h άσθβνων), uit het feit dat de priesters de zieke 
na de eucharistie terug naar huis dragen (αφουσι, TOC αρρωστον καί спгерхоітса etc 
τον ο'ίκσν αυτόϋ) en uit de zalving van het bed van de zieke. In plaats van 'de zieke' 
wordt eenmaal gesproken van 'degene die het heilig oliesel doet' (ó TTOWSV του αγίου 
ελαίου [sic!]). In deze passage, die een naschrift van een latere auteur lijkt te zijn"2, 
wordt overigens gesteld, dat hij die het oliesel doet, vóór de viering dient te biechten en 
zich dient te wassen (οφβίλβι ôè жрйгто ... к^ог/орыаі ... καί λουεσοα» καί ο\πω 
προσέρχεσθαι). 
De aanwezigheid van de zieke bij de rite wordt alleen in de beschrijving van de eucharis
tie en van het korte ritueel bij de zieke thuis vermeld. Bij de eucharistie is ook 'het volk' 
aanwezig, hetgeen blijkt uit de vermelding dat het volk eveneens gezalfd wordt en uit de 
rubriek dat het volk veertigmaal 'Heer ontferm u' bidt. De andere deelnemers aan de 
dienst zijn zeven priesters en een aartsdiaken (άρχώιάκονος). Aan het hoofd van de 
zeven popen staat 'de eerste priester' (tevens πρωτοίΓρίσβύτβρος of τρωτοτταττδς 
genoemd). Mogelijkerwijs maakt de abt (ηγουμένου) deel uit van de zeven. De presentie 
van zeven priesters is niet strikt noodzakelijk. Als het zevental niet compleet is, zijn twee 
of drie priesters voldoende. Ook het feit dat alleen 'de eerste priester' en 'de tweede 
priester' als zodanig worden vermeld in de rubrieken en er verder alleen sprake is van 
'derde gebed', 'vierde gebed', enzovoorts, kan erop wijzen, dat in de beschreven rite vaak 
maar een paar priesters voorgaan. Vanwege de aard van het handschrift, namelijk een 
euchologion, geschreven voor clerici, betreffen de meeste teksten van de gebeden en van 
de rubrieken de dienstdoende priesters en wordt de specifieke rol van de zieke en van 
het volk nauwelijks belicht. Dat geldt ook voor de andere euchologia. 
Voordat het oüesel zelf begint, vieren de priesters de vesper en de pannychies, waarin 
specifieke kanones gezongen worden. Men kan zich afvragen, of de morgendienst die 
erna wordt vermeld, min of meer samenvalt met de pannychies of afzonderlijk plaats
vindt na de pannychies. De betekenis van het begrip pannychies is hier weer in het 
geding, (συνάγονται έτττά -πρεσβΰτεροι καί ποι,όϋσι τον èairepifòv καί παννυχίΟα 
καί ψάλλοντες κανόνα, τον γεγραμμενον εις το τε'λος της βίβλου'113 ομοίως καί εις 
τον ΰρθρον ψάλλουσι κανόνας τους αρμόζαντας.) Na de morgendienst gaan de 
priesters uiteen en vieren de eucharistie in verschillende kerken die gewijd zijn aan de 
'opperlegerleider Michael'. Vervolgens komen zij bijeen in één kerk en vieren daar 
opnieuw de eucharistie, nu inclusief het oliesel. Dat verloopt als volgt. 
De eerste priester of de abt verricht de p'dskomidi (πρόβεσιν, προσκομίσαντος) en 
schenkt water van het feest van epifanie (ίίδωρ τών ¿τ/ίων Θεοφανίων), wijn en olie in 
een schaal. Ook de overige priesters schenken dat in de schaal. De aartsdiaken zegt 
onderdelen van de vredeslitanie. 'De priester' spreekt vervolgens een gebed (incipit 'O 
0εος ó με'γας καί οαυμαστος). De tekst daarvan is bijna gelijk aan het ingevoegde stuk 
in het gebed na het eerste evangelie in de huidige rite. Tijdens het gebed, vlak vóór de 
passage 'moge, Heer, deze oüe ...', blaast de priester over de oüe en bekruist haar. Na 
het gebed komt een specifieke litanie waarin om Gods ontferming, vergeving van zonden 
en om genezing van de zieke worden gevraagd. Vervolgens wordt weer een gebed 
gesproken (incipit 'О еос 6 μέγας, ò ΙΜαστος, ó υτο τάσης κτίσεως προσκυνούμβνος; 
de afkorting van dit gebed is voortaan ΘΜ). De tekst van het eerste kwart van het gebed 
na het tweede evangelie van de huidige rite komt er grotendeels mee overeen. De rest 
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van het gebed in Sinai' 973 vermeldt de voorspraak van de Moeder Gods, de aarts
engelen, de apostelen, Johannes de Voorloper, de heilige onbaatzuchtigen Kosmas en 
Damianos, Panteleïmon en alle heiligen. De eerste twee gebeden lijken er voornamelijk 
toe te functioneren God te vragen de olie te zegenen. 
Dan volgen (еЬ д αρχοπαι λίγ«?) het trisagion, het Onze Vader, Ps. 50, Alleluja, de 
eerste antifoon en enkele troparia. De eerste priester doet enkele oproepen uit de 
vredeslitanie. Er wordt een gebed gesproken (incipit KOpie ó θΐος ημών, è καθήμβνος 
ста των χερονβίμ; de afkorting hiervan is in het vervolg KX). Daarin wordt God om 
genezing van de zieke gevraagd. Weer vinden enkele oproepen uit de vredeslitanie 
plaats. Dan bekruist 'dezelfde priester' de ohe driemaal met de pit en steekt haar aan. 
Vervolgens vinden wederom het trisagion, Ps. 50, de tweede antifoon en enkele troparia 
plaats.114 De tweede priester spreekt het gebed KE. Er vinden weer enkele oproepen 
uit de vredeshtanie plaats; de oüe wordt met een pit door dezelfde priester bekruist en 
de pit wordt door hem aangestoken; Ps. 50, de derde antifoon, Ps. 19 en enkele troparia 
worden gezongen. Dit schema, dat vooral bestaat uit het trisagion, Ps. 50, een antifoon, 
enkele troparia, een aantal oproepen uit de vredeshtanie, een gebed, het bekruisen van 
de olie en het aansteken van een pit in de oüe komt zevenmaal voor. Ofschoon de 
oproepen uit de vredeslitanie slechts de eerste twee malen expliciet vermeld worden, 
hebben zij waarschijnlijk een vaste plaats in het schema. Van de zeven gebeden is het 
een kort, het andere lang. Alle hebben als hoofdthema de bede tot God om genezing, 
respectievelijk van degenen die met de olie gezalfd worden of ervan proeven, en van de 
zieke. Zij prijzen ook Gods reddend handelen ten behoeve van de mens; dat gebeurt 
met name in de aanhef en in de ekfonesis. Het derde gebed is bijna geheel hetzelfde als 
ΕΠ in Grottaferrata Γ.β. VII. Het vierde gebed (incipit ΑΊτονμ(θά σ«, к ріе Ь θεός, 
οττως προστάΙ-τις το ekeoç) vertoont sterke gelijkenis met het tweede gebed van 
Barberini 329 en met de eerste helft van het gebed na het derde evangelie in de huidige 
rite.115 Het vijfde en het zesde gebed zijn ІШ en weer KE. Het zevende gebed (incipit 
Άγα0£ /cai жоХ екее, mi τΓολυίύσττλαγχ^ε) is een lang gebed waarin Christus' ontfer
ming over de gevallen mens, zijn incarnatie en zijn reinigend en genezend handelen 
worden bezongen en gebeden wordt om genezing van de zieke. Sommige gedeelten van 
dit gebed zijn woordelijk gelijk aan het 'gebed bij zieken' uit Sinai' 957. 
Na de zevenslag van troparia, gebeden, zegening van de olie, enzovoorts, vindt de 
eucharistie plaats. De priester die de proskomidi heeft verricht, wordt in de mis 
geassisteerd door de overige priesters, die elk een specifieke rol vervullen (των λοιπών 
συΧΧίΐ,τουρΊονντων ήτοι συμβοηθούντων' каі Xéyei 6 μέν προκβίμίνον, ó òè 
απόστολον, 'ίτερος το 'Αλληλούια, άλλος το evayyéXiov και 'έτερος οιακονικα). Na 
de opening 'Gezegend het koninkrijk ...', de drie antifonen, de Psalmen 102 en 133, de 
kleine intocht en de troparia worden als prokimenon Ps. 40,5.2, als epistel Jak. 5,10-16 
en als evangelie Mk. 6,7-13 voorgedragen. Het allilouarion wordt niet vermeld. In de 
ütanie na het evangelie staan het bidden om ontferming en genezing en de vermelding 
van heilshistorische gebeurtenissen zoals wonderlijke reddingen en genezingen in het 
Oude en Nieuwe Testament centraal. Tijdens de grote intocht ligt de zieke plat op zijn 
gezicht midden in de kerk en de priesters die de heilige liturgische voorwerpen dragen, 
stoten hem daarmee aan (èv òè τω oiaßaiveiv τα άγια, тгітгтеі ó ασθενών επί 
πρόσωπον αντόν μέσον τον vaôb, ó δί πρωτοπρεσβύτερος 'Γσταται ενώπιον της άγιας 

22 



Tpaireffjç ... oí δέ λοιττοί πρίσβύτεροι, βαστάζοντες τα &για, ¿ μίν τον δίσκον και 
'έτερος την λαβίδα, και άλλοι μανουάλια μετά κηρίων, καϊ ττατόϋσι τον ασθενή εις 
καθ' (ега), και εισέρχονται). 
Vlak vóór het einde van de eucharistie (τελειόνται ή θεία λειτουργία μέχρι τον 
Ευλογήσω τον κύριον και ουκ άπολύουσιν) vindt een uitgebreid zalvingsritueel plaats. 
Na het reciteren van Ps. 50 worden zeven gebeden gesproken. Het eerste gebed, dat 
door de eerste priester gesproken wordt, is opnieuw KE. Het tweede gebed, door de 
tweede priester gesproken, is bijna geheel hetzelfde als ΠΑ. Het derde gebed is KB van 
Leningrad 226. Het vierde en het lange zesde gebed (incipit respectievelijk κύριε ó θεός 
ημών, ο πάντων Αεσπότης кем των όλων ττοιητής en Ό θεός 'ημών, ó θεός του σώ^εΐί') 
prijzen Gods helend handelen en smeken om genezing van de zieke naar lichaam en 
ziel.116 In het algemeen zijn dat de specifieke kernthemata van heel deze mammoetrite. 
Het vijfde gebed (incipit 'O ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών) bevat vooral de 
bede om het beter worden van de zieke. Het zevende gebed is weer ΠΑ. Na het eerste 
gebed haalt de priester zijn wiek uit het olielampje, bekruist de olie ermee en dooft 
haar. Ook de overige priesters doen dat. Overigens wordt na het eerste gebed wederom 
Ps. 50 gebeden. 

Op de zeven gebeden volgt 'het gebed van de heilige Johannes de Theoloog' (incipit 
ΒασιλεΤί, αόρατε, ακατανόητε, άπερίληπτε), dat 'boven de zieke' gelezen wordt. In dat 
gebed worden uitvoerig Gods eigenschappen vermeld zoals 'onzichtbare' en 'mensen
vriend' en wordt nogmaals gesmeekt om het herstel van de gezondheid van de zieke. Het 
valt hierbij op, dat er talrijke lichaamskwalen worden genoemd, zoals maag-, lever- en 
nierkwalen en koorts. Het laatste kwart van dit gebed vertoont sterke overeenkomsten 
met de tweede helft van het gebed na het derde evangeUe in de huidige rite. Vervolgens 
worden drie troparia over onder anderen Michael en de Heilige Onbaatzuchtigen 
driemaal gezongen. Terwijl de priesters het hoofd van de zieke vasthouden, zegt elk van 
hen wederom het gebed ΠΑ. Als allen klaar zijn, zalft iedere priester de zieke met de 
heilige olie kruisvormig op diens voorhoofd, neus, kin, hals, oren en handen. Tijdens het 
zalven wordt wederom het troparion dat is gewijd aan de Heilige Onbaatzuchtigen (het 
huidige apoljftikion), gezongen. Ook het volk wordt gezalfd. De communie wordt 
uitgereikt (είτα Οίδωσιν α'υτω των θείων οτ/ιασμάτων και κοινωνεί}"). Als de 
eucharistie beëindigd is, gaan de priesters met de zieke zingend naar diens woning. Daar 
zeggen zij nog eens Ps. 50. (Deze psalm wordt in het formulier tienmaal vermeld. De 
keren dat hij in de vesper, de pannychies en de morgendienst toch al wordt gereciteerd, 
staan er niet in aangegeven.) Dan zalven de priesters met de heilige olie kruisvormig het 
bed van de zieke, diens woning en de ingang. Tot slot wordt de evangelieperikoop Lk. 
19,1-10 voorgedragen. 
In het naschrift wordt 'degene die het oüesel doet', erop gewezen na de viering de olie 
zeven dagen lang niet van zich af te wassen, 'evenals de pasgedoopten'.118 

Dezelfde codex bezit op het eind een kanon met een akrostichon (κανών TOTJ αγίου 
ελαίου, φέρων ακροστιχίδα τηνδε' Ευχής ελαίου ψάλλομεν ίξ 'Αρσενίου).119 Een 
rubriek van de pannychies verwees hier al naar. Die kanon komt hier voor het eerst in 
de liturgiegeschiedenis voor. Op de vraag wie de in het akrostichon genoemde Arsenios 
is en in welke tijd hij leefde, zijn gedurende de voorbije eeuwen zeer uiteenlopende 
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antwoorden gegeven. Het meest waarschijnlijke is, dat de kanon is geschreven door 
Arsenios van Kerkyra, die vooral in de eerste helft van de tiende eeuw kerkelijk en 
literair actief was en behalve de olieselkanon zo goed als zeker drie andere kanones 
geschreven heeft waarin zijn naam in het akrostichon voorkomt.120 De toeschrijving aan 
patriarch Arsenios Autorianos is in ieder geval onjuist, omdat Sinai' 973 reeds geschreven 
is vóór diens patriarchaat, tijdens hetwelk hij aan de rite van het oliesel verdere vorm 
gaf (zie pagina 32).121 

De beschreven rite van het oliesel is zo uitvoerig, dat men zich met recht kan afvragen, 
of hij vaak voltrokken is. In elk geval is hij er een goed voorbeeld van dat het oliesel in 
verschillende euchologia van met name de 12de en de 13de eeuw de ingewikkeldste en 
de langste dienst van de Byzantijnse sacramentenliturgie vormt. Ook al is het oliesel in 
deze periode vanwege de lengte ervan, het hoge benodigde aantal priesters en vanwege 
de stipendia misschien maar zelden gevierd, dan wil dat niet zeggen dat zieken nauwe
lijks gezalfd worden. Ter bestrijding van pijn en ziekte gebruikt men natuurlijk ook 
regelmatig gewone, al dan niet door een priester gezegende olie of olie die afkomstig is 
uit de lamp vóór een ikoon of van bedevaartplaatsen. Iets dergelijks zien we in de 
Westerse kerk van die tijd waar naast de laatste-olieselpraktijk zieken ook ter genezing 
met olie gezalfd worden. 

Grottaferrata Γ./3. XI (12de eeuw)m 

Dit euchologion, dat men in Zuid-Italië moet situeren en dat een monastieke invloed 
verraadt, is waarschijnlijk gebaseerd op een oudere versie, evenals de meeste andere 
euchologia overigens. Deze codex bevat voor ons maar één relevant gebed: ΠΑ.123 

Athos, Megìstì Lavra 189 (13de eeuw)12" 
Dit euchologion bevat een rite van het oliesel met enkele bijzondere kenmerken. Het 
formulier is getiteld 'rite van de heilige ohe oftewel de zeven-popenviering' (ακολουθία 
τόϋ αγίου èXaiov ήτοι το ίπταπάπαδον). Of de betreffende rite wordt verricht ten 
behoeve van een zieke, is weer niet geheel duidelijk. Nergens in het formulier wordt van 
de te zalven persoon expliciet vermeld, dat hij ziek is. Hij wordt slechts aangegeven als 
'degene die het heilig oliesel gaat doen' (ó μέλλων ττοιέΐν то ¡ЯЦОР 'έλαιοf). Wel 
nemen teksten en rituelen die op vergeving van zonden betrekking hebben, een grote 
plaats in, zoals het gebed 'Heilige ... koning' en het eraan voorafgaand ritueel, het gebed 
na de zalving en de slotkatechese. Is de te zalven persoon misschien primair een 
boeteling? Is hij helemaal niet (lichamelijk) ziek? Of wordt de situatie van (lichamelijke) 
ziekte zonder meer verondersteld en is in dit formulier het aspect van ziekte van de ziel 
slechts meer beklemtoond? Soortgelijke vragen heb ik eerder bij Coislin 213 gesteld. Er 
valt ook te verwijzen naar een brief van paus Innocentius IV uit 1254 over Grieken op 
Cyprus die zich bij Rome willen aansluiten. In die brief wordt het Grieks gebruik dat 
aan biechtelingen als penitentie door een priester of door een biechtvader de viering van 
het oliesel wordt opgelegd, verboden. Overigens waren hier voor de priesters ook hoge 
stipendia mee gemoeid. Het oliesel, dat door de paus al 'het laatste' wordt genoemd, is 
volgens hem voor zieken bestemd. ('Nulli autem per sacerdotes vel confessores, pro 
satisfactione poenitentiae, unctio aliqua solummodo injungatur ... Infimis vero, juxta 
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verbum Jacobi apostoli, unctio exhibeatur extrema'125). Daar mag men dus uit afleiden, 
dat de betreffende biechtelingen lichamelijk gezond plachten te zijn. 
Degene die het oüesel gaat doen, nodigt zeven priesters uit. De 'eerste priester' (ó 
•πρωτοπαπάς) speelt een specifieke dominerende rol in de viering. De dienst vindt 's 
avonds plaats, en wel in de kerk of in de woning van de persoon voor wie de viering 
geschiedt (ένθα καϊ βούλει, 'ή èt> ffj εκκΧησία η èv τη οικία αύτοϋ). De rite verloopt 
ongeveer als volgt. Na het 'Gezegend', 'de psalm'126 en de litanie (door de eerste 
priester) volgen vier stichira. Daarvan zijn er drie ongeveer gelijk aan die van de huidige 
rite.127 Daarna (?) - het is niet duidelijk, of de tot nu genoemde elementen deel 
uitmaken van de morgendienst of dat ze eraan voorafgaan - wordt in de orthros de 
kanon van Arsenios gezongen.128 Na de afsluiting van de morgendienst komen de 
priesters weer samen. Over de duur van de onderbreking wordt overigens niets gezegd. 
Het kan ook zijn, dat men meteen na de orthros verdergaat. Men zet een tafeltje neer 
met daarop een schotel met tarwe of gerst. Op het graan komt een olielamp te staan. Na 
het 'Gezegend' door de eerste priester 'zingen wij' (ψάλλομβί') het trisagion. Daarna 
komen de oproep 'Komt, laten we ... aanbidden' (3x), Ps. 50 en de geloofsbelijdenis (3x). 
De eerste priester schenkt olie in de lamp en spreekt het wijdingsgebed KE. Ook de 
overige priesters schenken olie in en spreken het gebed. Daarna zingt men zoveel 
apolytikia van de heiligen als men wil (όσα θέλουν), en 'ook de kondakia'. Nu 'biedt 
degene die het heilig oliesel gaat doen, zich aan' en maakt verschillende diepe buigingen 
ten teken van boete (μβται>οίας). De priesters spreken een formule uit ter vergeving van 
zijn zonden evenals het gebed 'Heilige ... koning' (Βασιλέΰ &γΐ€ ...). De tekst hiervan 
is vrijwel identiek aan die in de huidige rite. Het gebed komt van de door mij bestudeer
de codices in deze codex voor het eerst voor. Ik kort het voortaan af met BA. Na de 
litanie, die voor het oliesel specifieke oproepen bevat, met een nadruk op de vergeving 
van zonden, komen drie gebeden. Ze worden waarschijnlijk door de eerste priester 
uitgesproken. Het eerste gebed (incipit Ευοιάλλακτβ, /cúpie, ó μόνος ίλεήμων και 
φιλάνθρωπος) is bijna geheel gelijk aan de lange inlas vanaf 'Ja' in het gebed na het 
tweede evangelie van de huidige rite. De tekst van het tweede gebed (incipit "Αναρχε, 
αοιάδοχβ, ttyie ϋ-γίων; voortaan afgekort met AA) luidt hetzelfde als het eerste deel 
van het gebed na het eerste evangehe in de huidige rite: 'U zonder begin ... erft. Het is 
u immers eigen ...'. Dat gebed wordt bij de olielamp gelezen. Het derde gebed, dat 'naar 
het hoofd toe' van degene die het oliesel doet, gezegd wordt, is KB van Leningrad 226. 
Dan volgen zeven onderdelen die alle dezelfde opbouw hebben, een voor elke priester, 
te beginnen met de eerste. Elk onderdeel bestaat uit een prokimenon, een epistel, een 
evangelie, een korte dringende smeekbede ten behoeve van degene die het oliesel doet, 
en een gebed. Allilouaria worden hier niet genoemd. De teksten van de epistel- en 
evangelieperikopen zijn: 
a Jak. 5,10-16 en Lk. 10,25-37; 
b Rom. 15,1-7 en Mt. 10,1.5-8; 
с 2 Kor. 6,16-18; 7,1 ν en Mt. 8,14-23; 
d Ef. 2,4-10 en Lk. 9,1-6(7); 
e Gal. 5,22-6,2 en Mt. 15,21-28; 
f 2 Kor. l.S-ll129 en Mt. 25,1-13; 
g 1 Thess. 5,14-23 en Lk. 19,1-10. 
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Het eerste gebed (incipit 'O θβος b μέγας και θαυμαστός) is ongeveer gelijk aan het 
eerste deel van het ingevoegde stuk in het gebed na het eerste evangelie in de huidige 
rite. Het tweede gebed (incipit Гб оіто то 'éXaiov τόϋτο) is gelijk aan het laatste deel 
van de genoemde inlas. Het derde gebed is zo goed als gelijk aan ΘΜ van Sinai' 973. Het 
vierde gebed (incipit Δέσποτα κύριβ b θβος ημών, b πολύς èv éXeet) is sterk verwant 
met ΠΠ van Barbermi 336, het vijfde is zo goed als gelijk aan KX van Sinai 973 en het 
zesde komt bijna geheel overeen met ΘΔ van Barberini 336. Het zevende gebed (incipit 
Δέσποτα κύριε ó θεός ημών, b καταπέμψας τους ¿πτα άρχαγγβλους; de afkorting is 
ΔΑ) is geschreven in beeldende taal en cirkelt rondom de bede om zegening van de olie 
en van degenen die ermee gezalfd worden. Ook de voorspraak van de Moeder Gods, 
Kosmas en Damianos, Kyros en Johannes, Panteleïmon, enzovoorts, wordt erin aange
roepen. 
Na dit zevenluik zegt de eerste priester het gebed 'Heilige vader'130 en hij zalft degene 
die het oliesel doet. Ook de andere priesters zeggen het gebed en verrichten de zalving. 
Nadere bijzonderheden over de zalving ontbreken. Vervolgens spreekt de eerste priester 
weer een gebed (incipit Κύριβ b θβος ημών, σόϋ οεόμεθα και σε παρακαλούμε»'). Hierin 
wordt God gevraagd de smeekbede van zijn knecht ('N.N.') te aanvaarden, diens zonden 
te vergeven en hem de communie waardig te keuren, dit op voorspraak van Maria en 
andere met name genoemde heiligen. Dan vindt nog eens de specifieke dringende 
smeekbede plaats met een commemoratie (καί μνημονεύβι <namelijk de priester; BG> 
όσους θέλει). 

Na de afluiting van de viering geeft de eerste priester degene die gezalfd is, katechese, 
misschien met handoplegging begeleid (èirl την κεφαλήν αυτύυ). Hij vermaant de ander 
de rest van zijn leven niet meer te zondigen. 

In dit formulier doen zich belangrijke veranderingen voor. De rite van het oliesel is 
losgekoppeld van de eucharistie, hoewel het formulier menig element ontleend heeft aan 
de liturgie van de katechumenen. Wellicht volgt de eucharistie nu op het oliesel. De 
tekst van het laatste gebed van het oliesel lijkt daarop te wijzen. 
Verder zien we zevenmaal twee lezingen. Het is heel goed mogelijk, dat die in gecon
centreerde vorm een overblijfsel zijn van de eucharistieën die in sommige euchologia op 
zeven achtereenvolgende dagen gevierd worden (zo bijvoorbeeld Coislin 213 en Sinai 
960). Enkele kleinere vernieuwingen vormen de schotel graan, het gebed BA en de 
slotkatechese. 

Sinaï 960 (13de eeuw)131 

In dit euchologion komt weer een lange orde van dienst van het oliesel voor, ditmaal 
geheten 'rite voor zieken bij de zeven priesters' (άκολοι>0ία εις ασθενουντας έπί των 
ετττα -πρεσβυτέρων). In de titel ontbreekt de aanduiding 'heilige olie', maar uit de 
vermelding van de zeven priesters blijkt al, dat het oliesel bedoeld is. Het formulier 
veronderstelt de context van ziekte. Er ligt in vergelijking met Sinaï 973 een sterke 
nadruk op het aspect van boete, hoewel dat aspect hier op zijn beurt minder sterk is dan 
in Megisti Lavra 189. De bedoelde context van ziekte blijkt uit de aanduidingen 'de 
zieke' (τον άσθενουντα, τον αρρωστον, τόϋ εν ασθένεια κατακειμενου) en uit de teksten 
van de gebeden, de lezingen en de troparia, die primair de genezing van (lichamelijke) 
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ziekte centraal stellen. Deze argumenten zijn echter zwak. Er kan een kloof gapen 
tussen de inhoud van het formulier en het feitelijk functioneren van de rite. Ook bij de 
andere codices stoot men op deze aporie. In de Westerse kerk fungeerde bovendien het 
oliesel eeuwenlang bijna exclusief als stervenssacrament, ofschoon de teksten van de 
gebeden en de lezingen van de Latijnse rite toch van (lijflijk) beter worden spraken. 
Terug naar de zieke van Sinai 960. Als hij al ziek is, dan is hij niet zwaar ziek, zo blijkt 
waarschijnlijk ook uit een rubriek die zijn langdurige aanwezigheid in de kerk vereist (zie 
hieronder). Hij wordt ook eenmaal 'een dergelijk mens die dit heilig oliesel moet doen' 
genoemd. Verschillende keren wordt hij ook 'broeder', 'onze broeder' (τόΰ àoeXpou 
ημών, άδϊλφέ) genoemd. Op grond hiervan kan men denken, dat de zieke een monnik 
is. De mogelijke aanwezigheid van verschillende personen (niet-clerici), waaronder een 
vrouw, en 'hun huis' maakt het echter weer minder waarschijnlijk dat de zieke een 
monnik is. Het formulier spreekt namelijk af en toe van meer dan één zieke (οβόμβθα 
Ьжер τόν δούλου σου ο beim και της δούλης σου της δέΐνα τους τα σα ίλέη 
ετώίομένους (sic) en итгср των δούλων θεόϋ ο δέΐνα και ó δέΐνα και παντός τόΰ 
οΐκου αυτών). Dat gebeurt echter alleen in de litanieën, niet in de rubrieken. Verder is 
de benaming 'broeder' niet exclusief monastiek. 
Behalve de zieke(n) doen aan de viering een diaken en zeven priesters mee. De 'eerste 
priester' vervult een dominerende specifieke rol; in de avonddienst is hij zelfs de enige 
aanwezige celebrant. De overige priesters worden soms afzonderlijk genoemd (ó y' 
'ιερεύς, ò στ' ιερεύς). Samen heten ze ook 'concelebranten' (συλλειτουργών). 
's Avonds vindt een eerste dienst in de kerk plaats. Deze viering bevat enkele elementen 
die thuishoren in de morgendienst. De eerste priester zingt 'de zes psalmen' (τον 
εξάψαλμον) en maakt een grote olielamp die op het altaar is klaargezet, in orde en 
steekt haar aan. Hij zegt het gebed 'Heilige vader'.132 Er volgen oproepen uit de vredes-
litanie, enkele troparia en de kanon (niet die van Arsenios). Na de derde, de zesde en 
de negende ode van de kanon zingt de priester telkens de dringende smeekbede om 
gezondheid, redding en vergeving van zonden van 'de knecht van God N.N.', en zegt hij 
een gebed. Het eerste en het derde gebed zijn bijna gelijk aan ΑΦ en ΒΘ van Grotta-
ferrata Г Д VII, het tweede gebed is ΔΦ. Na nogmaals een ektenie eindigt de dienst. 
Op de volgende dag komen de zeven priesters bijeen. Het formulier zegt niet waar. Een 
passage uit één van de gebeden veronderstelt, dat de dienst bij de zieke thuis plaats
heeft: 'dit huis van degene die om dit roemrijk en heilig offer gevraagd heeft' (ρ'ικον 
τόϋτον τόΰ irpoa κάλου μενού την 'ένδοΙ-ον ταύτην καί 'ιερόν θυσίαν). De oproep 'voor 
dit heilige huis ..." in de vredeslitanie veronderstelt weer het kerkgebouw als plaats van 
handeling. Maar beide citaten vormen noch voor het een noch voor het ander sterke 
argumenten.133 De dienst, die aanvankelijk min of meer de opbouw van de eucharistie 
volgt, verloopt als volgt. Na een oproep van de diaken daartoe opent de eerste priester 
met 'Gezegend het koninkrijk ...'. Er worden enkele troparia, een dringende smeekbede 
ten behoeve van de zieke en drie antifonen gezongen. Na de eerste antifoon wordt 
(waarschijnlijk door de eerste priester) het gebed KE gezegd, na de tweede antifoon het 
gebed ПИ en na de derde antifoon het 'gebed van de intocht' (incipit Α'ιτούμεθά σου 
κύριε ó θεός, 'όπως επιστάξτις το ελεός σον), dat evenals een dergelijke gebedstekst in 
Sinai 973 bijna gelijk is aan het tweede gebed in Barberini 329. Daarna steekt elke 
priester zijn pit in de olie aan, maakt drie kruisen over de olie en zingt oproepen uit de 
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vredeslitanie. Dan volgen het trisagion, het prokimenon, het epistel (Jak. 5,10-16), het 
allilouarion134, het evangelie (Lk. 19,1-10)133 en de ektenie. Het meeste daarvan komt 
waarschijnlijk weer uit de mond van de eerste priester. Hierna zalven de priesters 
biddend de zieke geheel en al (Xaßoivec oí iepéïç ¿κ τόϋ ekctíov a\eí<povaL TOP 
аа е т та άττο ποδών 'έως κβφαλης, Xéyomç την βνχήν Патер Ьсуіе іатре ψυχών 
кса σωμάτων).136 De woorden 'van voeten tot hoofd' lijken ontleend te zijn aan Jes. 1,6. 
Dan wordt een gebed (incipit 'О еос 6 μέ-γας και θαυμαστός, ó φυλάσσων οιαθήκην) 
gezegd, een langere versie van de inlas in het gebed na de eerste evangelielezing in de 
huidige rite.137 Vervolgens blaast de priester over de olie en bekruist haar. Nu is het de 
beurt aan de overige zes priesters. Elk van hen verzorgt een onderdeel waarvan de 
structuur in grote lijnen telkens dezelfde is: prokimenon, epistel, allilouarion, evangelie, 
ektenie en gebed, meestal ook een kathisma en enkele troparia. De priester die het 
laatst aan de beurt is, zingt bovendien Ps. 67. Driemaal wordt vermeld, dat de priester 
die aan de beurt is, over de olie blaast, zijn pit aansteekt en/of de olie bekruist. Eerder 
al heeft echter een rubriek gezegd, dat 'elke priester zijn pit aansteekt'. De epistel- en 
evangelielezingen zijn: 
b Rom. 15,1-7 en Lk. 10,25-37; 
с 1 Kor. 12,27-13,8 en Mt. 10,1.5-8; 
d 2 Kor. 1,8-11 en Mt. 15,21-28; 
e Ef. 2,4-10 en Mt. 25,1-13; 
f Gal. 5,22-6,2 en Mt. 8,14-23; 
g 1 Thess. 5,14-23 en Mk. 6,7-13. 

Het gebed van de tweede priester (incipit Ге оіто, κύριε, то eXaiov τόϋτο) vormt een 
parafrase van de met dezelfde aanhef beginnende tekst in Megisti Lavra 189. Het derde 
gebed komt met uitzondering van de ekfonesis bijna geheel overeen met ΘΜ van Sinai 
973. Het vierde gebed is een parafrase van ΠΠ. Het vijfde gebed komt grotendeels 
overeen met KX van Sinai' 973. Het zesde gebed is grotendeels gelijk aan ΔΑ van 
Megisti Lavra 189. Het zevende gebed komt bijna geheel overeen met ΘΔ van Barberini 
336. Na de zeven cycli wordt de zieke volgens het formulier opnieuw gezalfd door de 
priesters. Elk zegt daarbij wederom het gebed 'HeiUge vader ...'. De hierin voorkomende 
voorspraak is nu beperkt tot die van de Moeder Gods en 'van alle heiligen'. Men kan 
zich evenwel afvragen, of er in plaats van twee zalvingen niet eerder sprake van is, dat 
één en dezelfde zalving tweemaal genoemd wordt. Dat geldt misschien ook voor het 
aansteken van de pitten. 
De dienst is nu weliswaar ten einde, maar de priesters vieren nog zeven dagen achtereen 
de eucharistie ten behoeve van de zieke. Elke dag gaat een ander van hen voor. Degene 
die gezalfd is, mag zich na het oliesel zeven dagen lang niet uitkleden noch wassen, maar 
hij moet voortdurend in de heilige kerk aanwezig zijn. Na de zeven dagen wast de zieke 
zich, trekt hij andere kleren aan en krijgt hij katechese van de eerste priester, in het 
bijzijn van de overige priesters. De inhoud van de katechese is, dat de zieke in het 
vervolg niet meer dient te zondigen en dat hij van God door middel van de priesters 
vergeving heeft gekregen voor zijn eerdere fouten. 

Ook hier treffen we weer een mammoetrite aan. Een opmerkenswaardig punt is, dat het 
oliesel, dat op zich is losgekoppeld van de eucharistie, wel zeven cycli van lezingen, 

28 



gebeden, enzovoorts bevat, maar dat tegelijkertijd de zeven eucharistieën evengoed 
gevierd blijven worden. 

De codex bevat ook 'gebeden voor zieken' (ευχαί èm αρρώστους). Het eerste daarvan 
is 'Heilige vader ..Λ138 

Andere euchologia (uit de 14de, 15de en 16de eeuw) 
In tientallen euchologia uit de periode van de 14de tot en met de 16de eeuw vallen 
orden van dienst van het oliesel aan te treffen. (Dat geldt natuurlijk ook voor de 
euchologia van recentere eeuwen, maar die blijven hier grotendeels buiten beschouwing.) 
Ik noem hier enkele van die codices. Sommige ervan hebben een opvallende titel. 

A UIT DE 14DE EEUW: 

1 Athos, Vatopediou 133 (744), met als titel van het olieselformulier 'rite met heüige 
God van het oliesel' {ακολουθία συν θίω άγίω τοϋ ευχίλαίου).139 

2 Sinai 965.140 

3 Sinai 994.ш 

4 Sinai 991.142 

5 Athos, Koutloumousiou 491, met als titel van het formulier 'rite met heilige God van 
de heilige olie die door de zeven priesters wordt geheiligd' (ακολουθία συι> θεω άγίω 
τοϋ αγίου ελαίου αΎίαζομένου ατό των етгта πρεσβυτέρων).Uì 

6 Moskou, Historisch Museum, Synodale Bibliotheek 279.M 

В UIT DE 15DE EEUW: 
1 Athos, Iviron 780 (A.D. 14O0).us 

2 Athos, Dionysiou 450 (A.D. ^ S ) . 1 4 6 

3 Sinai 968 (A.D. U26).ul 

4 Sinai' 980 (A.D. 1475).148 

5 Athos, Megisti Lavra θ 88 (A.D. 1475).149 

6 Sinai' 995 (A.D. 1481), met als merkwaardige titel van het formulier 'rite van het 
kleine oliesel' (ακολουθία του μικρού ευχελαίου)·, het formulier is niet korter dan 
de overige.150 

7 Athene, Heilig Graf-bibliotheek 8 (182).ш 

8 Athos, Konstamonitou 19 (20).152 

9 Sinai 972.153 

10 Sinai 988.154 

11 Athene, Nationale Bibliotheek 661, met als titel van het formulier 'rite van de heilige 
olie, die de apostel en broeder Gods Jakobus de grote van Jeruzalem waarachtig 
gemaakt heeft' (ακολουθία του αγίου ελαίου, ην εποίησεν αληθώς ó άιτόστολος 
άδελφόθεος καϊ μέγας 'Ιάκωβος Ιεροσολύμων).155 

С UIT DE IODE EEUW 
1 Athene, Heilig Graf-bibliotheek 615 (757) (A.D. 1522).1S6 

2 Sinai' 996 (A.D. 1566).1S7 

3 Athene, Heilig Graf-bibliotheek 68. l se 
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4 Athos, Esfigmenou 208.159 

5 Athos, Esfigmenou 214, met als titel van het formulier 'begin met heilige God van het 
oliesel voor levenden' (αρχή συν еы àyw ebxeXaíov elç ζώντας); de toevoeging 
'voor levenden' is vanwege het voorafgaande formulier van het dodenoliesel.160 

6 Sinai 985.161 

7 Jeruzalem, Grieks-Orthodoxe Patriarchale BibUotheek 375.162 

8 Jeruzalem, Grieks-Orthodoxe Patriarchale Bibliotheek, zonder nummer.163 

Ik trek nu enkele (zeer) globale conclusies uit de bestudering van die codices. 
De situatie waarin het oliesel wordt gevierd, is nu eens duidelijk die van (lichamelijke) 
ziekte, dan weer wordt de context niet expliciet aangegeven. De vragen die eerder bij 
Coislin 213 en Megisti Lavra 189 gesteld zijn, kunnen hier vaak herhaald worden. Het 
boete-aspect wordt in menig formulier sterk geaccentueerd. Er bestaat in sommige 
formulieren een tendens het priesterlijk en liturgisch middelaarschap van de celebranten 
te beklemtonen. Als voorbeeld daarvan diene deze Athonitische tekst: 'biecht, die 
gelezen wordt ten overstaan van de uitermate heilige dienaren en priesters van Christus 
door degene die hen uitnodigt en het oliesel doet... mijn uitermate goddelijke vaders en 
meesters, geheel en al geheiUgde en verlichte bedienaren van de smetteloze en leven
schenkende sacramenten van onze Heer en God en Redder Jezus Christus ...'. 
(ίξομολόγησις, άνα^ινωσκομένη ivúmov των του Χρίστου ά^ιωτάτων Хеіто русИ 
καί ιερέων тара του προσκαΧουμίνου αυτούς και ποιόϋντος το ebxeXaíov ... 
θειότατοι πατέρες και δέστοταί μον, τανη^ιασμένοι καί πεφωτισμένοι 
XeiTOvpyoì των αχράντων καί ζωοποιών τόΰ Κυρίου καί θεόΰ καί Σωτηρος ημών 
Ίησόΰ Χρίστου μυστηρίων ...).1Ы 

De verbinding van het oliesel met de eucharistie en/of met de pannychies-morgendienst, 
die kenmerkend is voor de voorafgaande eeuwen, is gebroken. Het oliesel heeft echter 
talrijke elementen uit de eucharistie en uit het uurgebed verkregen als 'aankleding' van 
de dienst.165 Dat verschijnsel zagen we zich al enigszins ontwikkelen vóór de veertiende 
eeuw. (Wel wordt het eerste deel van het oliesel nog wel eens los van het tweede deel 
gevierd; zie hieronder.) Al met al is het oliesel toch korter geworden. De kolossale riten 
waren vermoedelijk nauwelijks uitvoerbaar in de pastorale praktijk. Men is, naar het 
lijkt, vanwege de frequentie van de dienst, vanwege de moeilijke omstandigheden van 
ziekte en sterven en die van de liturgisch zeer volle goede week, waarin het oliesel vaak 
gevierd moet worden, en vanwege het dikwijls niet beschikbaar zijn van voldoende 
priesters, de rite gaan inkrimpen. 
Volgens een enkel formulier kunnen de popen, als ze dat willen, ter aanvulling op het 
oliesel een verzoekdienst (παράκΧησιν) zingen.166 

Over de periode die op het oliesel volgt, wordt gesteld, dat 'de zieke broeder zeven 
dagen in de heilige kerk verblijft en ook <met olie> uit de heüige lamp gezalfd 
wordt'.167 Elders wordt voorgeschreven, dat de gezalfde zieke 'zeven dagen lang zich niet 
wast noch vlees eet'.168 

De deelnemers zijn zeven priesters en 'degene die het heilig oliesel doet' of 'de zieke'. 
De 'eerste priester' vervult de meest actieve rol. De rubrieken vertonen interessante 
bijzonderheden. Éénmaal is er sprake van, dat 'de persoon die van plan is het heilig 
oliesel te vieren', een vrouw is (ή μέΧΧουσα ποιησαι то ayiov eXaiov). Het blijkt, dat 
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het om een kloosterzuster gaat.169 De gezalfde persoon wordt ook wel eens 'degene die 
de heilige ohe ontvangen heeft' (той άναοβξαμβνου то tieyiov ̂ Xmoe170) genoemd. Soms 
wordt hij nader omschreven als 'zieke broeder'.171 Uit één formuüer blijkt dat het 
speciaal is samengesteld voor één bepaalde persoon, en wel voor keizer Johannes VI 
Kantakouzinos, die van 1347 tot en met 1354 over het Byzantijnse rijk heerste. Hij wordt 
in de gebeden telkens met name genoemd: Onze zeer vrome en Christusüevende keizer 
Johannes' {τον πανεναεβέστατον και φιΧόχρκηον βασιΧία ημών Ίωάννην).172 Van de 
priesters wordt eenmaal gezegd, dat degene die het laatste gebed uitspreekt, de 'geeste-
lijk < vader >' is (ó πνευματικός ευχήν).173 In plaats van met de vereiste zeven priesters 
kan men in geval van nood ook volstaan met drie.174 Soms wordt expliciet een lector 
vermeld ('O αναγνώστης το προκύμενον).115 

De structuur bestaat uit twee delen. Het eerste deel wordt vooral gevormd door de 
enands, de Psalmen 142 en 50 (niet altijd aanwezig), troparia, de kanon van Arsenios en 
de stichira. Dit deel is gemodelleerd naar de morgendienst-pannychies. Het tweede deel 
bestaat voornamelijk uit de wijding van de olie, troparia, zeven cycli van twee lezingen 
(epistel en evangelie met respectievelijk prokimenon en allilouarion) met een gebed, het 
vergevingsritueel met het evangelieboek en uit de zalving. Talrijke teksten van de 
gebeden, lezingen, gezangen en rubrieken verschillen meestal per formuher. Wel valt in 
de loop van de 14de tot en met de 16de eeuw een tendens waar te nemen naar grotere 
uniformiteit en begint de rite steeds meer te lijken op die welke heden ten dage gevierd 
wordt.176 

De rubrieken laten tahijke boeiende bijzonderheden en verschillen zien. Men vindt bij 
wijze van spreken zelfs wel eens twee formulieren binnen hetzelfde formulier. Zo geeft 
de schrijver van een codex van de Megisti Lavra aan: 'wij in de heilige lavra zingen 
zo het oliesel, zoals je ziet, maar in een ander euchologion werd het zo aangetrof
fen:' (ήμέΐς èvTtfayiat λαύραοϋτως ψάλλομεν τοευχ&αιον, ως οράς, èvÒè ετέρωευχολο-γίω 
ευρέθη ούτως').171 Ik noem hier (maar) enkele van die speciale zaken. Vóór het oliesel 
wordt af en toe een vesper gevierd. De stichira daarvan gaan over ziekte en zonde.178 

Eén formuher stelt, dat de kanon tussen Ps. 142 en Ps. 50 in gezongen wordt. Hetzelfde 
formulier schrijft ook het reciteren van de geloofsbelijdenis (die van Nicea-Konstantino-
pel) voor.179 Vóór de kanon van Arsenios wordt een enkele keer ook de kanon van de 
kleine verzoekdienst tot de Moeder Gods gezongen.180 Soms komt een andere kanon 
voor.181 Af en toe worden, terwijl het wijdingsgebed wordt gezegd, zowel olie als wijn in 
de lamp gegoten.182 De kerk van Konstantinopel gebruikt in plaats van water wijn 
(Ίστεον, 'ότι iv ту με-γάλγ εκκλησία αντί ύδατος ο'ινον εις την κανδηλαν τόΰ 
ευχελαίου βάλλονσι1®). Een vernieuwing in de rite vormt die van de oplegging van 
het evangelieboek: na de lezingencycli legt 'de zevende priester het heilig evangeheboek 
boven op het hoofd van de zieke' en spreekt hij, terwijl de overige priesters links en 
rechts van de zieke staan en het boek vasthouden, een gebed ter vergeving van de fouten 
van de zieke.184 Ook andere formuheren schrijven voor, dat het evangeheboek wordt 
gelegd op het hoofd van de persoon die gezalfd is of wordt, maar zij bepalen dat het 
gebed, BA, door de éérste priester wordt gezegd.185 

Aan de zalving kan een handoplegging voorafgaan (λαβών <n.l. de eerste priester; BG > 
... то txyiov ελαιον, κρατών αυτό, επιτίθησι τας χείρας τη κεφαλή τοϋ, δι' ον η ευχή 
Ύ'ινεται1*6). Ook kan de priester de betreffende persoon dan bekruisen en God, 'Heer, 
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Meester, Heilige', om verhoring vragen (Εισάκουσαν μου. Κύριε, Εισάκουσαν μου, 
Αέσποτα. Έ,Ισάκουσόν μου, "Ayit).1*7 Een andere ontwikkeling is, dat het zalvingsgebed 
'Heilige vader' fluisterend wordt gezegd.188 De priesters kunnen in plaats van of ter 
aanvulling op dat gebed bij de zalving ook Ps. 123,8 ( Ή βοήθεια ημών èv ονόματι 
κυρίου) zeggen.189 Ook de zieke kan dit zeggen.190 Bij de zalving van afzonderlijke 
lichaamsdelen kunnen bovendien toepasselijke verzen als Ps. 117.15" (=117,16b) en Ps. 
118,73 opgezegd worden (εις την δε^ιάν χείρα' Δεξιά κυρίου ίττοίησβν δύναμιν ..., 
eiç την άριστβράν' Ai χεΊρε'ς σου ¿ποίησαν . ..W 1). De priesters zalven ook elkaar en 
de overige aanwezigen (σνναλβίφοιπαι παρ'άλλήΧων oi ιερείς raí άλείν'οΐ'σι και 
τους παρβστωτας ττάρβξ του, δι' ον το εΰχίΚαιον yéyovev192). Tijdens het tweede deel 
van het oliesel dragen de priesters brandende kaarsen.193 

Het tijdstip waarop het oliesel gevierd wordt, is nu eens 's ochtends, dan weer 's 
avonds. Volgens een enkel formulier kan, als het eerste deel van de dienst 's avonds 
plaatsheeft, het tweede deel er niet dadelijk op volgen194 of komen de priesters voor 
het tweede deel dan bijeen 'rond het passend tijdstip'.195 De plaats waar het oliesel 
geschiedt, is nu eens de kerk, dan weer een huis (waarschijnlijk de woning van de 
zieke). Een enkele maal vermeldt de titel van de dienst beide mogelijkheden: 'rite van 
de heilige olie, gezongen door 7 priesters, die bijeengekomen zijn in een kerk of in een 
huis' (ακολουθία τόϋ αγίου ελαίου, ψαλλομένη υττο Γ ιερέων, συναχθίντων èv εκκλησία 
η e ν οίκω). 

2.12 Het dodenoliesel 
In de 13de eeuw stelt patriarch Nikiforos II van Konstantinopel (1260-1261) in een 
schrijven getiteld 'Over degenen die zeggen dat men ook na de dood een oliesel op een 
gestorvene moet doen' (περί των \tyóvTuv 'ότι χρη και μετά τον θάνατον Ευχέλαιον 
ποιέΖν èv νεκρω)191 de toentertijd wijd verbreide praktijk aan de kaak voor doden het 
oliesel te vieren (τινβς ιερεΤς èv τολλοΤς τότοις ... μετά το θανίϊν πολλούς 
ποιόυσι τούτοις ευχίλαιον καΧ συναλβίφουσι το τεθνηκος σώμα). Priesters die dat 
doen, zijn dom en roekeloos en zullen geoordeeld worden, is Nikiforos van mening. Hij 
betoogt, dat het oüesel voor levenden bestemd is. Daarvoor beroept hij zich op het 
Eerste ConcUie van Nicea (JÓVTO ... ίνομοθέτησεν ... èπì ζώντας νοσουντας ψυχή και 
σώματι), op Jak. 5,14 ν, ορ Mt. 18,20, op Lk. 18,30-34 en op de teksten van de 
gebeden van het oliesel zelf. Daarbij haalt hij met name zijn voorganger Arsenios 
(1255-1260) aan, die volgens hem de rite van het oliesel heeft gereguleerd door te 
bepalen dat in het oliesel zeven priesters, ook al zijn dat bisschoppen en metropolieten, 
dienen voor te gaan en door de gebeden gelijk te maken (την άκολουθίαν ταύτην 
ενομοθέττ)σε уі еа аі δι' επτά Upéwv, καν επίσκοποι ώσι καν μητροποΧίται' διό 
και èv '¿σω τάς ευχας αυτός ó ρηθεϊς πεποιηκώς). Volgens Nikiforos wijst de geest 
van die gebeden niet op dodenliturgie. Hij citeert daartoe fragmenten uit de gebeden. 
(Arsenios heeft waarschijnlijk al bestaande teksten geordend en uitgebreid, mogelij
kerwijs zelfs ingekort, opdat ze in lengte aan elkaar gelijk werden. Is hij wél de 
schrijver van de gebeden die in de huidige rite na respectievelijk het vijfde, zesde en 
het zevende evangelie gelezen worden? Om die vraag te kunnen beantwoorden is 
nader onderzoek nodig, vooral een nauwkeurige vergelijking met de overige geschrif
ten van Arsenios.198) 
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Het argument dat de viering van het oliesel voor doden een werk van barmhartigheid 
voor de gestorvene ïs, wijst Nikiforos af, omdat (wederom) het oliesel zieken tot 
gezondheid en tot leven wil voeren. 
Het patriarchaal schrijven is niet het eerste getuigenis over de zalving van doden. Ver 
vóór Nikiforos' patriarchaat vermeldde Pseudo-Dionysios haar reeds (zie pagina 5). Ook 
valt te verwijzen naar het Byzantijns gebruik op het kerkhof op de overledene olie te 
gieten (zie pagina 37 v). Overigens wordt volgens Nikiforos de dienst van het oliesel voor 
doden gehouden; de zalving vormt maar een deel daarvan. Het gebruik doden te zalven 
komt trouwens tevens in de Westerse kerk van die dagen voor, waarin ook de 'extrema 
unctio'-praxis steeds overheersender werd. Er zijn, ook op dit gebied, zeker wederzijdse 
invloeden geweest tussen de Latijnse en de Byzantijnse kerk. 
In de eeuwen na Nikiforos houdt de gewoonte het oliesel voor doden te vieren weliswaar 
niet op te bestaan, maar wordt er voor die situatie een nieuwe orde van dienst samen
gesteld.199 Die orde van dienst vertoont ongeveer dezelfde structuur als die van het 
gewone oliesel. De inhoud van de lezingen, gebeden en troparia wordt echter gewijzigd 
en aangepast aan de nieuwe toestand, de dood. Vanaf het einde van de vijftiende eeuw 
kan men in verschillende euchologia zulke orden van dienst aantreffen, bestemd voor het 
'dodenoliesel' (νβκρώσψον ευχέλαων). 

Sinai 995 (A.D. 1481)™ 
Behalve een formulier voor het gewone oliesel bevat dit euchologion ook een rite van 
het oliesel voor ontslapen en al begraven leken en monniken (ακολουθία τοϋ εΰχίλαίου 
£ΐς κοιμηθέντας κοσμικούς те και μονάχους, φορΐσάντων k-πάνω той τάφου των επτά 
ιερέων). De levenden die aan de dienst deelnemen, zijn zeven priesters 'in liturgische 
kledij' (φορεσάντων) en eventueel een diaken. De 'eerste priester' speelt een enigszins 
dominante rol. Het tijdstip van de dienst wordt niet aangegeven. Evenmin valt af te 
leiden, hoeveel tijd sinds de begrafenis op het moment van het dodenoliesel is verstre
ken. De plaats waar de dienst gehouden wordt, is op het graf van de dode. 
De viering wordt door de eerste priester geopend met 'Gezegend het koninkrijk ...'. Dan 
volgen Ps. 142, het allilouarion en enkele troparia, Ps. 50, de kanon voor respectievelijk 
gestorven monniken en gestorven leken201, de dodenstichira, de vredeslitanie die bestaat 
uit de grote dodenektenie en die door de eerste priester of door de diaken gezongen 
wordt, en een gebed. Daarna vinden zeven cycli plaats waarvan elke cyclus bestaat uit 
een prokimenon, een epistel, een allilouarion, een evangelie, een ektenie en een gebed. 
ledere priester verzorgt een cyclus. Na afloop van de eerste en de tweede cyclus wordt 
het gebed 'God van de geesten en van alle vlees ...' ( Ό θεός των τνίυμάτων και τάσης 
σαρκός ...; voortaan afgekort tot ΘΠΣ) gezegd, een kenmerkend gebed uit de Byzantijnse 
dodenliturgie. Van de zeven epistellezingen202 zijn er drie afkomstig uit 1 Kor. 15, een 
hoofdstuk over de opstanding der doden, twee uit Rom. 14 (onder meer de verzen 7-9), 
één uit Ef. 5 (passage over het licht) en één waarschijnlijk uit 1 Thess. 4 (passage over 
de wederkomst van Christus).203 Van de evangelielezingen komen er zes uit Joh. 5.6 en 
8 (onder meer 5,21.24-30; 6,40; 8,51 w) en één uit Mt. 11 (vs. 27 w).204 Vele van die 
perikopen komen eveneens voor in begrafenisformulieren, vooral in riten van de uitvaart 
van priesters, waarin meestal talrijke Schriftlezingen voorkomen (bijvoorbeeld veertien). 
De meeste troparia en gebeden zijn eveneens afkomstig uit begrafenisdiensten. Op het 
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zevenluik volgen de evlogitaria (kenmerkende troparia uit de begrafenisliturgie) en 
spreekt de eerste priester een gebed. De priesters houden tijdens dat gebed eikaars hand 
vast. Daarna wordt de gestorvene herdacht, waarschijnlijk in een korte ektenie 
(μνημονβύέί) en wordt wederom het gebed ΘΠΣ gesproken. Dan komt de 'volledige 
vergeving' (και γί^ίται reXeía σνγχώρησις) en wordt de dienst afgesloten. 
De opbouw van deze viering is grotendeels dezelfde als de toentertijd gebruikelijke van 
het oliesel voor levenden. Er bestaan tussen beide soorten oliesels echter ook grote 
verschillen. Een eerste verschil is natuurlijk, dat er geen levende zieke of boeteling 
deelneemt. Een tweede verschil is, dat de olie en de zalving ontbreken. Een derde 
verschil is de geheel andere inhoud van de lezingen, gebeden205 en troparia. Het 
hoofdthema van de teksten van het dodenoliesel bestaat uit de bede aan God om de 
gestorvene op te nemen in de hemelse woning, waar geen pijn en kommer voorkomen, 
om de zonden van de dode te vergeven en om hem rust en de opstanding te schenken. 
Andere hoofdthemata zijn de bede aan Maria om te bemiddelen bij haar zoon (de 
schenker en het begin van alle leven en degene die mensen laat leven én sterven), opdat 
de gestorvene het hemels rijk wordt waardig gekeurd, verder het bezingen van de 
heiügen die al in de hemel vertoeven en aan de dode de eeuwige verlossing toewijzen, 
de zekerheid en het geestelijk karakter van de verrijzenis, de verkondiging dat wie 
gelooft, eeuwig leven bezit en ten slotte het oordeel, de wederkomst van Christus, het 
leven in het licht en de bede om troost voor de rouwende achterblijvenden. Deze 
themata zijn specifiek voor de dodenliturgie en niet voor de ziekenliturgie die gericht is 
op genezing van lichaam en ziel. 

Sinai 981 (14de en 16de eeuw; de formulieren van het oliesel stammen uit de 16de eeuw)2"6 

Naast een 'rite van de heilige olie door 7 priesters' voor levenden (ακολουθία той 
αγίου ελαίου υπό {" iepéw), een 'gebed voor een zieke die gezalfd wordt met de olie 
van het gebed' (ώχη èm αρρωστώ άλειφομ,ένΐύ το της εΰχης ϊλαιον; incipit 
Εΰ'σττλαγχί'ί κα\ συμ-καθέστατί к ріе Ίησόϋ Χριστέ) en enkele andere al eerder 
besproken gebeden voor zieken vinden we in dit euchologion een dodenoliesel 
(eúxeAaioc νεκρώσιμον) dat korter is dan dat van Sinai' 995. Ook hier gaan zeven 
priesters voor, maar de viering begint met de vredesUtanie, die specifieke oproepen bezit 
over de zielerust van de dode, en beschrijft dan dadelijk de zeven cycli. Elke cyclus 
bestaat hier niet alleen uit een prokimenon, een epistel, een allilouarion, een evangelie, 
een ektenie en een gebed, maar ook uit een troparion. Deze troparia zijn allemaal 
bekende gezangen uit de begrafenisliturgie. De ektenie is die voor de gestorvenen. De 
epistels zijn voornamelijk ontleend aan 1 Kor. 15 (respectievelijk de verzen 12 w, 20 w, 
29 w, 39 w, 47 w). De overige twee zijn 1 Thess. 4,13 w en Rom. 14,6 w. De evangelie-
perikopen zijn weer grotendeels afkomstig uit Joh. 5 en 6 (respectievelijk de verzen 5,17 
w207, 24 w208, 6,35/48 w (tweemaal) en 39 w). De overige twee perikopen zijn Joh. 12,24 
w en Lk. 20,35 w.209 Op de zeven cycli volgen het Onze Vader, een ektenie, de 'gebrui
kelijke zaken' (τα συνήθη), het gebed ΘΠΕ, een epistel (ó απόστολος, zonder nadere 
aanduiding) en 'nog een gebed'. Dat laatste gebed vervangt het gebed BA. Het wordt 
door de eerste priester gesproken en vormt tevens het einde van de viering. 
Er worden geen nadere gegevens verstrekt over de plaats en het tijdstip van de dienst. 
De hoofdthematiek van de viering komt grotendeels overeen met die van het dodenolie-
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sel in Sinai' 995.210 De taal in dat formulier is echter beeldender, vooral omdat het veel 
meer troparia telt. 

Athene, Heilig Graf-bibliotheek 615 (757) (A.D. 1522)m 

In dit 'euchologion met heilige God' (Εΰχολόγιον συν θβω ά-γίω) bevindt zich ook een 
interessant dodenolieselformulier (τάξις και ακολουθία τόϋ νβκρωσίμ,ου εΰχελαίου).212 

Deze dienst speelt zich af op het graf van de dode. Het tijdstip ervan wordt niet bepaald. 
De deelnemers aan de dienst zijn niet alleen zeven priesters en een diaken maar ook 
een Oudere persoon die wil' (ó προ-γερης βουλόμίνος). De eerste priester speelt weer 
een belangrijke rol. 

Na de opening 'Gezegend ...' door de eerste priester zingt de diaken de dodenektenie en 
worden een allilouarion, troparia, Ps. 50 en de kanon voorgedragen. Dan richt de oudere 
persoon die dat wil, driemaal een verzoek tot de priesters om vergeving voor de dode, 
hetgeen zij even zovele keren beamen. Hierna spreekt de eerste priester een gebed dat 
een interessante variant vormt op het vertrouwde wijdingsgebed uit het oliesel voor 
levenden KE. De structuur en de formulering van het gebed in onze codex zijn deels 
dezelfde als in KE. De thematiek ervan is echter anders en bestaat uit de bede aan de 
zich ontfermende God dat hij de dode rust en vergeving schenkt, opdat zijn drieëne 
naam verheerlijkt wordt. Hierna volgen weer zeven cycli. Elke cyclus bestaat uit 
achtereenvolgens stichira, prokimenon, epistel, allilouarion, evangelie, (doden)ektenie en 
het gebed ІШ De meeste stichira horen thuis in de dodenliturgie. De lezingen zijn 
grotendeels dezelfde als in de hierboven behandelde formulieren van het dodenoliesel.211 

Na de zeven cycli gaan de priesters in een kring om het graf heen staan en zegt de 
eerste het gebed BA. Een afwijking van de gewone tekst vormt hier de passage 'niet leg 
ik míjn hand, een zondige en een onwaardige, op het graf van onze herdachte broeder 
N.N.' (ου τίθημί ίμήν χέΐρα άμαρτωΧον καί άναζίαν hv τω τύμβω τόϋ 
μνημονευθέντος άοέΚφόϋ ημών 6 δέϊνα). Daarna worden onder andere nog een 
trisagion, het Onze Vader en weer het gebed ΘΠΣ gezegd en wordt de viering beëindigd. 

In deze codex komen verder een al eerder genoemd formulier voor het gewone oliesel, 
een 'gebed voor iedere ziekte' (ευχή εις τασαν άρρωστίαν), dat grotendeels met ΔΦ 
van Barberini 336 overeenkomt, en een 'gebed van de heilige zeven jongelingen voor 
iemand die ziek is en niet kan slapen' (β'υχή των ά-γίων бтгта παίδων €ΐς άσθβνη καί μή 
υπνοϋντα; incipit Ό θεός 6 μέ^ας rai шсетос)214 voor. De codex bezit bovendien een 
formulier voor de begrafenis van een priester dat opvallende overeenkomsten met hel 
dodenoliesel vertoont (άκόΚουθία -γινομένη èm ταφής Ιερέως, respectievelijk τάξις 
•γινομένη tin ταφής πρεσβυτέρου)?5 Deze rite vereist de aanwezigheid van zeven 
priesters en van een diaken. De eerste priester speelt weer een dominerende rol. In 
plaats van zeven zijn er echter negen cycli van gebed, prokimenon, epistel, allilouarion, 
evangelie, gezangen (antifonen en dodenstichira) en ektenie. Acht cycli vinden plaats in 
de kerk, de negende bij het graf na de teraardebestelling. De zeven priesters doen elk 
een cyclus. Er wordt niet aangegeven wie de overige twee cycli verricht. Van de epistel
lezingen komen de meeste ook voor in het dodenoliesel, met name de perikopen uit 1 
Kor. 15 en Rom. 14,7 w. De evangelielezingen zijn bijna allemaal verrijzenisverhalen. 
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Andere euchologia uit de 15de en 16de eeuw die een dodenoliesel bezitten, zijn bijvoor
beeld: 
1 Sinai" 980 (A.D. 1475), met een orde van dienst getiteld 'rite van de heilige olie van 

de ontslapenen, gezongen door zeven priesters en als brandoffer gebracht' 
(άκολοι^ία του ctyíov ελαίου ты κίκοιμημένων, φαλλομένη ντο επτά 
πρεσβυτέρων και οΧοκαυτουμένη).216 

2 Athos, Megisti Lavra θ 88 (A.D. 1475), met een orde van dienst getiteld 'rite van de 
heilige olie, gezongen voor de ontslapenen door 7 priesters en als brandoffer boven 
op het graf gebracht, gemaakt door Nikolaas, de uitermate heüige metropoliet van 
Athene' (ακολουθία του αγίου ελαίου, ψαλλομένου υπέρ των κεκοιμημένων υπό ζ' 
ιερέων και ολοκαυτούμενον επάνω του τάφου, ποιηθέΐσ(α) παρά τόϋ Νικολάου, 
του άγιωτάτου μητροπολίτου 'Αθηνών).2" 

3 Athos, Karakallou 155 (15de eeuw), met een orde van dienst getiteld 'olieselrite voor 
de ontslapenen' (ακολουθία ευχελαίου εις τους κοιμηθέντας)}1Β 

4 Athos, Xeropotamou 51 (15de eeuw), met een orde van dienst die begint met de 
woorden 'begin van het oliesel van de overledenen' (αρχή τον ευχελαίου των 
τεθνεώτων).219 

5 Athos, Esfigmenou 214 (16de eeuw). Het valt op, dat hierin expliciet graan en olie 
worden vermeld (τίθεται τον σΐτον και ελαιον), maar dat van enig verder gebruik 
van die stoffen tijdens de viering geen sprake is.220 

6 Athos, Koutloumousiou 358 (16de eeuw), met een orde van dienst die luidt 'rite van 
het dodenoliesel, geschreven door Nikolaas, metropoliet van Athene' (ακολουθία τόϋ 
νεκρώσιμου ευχελαίου, ποίημα Νικολάου, μητροπολίτου 'Αθηνών).221 

7 Athos, Xeropotamou (16de eeuw), zonder nummer, met een orde van dienst getiteld 
'rite van de heiüge olie voor de ontslapenen' (ακολουθία τόϋ αγίου ελαίου υπέρ των 
κεκοιμημένων). Deze codex, die alleen formulieren voor de dodenliturgie bevat, geeft 
ook een lijst van de epistel- en evangelielezingen van het 'oliesel van doden' (νεκρών 
ευχέλαιον). Aan het einde van de codex staat de merkwaardige formulering 'voor 
mannen zegt hij <n.l. de priester; BG> de kanon van het dodenoliesel van de 
levenden; er bestaat een zielerustkanon voor ontslapen vrouwen' (eîç άνδρας λέ-γει 
τον κανόνα τόϋ νεκροευχελαίου των ζώντων' υπάρχει κανών άναπαύσιμος εις 
κοιμηθείσας -γυναίκας).222 

Interessant is Athene, Heilig Graf-bibliotheek 8 (182) (15de eeuw), die een 'andere 
kanon voor een oliesel' (εις ευχέλαιον 'έτερος κανών) bezit. Dat is de kanon van de 
begrafenis voor leken 'In hemelse verblijven ...' (Έρ ουρανίοις θαλάμοις . , . ) . 2 3 Het ligt 
daarom meer voor de hand, dat het oliesel waar hier sprake van is, het dodenoliesel is 
dan het oliesel voor levenden. 

In de titel van twee zojuist genoemde formulieren wordt van een brandoffer gesproken. 
Het gaat hier waarschijnlijk om de verbranding van een in olie gedrenkt papier. Dat 
offer dient ertoe de misdragingen van de overledene en de straffen voor zijn ziel weg te 
nemen. De schepper van dat ritueel én van de dienst van het dodenoliesel zou de 
hierboven genoemde Nikolaas, metropoliet van Athene, (waarschijnlijk 14de eeuw) 
geweest zijn. 

36 



Halverwege de 17de eeuw wordt het offerritueel ook door J. Goar beschreven: 'op het 
graf van de overledene wordt een in olie gedompeld papier door eenieder van de 
priesters aangestoken' ('in defuncti sepulchro papyrus oleo tincta ab unoquoque 
sacerdotum accenditur').224 In diens werk Έύχολόγκ»» sive Rituale Graecorum' zoekt 
men overigens vergeefs naar het dodenoliesel. Omdat hij dat een nogal omstreden en 
ook onbekende zaak vindt, heeft hij de orde van dienst ervan niet in zijn werk opgeno
men. 
De Nomokanon van het Grote Euchologion verbiedt het dodenoliesel.225 

Het dodenoliesel is vanaf de 17de eeuw langzamerhand verdwenen. Naar de oorzaken 
daarvan is verder onderzoek nodig. 

2.13 Het gieten van olie op een dode bij de begrafenis 
Talrijke, maar niet alle Byzantijnse euchologia die een formulier voor de begrafenis 
bezitten, beschrijven de praktijk dat bij de teraardebestelling op het kerkhof olie over de 
gestorvene wordt gegoten. Voorbeelden van dat ritueel vindt men in: 
1 Sinai' 971 (13de/14de eeuw)226, die een monastieke '(doden)rite van het eerste habijt' 

(ακολουθία [νβκρώσίμος] τόϋ ττρώτου σχήματος) bevat. 
2 Athos, Vatopediou 133 (744) (14de eeuw)227, met een 'rite van de uitvaart' (ά-

κολουθία τόϋ ίξοδιαστικόϋ) die weer voor monniken bestemd is. 
3 Athos, Dionysiou 450 (A.D. 1408)2M, die zowel een 'rite van de uitvaart' (ακολουθία 

τόϋ έξοδιαοτικου) voor monniken als een 'rite voor ontslapen leken' (ακολουθία eiç 
κοσμικούς κοιμηθέντας) bezit. 

4 Jeruzalem, Grieks-Orthodoxe Patriarchale Bibhotheek 369 (A.D. 1497).229 

5 Athene, Heilig Graf-bibliotheek 615 (757) (A.D. 1522)230, die onder andere een 
formulier voor de begrafenis van een priester bezit.231 

Het gieten van de olie over de gestorvene gebeurt in de vorm van een kruis. Soms 
schenkt men niet alleen olie maar ook water of wijn. Degene die giet, is meestal de 
priester die de uitvaart leidt. Onder het gieten zegt men Ps. 23,1, zingt men een 
allilouarion en/of een troparion (incipit Τω τύττω τόϋ σταυρόΰ σου, φίλάνθρωπέ) en/of 
reciteert men Ps. 50,9, soms ook de overige verzen van Ps. 50.232 Dit ritueel vindt bijna 
altijd plaats op het einde van de uitvaartdienst. Het wordt zowel bij de uitvaart van 
monniken als bij die van leken voltrokken, hoewel er onderlinge verschillen optreden. Zo 
wordt volgens Dionysiou 450 over gestorven monniken olie gegoten onder het zeggen 
van Ps. 23,1 en het zingen van het genoemd troparion. Volgens dezelfde codex wordt 
tijdens het schenken van olie over ontslapen léken uit 'een van de lampen <die in de 
kerk hangen >' (μίαν των κρεμάμενων κανδηλων) Ps. 50,9 met het vervolg van de psalm 
gezegd en maakt de priester vervolgens met een schop een kruis op het graf onder' het 
uitspreken van Ps. 23,1. Athene, Heilig Graf-bibhotheek 615 (757) verordent, dat over 
een ontslapen priester door de celebranten niet alleen ohe maar ook zalf en wijn worden 
gegoten (βισφέρουσι μύρον, oivov και '¿λαιον ίτηχέαντΐς αυτά το λύψανον 
σταυρούς треТс).233 

Coislin 213 (A.D. 1027)7* en Sinai' 989 (16de eeuw)235 bezitten een 'gebed op het graf, 
wanneer hij <n.l. de priester; BG> zalf of olie kruisvormig op het lijk doet' (άχή èv τω 
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τάφω, η νίκα βά\\η μύρον η 'έλαιον σταυροβώίίχ; èira f ω του λβιψάνου).236 In dat gebed 
smeekt de priester God de dode te gedenken, zijn zonden te vergeven ( ... èCctXeupeiv 
αδικίας avec αφες συγχώρησαν π&ν ίκούσων καΐ άκούσιον αυτόΰ πλημμέλημα ...)Ζ 3 7 

en hem bij de parousie te doen opstaan. 
Uniek is het ritueel in Grottaferrata Г Д XLIII (11de eeuw). Daarin vindt tijdens de 
uitvaartdienst voor een priester al in de kerk, vóór de afscheidskus, een zalving plaats. 
Daar wordt chrisma of, als dat er niet is, olie voor gebruikt. Men zalft het voorhoofd, de 
neus, de mond, de handen en de voeten van de dode pope.238 

Over het algemeen werden mensen dikwijls ook al vóór de begrafenis, dadelijk na hun 
overlijden, gezalfd.259 

2.1.4 Riten die met het oliesel verwant zijn 
In sommige euchologia treft men zelfstandige riten aan die een grote verwantschap met 
het oliesel vertonen. Ik noem er hier twee.240 

Sinaï 982 (13de eeuw)™ 
Deze codex bevat een 'rite voor zieken' gewoonweg {ακολουθία άς νοσουντας). Zij 
bestaat uit drie onderdelen. Allereerst wordt door de diaken de vredeslitanie gezongen 
met specifieke oproepen ten behoeve van de zieke. Dan volgen tien gebeden. De meeste 
daarvan komen ook in de in paragraaf 1 genoemde euchologia voor. Het is onwaar
schijnlijk, dat ze alle tien tot de oorspronkelijke viering behoren.242 Het laatste gebed is 
gericht tot de Moeder Gods (άχή άλλη της Θεοτόκου βίς άσθενόϋντας; incipit ТІар е е 
Δέσποινα, η τον ео λό-γον κατά σάρκα κυησασα). Alle gebeden cirkelen in beeldende 
taal rond het thema van het smeken om genezing van de zieke. Sommige gebeden 
vragen ook duidelijk om vergeving van zijn zonden. Het derde onderdeel bestaat uit het 
prokimenon Ps. 40,5.2, het epistel Jak. 5,11 w, het allilouarion (Ps. 24,16?)243 en het 
evangelie Mt. 8,5 w. Een zalving met ohe komt echter in deze viering niet voor. 

Athos, Vatopediou 134 (745) (A.D. 1538)ш 

We vinden hierin een 'rite tot vertroosting van zieken die door onreine en agressieve 
geesten geteisterd worden' (ακολουθία eîç ταράκλησιν ао еш χειμαζόμενων υπό 
πνευμάτων ακαθάρτων και επηρεαζόντων).2*5 Aan de dienst doen een priester en een 
zieke (τον άσθενόΰντα) mee. Het verloop van de viering is als volgt. Na de opening, Ps. 
142, Ps. 117,27.26, enkele troparia en Ps. 50 wordt een kanon gezongen. Daarin wordt 
God in velerlei bewoordingen opgeroepen de zieke uit zijn nood te redden. Na de zesde 
ode van de kanon wordt als evangelie Mt. 10,1.5-8 voorgedragen. Op de kanon volgen 
troparia, de ektenie en een gebed. Dit gebed komt met uitzondering van de ekfonesis 
overeen met AA van Megisti Lavra 189. De ektenie en de troparia zijn dezelfde als die 
in het oliesel voor levenden. Vervolgens bekruist de priester het hoofd van de zieke 
driemaal. Tot slot steekt hij het lampekousje aan en zalft hij de zieke met olie, onder het 
zeggen van het gebed 'Heilige vader'. 

Het hoofdthema van de viering is de bede aan God om bevrijding van de zieke uit zijn 
nood. De zalving met olie fungeert hierbinnen ter genezing naar lichaam en ziel. Dit is 
er een goed voorbeeld van, dat de oliezalving niet gebonden is aan het sacrament van 
het oliesel, maar ook binnen andere riten voorkomt die het welzijn van zieken beogen.246 
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2.2 De werken van Symeon van Thessaloniki 

Symepn is een priester-monnik (ιερομόναχος) uit Konstantinopel die tussen juni 1416 
en april 1417 gekozen wordt als aartsbisschop van Thessaloniki. Hij bekleedt het 
bisschopsambt tot zijn dood in 1429, zes maanden vóór de definitieve val van Thessalo
niki voor de Turken. Gedurende ongeveer twaalf lastige jaren woont en werkt hij in een 
van de weinige nog overblijvende grote steden van het stervend Byzantijns rijk. Thessalo
niki wordt in die periode bijna voortdurend door de Turken belegerd, binnen de stad 
heeft men te maken met de Venetiaanse bezetting (vanaf 1423), bittere verdeeldheid en 
hongersnood.247 Ondanks alle ellende vindt Symeon genoeg tijd en energie voor het 
schrijven van politiek-historische en theologische werken, brieven en toespraken, 
liturgische hymnen, gebeden en rubrieken en van lange verhandelingen over de eredienst 
van de Orthodoxe kerk en over de betekenis van deze liturgie.248 Men kan hem be
schouwen als de belangrijkste en produktiefste liturgist van de Grieks-Byzantijnse kerk. 
Vanwege de diepe betekenis die hij toekent aan het liturgisch ritueel, tot aan het kleinste 
onderdeel ervan, en vanwege zijn nadruk op de juiste voltrekking van de eredienst, acht 
Symeon kennis en uitleg van de liturgie van het grootste belang. In zijn uitleg schenkt hij 
aandacht aan de historische ontwikkeling van de liturgie en vergelijkt hij de Orthodoxe 
eredienst met die van andere kerken. Verder neemt de symbolische en mystieke 
interpretatie een belangrijke plaats in. In die interpretatie vallen vier lijnen te onder
scheiden: 

1 Al het materiële in de liturgie symboliseert het geestelijke en ontleent daaraan zijn 
kracht. 

2 De liturgie en haar onderdelen symbohseren het verbüjf van Jezus Christus op aarde, 
zijn lijden, verrijzenis en hemelvaart, de afdaling van de Geest en de verkondiging van 
de leerlingen. 

3 De kerkelijke liturgie is een afspiegeling van de hemelse liturgie. 
4 Jezus Christus heeft niet alleen de sacramenten overgeleverd maar er ook aan 

deelgenomen, opdat de eenwording tussen hem en de mensen volledig zou zijn.249 

In tegenstelling tot menige vóór hem levende commentator van de Byzantijnse liturgie 
(bijvoorbeeld Pseudo-Dionysios de Areopagiet, die door Symeon zeer hoog wordt 
geacht250, en Nikolaas Kabasilas251) gaat Symeon meer inductief dan deductief te werk en 
bespeurt men bij hem minder de neiging de hele liturgie tot één bepaald principe te 
herleiden. Hij wil zich vooral op de leer van de kerkvaders baseren, die door de Geest 
geïnspireerd zijn (οτι του Πνεύματος τάντα ек των Πατέρων Ιόντα).,252 Hij wil de zuivere 
liturgische traditie van de kerk behouden en bevorderen. De enige juiste traditie is 
volgens hem die van de Orthodoxe Kerk en die van de Grote Kerk van Konstantinopel 
in het bijzonder. In zijn boeken vindt men dan ook naast de liturgische praktijk van 
Thessaloniki die van Konstantinopel goed weerspiegeld. Hij haalt fel uit naar andere 
kerken, vooral naar de Latijnen, omdat zij de zuiverheid van het geloof en van de riten 
zouden hebben aangetast. Symeons uitvallen naar de Latijnen zijn illustratief voor de 
negatieve gevoelens van een groot deel van de Orthodoxe clerus jegens de Westerse 
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Met het oliesel houdt Symeon zich in drie werken nu eens uitgebreid, dan weer beknopt 
bezig: 
a 'Dialoog in Christus tegen alle ketterijen en over het enige geloof van onze Heer en 

God en Heiland Jezus Christus, over alle heilige vieringen en sacramenten van de 
Kerk ...' (Διάλογος tv Χριστώ κατά πασών των αιρέσεων και тгері της μόνης 
πίστεως τόϋ κυρίου και θίόΰ καί αωτηρος ημών Ίησόϋ Χρίστου, των ιερών τεΚετων 
τε και μυστηρίων πάντων της Έκκλησίοβ ...).254 

Dit is het langste en waarschijnlijk het populairste werk van Symeon. Het richt zich 
vooral tot priesters, met name tot die van de kerk van de Heilige Wijsheid van 
Thessaloniki, de toenmalige bisschopskerk van de stad. Het werk behandelt het geloof 
in God, de verschillende ketterijen, de oecumenische concilies, de sacramenten in het 
algemeen en elk sacrament in het bijzonder255, de inrichting van de kerk, het gebed en 
de getijden en tot slot het levenseinde en de uitvaart. Het oliesel komt op vier 
plaatsen ter sprake: bij de opsomming van de verschillende sacramenten, waarbij in 
het kort hun betekenis wordt aangegeven, bij de argumentatie dat de sacramenten 
door Jezus Christus zijn overgeleverd, op de plaats waar uitvoerig over het oliesel zelf 
wordt gesproken en in het gedeelte over het levenseinde.256 

b 'Antwoorden op enige vragen van een bisschop die hem die gesteld heeft' 
(» л ' ·» * ' > ' ' ' ' ^ λ 257 

Αποκρίσεις προς τινας ερωτήσεις αρχιερεως ηρωτηκοτος αυτόν). 
Dit werk bevat de drieëntachtig vragen op voornamelijk liturgisch, pastoraal, kanoniek 
en theologisch gebied die bisschop Gabriel van Pentapoüs aan Symeon stelde, en de 
antwoorden van de aartsbisschop hierop. Het oliesel komt in twee vragen en antwoor
den en in nog een antwoord ter sprake.258 

Het handschrift Zagora (Openbare Bibliotheek) 23 bevat naast andere werken van 
Symeon beide zojuist genoemde boeken. Die codex is uniek: hoogstwaarschijnlijk 
stamt hij uit de periode 1420-1430 en is hij door Symeon zelf gebruikt. De correcties 
die erin zijn aangebracht, lijken van Symeons eigen hand te zijn.259 Ofschoon belang
rijke delen van de codex al zijn uitgegeven2*0, is dat nog niet gebeurd met de tekst van 
de 'Dialoog' en van de 'Antwoorden'.261 In dit proefschrift baseer ik me nog op de 
tekst van J.P. Migne's Patrologia Graeca, deel 155. Een eerste vluchtig onderzoek van 
het manuscript heeft mij echter al laten zien, dat de onderverdeling van de 'Dialoog' 
in hoofdstukken met titels en in alinea's met subtitels, die men in de editie van Migne 
aantreft, in Zagora 23 niet voorkomt. Aan die onderverdeling schenk ik daarom hier 
geen verdere aandacht. 

с 'Overzichtsschets van de riten van de feesten van heel het jaar en wanneer men met 
de heilige klokken dubbel moet luiden en wat de algemene en middenfeesten van het 
jaar zijn en hoe men daarop moet zingen' (Ύττοτύπωσις εν συνάψει των ακολουθιών 
των εορτών τόϋ 'όΚου ενιαυτόυ και πότε δέΐ σημαίνειν δια των 'ιερών κωοώνων 
διττλως κα\ тгоТт òè al καθοΧικαί καί μεσαι εορταί τόϋ ενιαυτόυ και πως δει 
φάλλειν εν аотагй).262 

Dit werk is door de aartsbisschop geschreven voor zijn kathedrale kerk te Thessalo
niki. De episcopale rol wordt er fel in beücht. Het werk bevat de rubrieken van de 
orden van dienst van de beweeglijke en van de onbeweeglijke feesten van het kerkelijk 
jaar. Het oliesel wordt vermeld in de rubrieken voor de donderdag van de grote 
week.265 
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Misschien zou er nog een verwijzing naar het oliesel voorkomen in een vierde werk van 
Symeon waarvan de aanhef luidt 'Begin met heilige God van de regeüng van de riten in 
Gods uitermate heilige Grote Kerk van Thessaloniki, die enerzijds oud is, anderzijds 
bovendien ordelijk samengesteld is en verbeterd door de nederige Symeon, aartsbisschop 
van Thessaloniki' ('Αρχή συν θΐω άγίω της διατάξεως τωι> ακολουθιών της evrfj ¿τγιωτάττι 
τόϋ θβόΰ MeyáXy 'Εκκλησία θβσσαλονίκης, αρχαίας μίν ούσης, συντεθείσης δΙ eia 
•πλέον ατάκτως καί δωρθίύθείσης тара τόϋ ταπεινού Συμεών αρχιεπισκόπου 
θεσσαλονίκης).16* In dit werk, dat voor dezelfde kerk is geschreven als het zojuist 
genoemde, zijn de rubrieken en de teksten van de gezangen opgenomen van de onbe
weeglijke feesten van het kerkelijk jaar. Het handschrift is echter verminkt en halver
wege de maand januari afgebroken. Wellicht bevatte het ook de cyclus van de beweeg
lijke feesten, waaronder de grote week. 

De rijke gegevens over het oliesel die Symeon biedt, vat ik nu samen in een schema dat 
is opgezet naar de vier aspecten die in dit proefschrift met name bestudeerd worden: de 
plaats, de deelnemers, de vormgeving en de betekenis van het oliesel.265 

2.2.1 De plaats van het oliesel 
Als benaming voor het oliesel gebruikt Symeon vooral de begrippen 'de gebedsolie' (то 
ευχελαιον)**6 en 'de heiUge ohe' (то líyiov ελαιον). Soms bevinden deze termen zich 
in langere aanduidingen als 'de viering van de heilige olie' of 'het sacrament van de 
gebedsohe' (της του αγίου ¿λαίου τελετής, το του εΰχελαίου μυστηριον). Ook is wel 
eens sprake van 'boeteolie' en 'olie van de boetelingen en zieken' (της μετανοίας 
ελαιον, τω των μετανοούντων καί άρρωστων έλαίω)267; de betekenis van het oliesel 
speelt hier een grote rol. Onze schrijver gebruikt graag de woorden 'olie' en 'ontferming' 
(ελαιον, έλεος) samen. Zowel de klank als de betekenis van die woorden liggen voor 
hem dicht bij elkaar: de olijfolie en het oliesel schenken Gods ontferming aan de 
mens.268 Over het oliesel wordt verder gezegd, dat het het zevende sacrament is (του 
εβδόμου των μυστηρίων τόϋ ay ίου ελαίου).,269 

Er zijn vijf soorten situaties waarin het oliesel gevierd wordt. 
a Iemand heeft een ernstige zonde begaan en gaat te biecht. De biechtvader (ó 

πνευματικός, 6 των ψυχών οικονόμος, θείοις άνδράσι) legt een penitentie op (то 
επιτίμιον). Als de biechteling bijvoorbeeld iemand vermoord heeft, moet hij een 
krijgsgevangene van de Turken loskopen om de moord enigszins te compenseren. Als 
hij iets gestolen heeft, moet hij het teruggeven. Zonder herstel van het onrecht is van 
vergeving geen sprake. De boeteling dient ook vele aalmoezen te geven, de zieken en 
de gevangenen te bezoeken, de hongerigen te eten te geven en andere goede werken 
te verrichten (vgl. Mt. 25,31-46). Dan, als hij de boeteregels (TOC κανόνα της 
μετανοίας) nageleefd heeft, spijt heeft van zijn zonden en met toestemming van de 
biechtvader weer te communie wil gaan - tijdens de boete was hij immers van de 
communie uitgesloten -, is het hoogst noodzakelijk, dat ten behoeve van hem een 
oliesel wordt gevierd.270 Gewoonlijk geschiedt deze viering in opdracht van de 
geestelijke vader. 

Het komt helaas voor, dat bepaalde biechtvaders zich laten leiden door eigen 
hartstocht, door jaloezie jegens een priester of door geldzucht. Ze beletten hun 
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biechteling het oliesel of de eucharistie te vieren en een priester die daarin celebreert, 
een stipendium271 te geven. Ze leggen de biechteling op aalmoezen te geven en eisen 
voor zichzelf een deel daarvan als stipendium op.272 

b Iemand wil te communie gaan. Omdat niemand vrij is van zonden, is het zeer 
aanbevelenswaardig vóór de communie het oliesel te vieren. Daarnaast valt ook hier 
het verrichten van goede werken bijzonder aan te raden.273 In de kathedrale kerk van 
Thessaloniki wordt het oliesel jaarlijks op grote donderdag (waarschijnlijk 's ochtends 
vóór de eucharistie) gevierd.274 Dit gebruik hangt vooral samen met het feit dat 
talrijke gelovigen ter gelegenheid van het paasfeest communiceren. 

с Er is iemand ziek. Omwille van zijn genezing wordt een oliesel gevierd. De ernst van 
de ziekte wordt niet nader aangegeven. 

d Een zeer vroom man (етероі òè των ώλαββατέρων άνδρων) ligt op sterven. Hij laat 
een oliesel plaatsvinden voor verzoening en vergeving.275 Een ander geval betreft 
vrouwen die met goddeloze of ketterse mannen samenwonen.276 Hun toestand is 
problematisch. Ofschoon zij niet te communie mogen en geen offerbroden mogen 
geven, kan op het einde van hun leven wel een oliesel voor hen gevierd worden. 
Verder mogen ze kaarsen en ohe offeren, er mogen verzoekdiensten (τταρακλησΕίς) 
en smeekbeden voor hen plaatsvinden, ze mogen regelmatig wijwater en antidoron 
meenemen en ze worden ertoe gestimuleerd aalmoezen te geven.277 

e Iemand is gestorven. Na diens dood vindt ten behoeve van hem een oliesel plaats. Om 
redenen die ik onder punt 4 zal vermelden, trachten sommige bisschoppen deze 
praktijk te beletten en andere bisschoppen niet. Symeon wil haar weliswaar niet 
verbieden en keurt haar zelfs goed, maar hij weigert hier van een oliesel in de ware 
zin van het woord te spreken.278 

In een andere passage wordt beschreven wat goed is voor het heil van de doden. Daar 
worden primair de eucharistie en vervolgens het vrijkopen van krijgsgevangenen, het 
geven van aalmoezen aan de armen en het stichten van kerken genoemd, maar het 
oliesel ontbreekt in de opsomming.279 

Het is niet duidelijk, welke de meest voorkomende van de vijf situaties is. Het is wel 
duidelijk, dat de situatie van (lichamelijke) ziekte280 niet de meest voorkomende is. In de 
geschriften van Symeon valt het resultaat waar te nemen van een lange ontwikkeling die 
zich in het Byzantijnse Oosten in de eeuwen vóór Symeon heeft afgespeeld. In de vroege 
kerk was het grofweg gesproken zo, dat (lichamelijke) ziekte 'de eigen plaats' oftewel de 
'locus proprius' van het oüesel was, en dat, indien de zieke gezondigd had, zijn zonden 
vergeven werden (vgl. Jak. 5,14 v). Bij Symeon is het oliesel grotendeels in de boetesfecr 
getrokken. Iedereen die zondigt, elke christen dus, dient het oliesel te vieren (o δη < n.l. 
het oüesel; BG> καί πάντα χριστιανον στουδάζίΐν χρτ) ккгекеі ) ^ 1 Als de zondaar 
ziek is, wordt hij genezen. 

Wat de frequentie betreft, worden geen grenzen gesteld. Het oliesel kan zo vaak worden 
gevierd als nodig is, omdat de mens voortdurend zondigt en steeds vergeving behoeft en 
ontvangt.282 Het bovengenoemde oüesel in de kathedraal wordt jaarlijks gevierd. 
De aartsbisschop vermeldt nog enkele andere praktijken die weüswaar met het oliesel 
samenhangen, maar het volgens hem niet zijn.2*3 
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a Als de 'zeer vrome man' die even vóór zijn dood een oliesel vierde (zie punt d hier 
vlak boven), gestorven is, wordt zijn lichaam wederom gezalfd met de olie die van dat 
oliesel bewaard is. 

b Over iedere monnik die 'in Christus gestorven is', wordt tijdens de uitvaart olie uit het 
altaarlampje gegoten. Ook deze olie is geheiligd, omdat zij brandt in de tegenwoordig
heid van de Heer. Op leken daarentegen wordt (heilige) as van het wierookvat 
gestrooid. Op de relieken van de martelaren onder het altaar wordt het volmaakte 
chrisma gestreken.281 

с Voor de doden offert men in de kerk of op het kerkhof olie evenals kaarsen en 
wierook. 

2.Z2 De deelnemers aan het oliesel 
De eerste participant is degene ten behoeve van wie het oliesel gevierd wordt. Dat is 
naargelang van de situatie een boeteling die gaat communiceren, een andere communi
cant, een zieke of iemand die op sterven ligt. Omdat Symeon het dodenoliesel niet als 
oliesel erkent, laat ik de gestorvene hier buiten beschouwing. Om deze uiteenlopende 
groep deelnemers in het algemeen aan te duiden, worden ook begrippen gebruikt als 
'degenen die van zonde terugkeren', 'de boetelingen', 'de zieken', 'de bedlegerigen' en 
'de levenden' (το7ς από αμαρτίας ίτιατρέφουσι, τοις μετανοοΰσι, τους άρρωστόϋν-
τας, τους κειμβνους, τοΊς ίωσιρ).285 Tevens komen neutralere termen voor als 'degenen 
die het nodig hebben', 'degene die het oliesel doet', 'degene die de viering verricht', 
'degene die de viering ontvangt' en 'degene die hen <n.l. de priesters; BG> bijeengeroe
pen heeft en de dingen van de viering gedaan heeft' (των χρτιξόντων, του ποιούμενου 
το iíyiov ekaiov, του βκηΧόϋντος την тек(.тц , τόϋ δεχόμενου την τβλετην, ό συγκα-
Χέσας αυτούς και τα της теХстт/с ττοιησάμενος).2*6 Soms wordt gesproken van 'broe
der' of 'monnik' (Ttj'oç γαρ των αδελφών αρρώστια σώματος η και ψυχής μόνον 
περητεσόντος, συ-γκαλόϋνται παρ' αυτόϋ της 'Εκκλησίας οι πρεσβύτεροι).,2*7 

De tweede groep deelnemers wordt gevormd door de priesters (iepeTç, πρεσβύτεροι). 
In het oliesel dat in de kathedraal gevierd wordt, gaat de bisschop voor in gezelschap 
van de clerus (κατελθόντος αυτόϋ [τόϋ άρχιερέως] μετά τόϋ κλήρου).2** Als deelnemer 
in de ruimere zin van het woord kan de biechtvader beschouwd worden: boetelingen 
hebben vóór het oliesel met hem al over de viering gesproken. Er dienen zeven priesters 
aan een oliesel deel te nemen.289 Vanwege gebrek aan priesters worden er soms ook 
maar drie uitgenodigd. Hoewel zeven de voorkeur genieten, is het precíese aantal 
priesters onbelangrijk. De tekst van Jakobus noemt immers geen getal. Drie priesters 
zijn echter het minimum. Eén priester is dus niet toegestaan (zie hierover verder onder 
punt 4). Eén van de celebrerende priesters is 'de eerste'.290 Andere deelnemers zijn 
waarschijnlijk een diaken en eventueel een lector (τόϋ διακόνου ... 'ή άραγνώστου).291 

Van deelnemers als het volk wordt geen melding gemaakt. 

In de kernhandelingen van de viering zoals de wijding van de ohe, de voordracht van de 
gebeden, de zalving en het vergevingsritueel met het evangelieboek spelen de priesters 
een dominante 'gevende' rol. De eerste priester valt extra op vanwege de functies die 
voor hem gereserveerd zijn. Degene ten behoeve van wie het oliesel wordt gevierd, 
speelt een meer passieve, 'ontvangende' rol. Het mogelijke aandeel van de diaken of 
lector is zeer beperkt. 
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2 2 3 De vormgeving van het oliesel 
Het oliesel dat in de bisschopskerk wordt gevierd op grote donderdag, geschiedt na het 
eerste uur op de solea oftewel het verhoogde gedeelte vóór de altaarruimte.292 Over het 
tijdstip waarop en de ruimte waarin andere oliesels voltrokken worden, worden geen 
bijzondere aanwijzingen gegeven, over het verloop van de viering echter talrijke.2*3 De 
zeven priesters worden uitgenodigd door de persoon die de viering nodig heeft. Zij 
trekken hun paramenten aan29" en de eerste priester opent de dienst. Eerst vindt een 
pannychies plaats waarin de kanon gezongen wordt (παρί-υχίς κανόνος) en waarin 
verder een ektenie voorkomt. Overige gegevens over de pannychies ontbreken.295 

Daarna smeekt degene voor wie het oliesel gevierd wordt, de priesters driemaal om 
vergeving. Hij ontvangt ook driemaal vergeving. Vervolgens (onmiddellijk erna?) opent 
de eerste priester weer de dienst en vinden de vredesütanie en de bijbehorende 
ekfonesis plaats. Er worden enkele troparia gezongen en er wordt olie in een glas of 
iets dergelijks gegoten. Sommigen gieten vóór de olie wat wijn in het glas. Op de ohe 
steekt men zeven lichtjes aan. Er worden twee wijdingsgebeden (теХеотист. ίυχαϊ) 
gesproken. Het eerste gebed komt grotendeels met KE overeen, het tweede met AA 
(zie Barberini 336 en Megisti Lavra 189). Het eerste wordt door de hoofdpriester 
gezegd en vervolgens door de overige popen, het tweede wordt alleen door de 
hoofdpriester gebeden. Tijdens beide gebeden wordt de olie door allen kruisvormig 
gezegend. 

Daarna komen zeven cycli, voor elke priester één, die bestaan uit een epistel, een 
allilouarion, het offeren van wierook, een evangelie, twee smeekgebeden (ίλασηκαί 
ευχαϊ) en zalvingen. Het eerste epistel is genomen uit Jak. 5 en bevat de woorden over 
het oliesel. De epistels worden telkens door de diaken of door een lector gelezen. Het 
eerste evangelie is, naar het lijkt, de perikoop uit Lk. 10 over de Barmhartige Samari
taan. Tijdens de evangeliën, die door de priesters gelezen worden, te beginnen met de 
eerste priester, wordt het evangelieboek boven op het hoofd van de persoon gehouden 
voor wie het oliesel gevierd wordt. De bede om vergeving van zijn zonden en om de 
genezing van zijn lichaam en ziel staat centraal in het eerste van de twee gebeden na de 
lezing van elk evangelie. De tekst van dat gebed is echter in iedere cyclus anders. Het 
wordt door alle priesters luid opgezegd. Het tweede gebed is 'Heilige vader ...'. In 
vergelijking met ΠΑ van Barberini 336 is hier de passage over het verrichten van goede 
werken weggevallen en die over de voorspraak van de Moeder Gods en van alle heiligen 
toegevoegd. Deze tekst, die dus alle zeven keren dezelfde is, wordt zachtjes gezegd door 
de priester die telkens aan de beurt is. Tijdens dat gebed legt hij de persoon voor wie 
het oliesel gevierd wordt, de hand op. Op het einde van het gebed zalft hij hem kruisvor
mig met olie op het voorhoofd, op de zintuigen, op het gelaat en op de handen. Bij elke 
zalving zegt hij Onze hulp in 's Heren naam' ( Ή βοήθεια ήμων kv ονόματι κυρίου). 
De gezalfde kust de gewijde priesterhand. 

Dan wordt een ektenie gezegd en spreekt de hoofdpriester het vergevingsgebed over het 
hoofd van de gezalfde persoon. Alle overige priesters houden de leider vast en spreken 
het gebed mee uit. Uit de aanwijzing die Symeon over de inhoud van dit gebed geeft, 
blijkt dat we te maken hebben met BA (zie Megisti Lavra 189). De dienst wordt hierna 
door de eerste priester afgesloten. Dan vraagt de persoon voor wie de viering geschied
de, nog eens driemaal om vergeving. Die ontvangt hij opnieuw. Hij krijgt ook katechese: 
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de eerste priester drukt hem op het hart niet meer te zondigen. Tot slot zegenen alle 
priesters hem en gaan weg. 
De ohe die over is, moet met zorg bewaard worden en mag niet voor allerlei doeleinden 
worden gebruikt of, zoals vaak gebeurt, worden weggegooid of aan beesten gegeven. Die 
olie is immers heilig en dient op een aparte sacrale plaats gezet te worden. Degenen die 
de olie niet respecteren, begaan een zware overtreding (πως ου τολμητίας κάί 
κατακρίσίως άξιος ò ¿κχέων π και κατατατων). Symeon herhaalt dit verschillende 
malen en beroept zich daarbij zelfs op Hand. 13,41 (vgl. Hb. l.S).296 

22.4 De betekenis van het oliesel 
Het oliesel vertegenwoordigt primair de ontferming van God over de mens. Symeon 
gebruikt hier verschillende keren de term 'afdruk', 'type' (τύπος), een belangrijk begrip 
uit de Griekse patristiek2", onder andere in een passage waarin ook weer met de klank 
van de Griekse woorden voor 'olie' en 'ontferming' gespeeld wordt: 'tot type van het 
goddelijke ... zich ontfermen over ons en van medeleven wordt deze olie die geofferd 
wordt, gewijd en door haar verkrijgen wij Gods ontferming', (eiç TWOP της 
θείας ... ελεημοσύνης εις ημάς και συμπαθείας τόϋτο το εΚαιον τροσα^όμενον 
cryiafcrcn καϊ Ы αυτόϋ τον τόϋ θεόν εΚεον ¿ττισττωμεοα).298 Ook wordt gezegd, dat 
de olie Gods ontferming toont of er een teken van is (vooral met de woorden δέΐ-γμα 
en σημείωσις). Het oliesel en het vormsel zijn met elkaar verwant, omdat beide sacra
menten 'type' van Gods ontferming zijn. In het vormsel wordt de mens immers verlost 
van de dood en van de zonde en ontvangt hij het leven schenkend zegel van de Geest.299 

Daarom wordt in beide soorten viering ohe gebruikt.300 

Het oliesel brengt verlossing, vergeving van zonden, zuivering, genezing van ziekte, 
heiliging, ondersteuning van Godswege en blijdschap teweeg voor degenen die het 
sacrament in een gezindheid van boete vieren.301 Daarom richt een geestelijk vader die 
zijn biechteling het oliesel ontzegt en op een stipendium uit is, grote schade aan. Hij 
berooft de boeteling van de zuivering van het sacrament en verduistert geld dat hem niet 
toebehoort. Hij mag weliswaar iets aannemen dat hij echt nodig heeft, maar het dient zo 
weinig mogelijk te zijn. Symeon beroept zich hierbij op Hand. 5,1-11; 20,34.Х2 De nadruk 
ligt bij het oliesel op de vergeving van zonden en op het aspect van boete. Al aan het 
begin van het deel in de 'Dialoog' dat aan het oliesel zelf is gewijd, blijkt het accent op 
de noodzaak van vergeving te üggen (Έττεί òè τοΤς εν τω βίω και το •πταίειν 
τταρέπεται καϊ πασιν άνθρώποις άττλως, ¡ίητεον ηδη και περί της τόϋ αγίου 
Ιλαίοιι τελετής, υπέρ λυτρώσεως αμαρτημάτων και 'ιατρείας ημών καί παροχής 
θείου ελέους οεοωρημενης).301 Elders wordt met een beroep op het evangelieverhaal 
waarin de lamme wordt genezen ('Uw zonden zijn u vergeven') gesteld, dat ziekte het 
gevolg is van zonde. Als de zonden worden vergeven, wordt ook de ziekte genezen.304 

Het oliesel dat zeer vrome mannen op het eind van hun leven vieren, dient volgens de 
Thessalonicenzer tot hun verzoening en tot de laatste vergeving van hun zonden. Hier 
ligt de klemtoon uitsluitend op de boete. 

Ook beschrijft Symeon de betekenis van de rituelen die wel met het oliesel der levenden 
verwant zijn, maar geen echt oliesel zijn. De zalving met van het oliesel bewaarde ohe 
van het lichaam van de vrome mannen na hun dood geschiedt om hun heiüge resten te 
bezegelen, te eren en te heiUgen. Zij hebben immers de goede strijd gestreden. Boven-

45 



dien moet men hen die naar Christus leefden, bezegelen met het zegel van Christus. 
Hier maakt Symeon niet alleen gebruik van weer een betekenisvol begrip uit de Griekse 
patristiek (σφρα-γίς)305, maar bedoelt hij ook het feit dat de olie op de dode in de vorm 
van een kruis wordt gestreken. Dat geldt ook voor de andere doden over wie bij de 
teraardebestelling olie wordt gegoten. Het kruisvormig gieten verwijst naar Hem die 
voor ons is gekruisigd en is opgestaan, en zo naar onze eigen opstanding. Dit gebeuren 
dient er tevens toe Gods ontferming op te roepen. In dat verband wordt verwezen naar 
Pseudo-Dionysios de Areopagiet (ó 067ος Διονύσιος), die schrijft dat doden met olie 
worden gezalfd als teken van de zalving bij het doopsel, ter bezegeling, heiliging en eer 
van de overledenen (zie ook pagina 5). 
Het dodenoliesel wordt door sommige bisschoppen afgekeurd, omdat het in de Schrift 
niet genoemd wordt. Andere bisschoppen keuren het goed, omdat het ten behoeve van 
de ziel van de dode geschiedt. Volgens Symeon zelf is het offeren van olie voor over
ledenen geen oliesel, aangezien het laatste voor levenden bestemd is en ertoe dient dat 
zij rein blijven (Ούτος ó σκοττος του αγίου ελαίου, τοις £ωσι διδομένου, 'ώστε $ησαι 
και μένειν кека арμένους).,306 Maar hel offeren van ohe is wel een goed kerkelijk 
gebruik, dat door bijna alle kerkvaders ondersteund wordt, vooral door Athanasios. Men 
eert er God mee en de doden verkrijgen er Zijn ontferming door.307 

De betekenis van het oliesel (voor levenden) hangt nauw samen met de Overlevering' 
(τταράδοσις) van dat sacrament in de Schrift.308 Het is zowel door de Heiland als door 
de Broeder Gods Jakobus overgeleverd. Er worden daarvoor drie Schriftplaatsen 
geciteerd, nu eens letterlijk, dan weer in parafrasen: Mk. 6,7.12 v; Jak. 5,14 v309; Lk. 7,36-
50. In de laatstgenoemde tekst laat de Heiland zich niet alleen door de vrouw zalven 
- omwille van ons mensen (οΰ δι' ¿αυτοί', δι' ημάς òè) - maar zalft hij haar ook op zijn 
beurt zelf met de boeteolie, waardoor de vrouw vergeving van haar zonden ontvangt 
( ' Ό τ ι òè ηΧβίφατο καί υπέρ ημών 6 Σωτηρ, καταμαθέίν εστίν εκ τόϋ μύρου, δι' ου 
η προσελθόΰσα ηΧειψεν αυτόν πόρνη ... η και τοΤς δάκρυσιν έβρεχε, και ηλειφε τους 
πόδας α'υτόϋ, και τα7ς θριξίν εξε'ματτεν εαυτής, ο δη και της μετανοίας εΧαιόν 
εστίν, είκότως αυτω προσαχθεν παρά της αμαρτωλού, δι ου καί с&щ δια των τριχών 
ών βζέμασσΐν ηΧειμμένη, την των πολλών αμαρτημάτων 'άφεσιν εΐληφεν, ως και αυτό 
παρίστησι το Ευα-γ-^ελιον εναρ-γως; vet drukken door mij, BG). Even later komen we 
deze gedachte nog eens tegen (οι χριόμενοι τω ελαίω την αφεοιν των αμαρτημάτων 
ευρίσκουσιν, ώς και η πόρνη χρίσασα τους πόδας τους σωτηρίους, κάκέϊθεν 
άλειψαμένη).310 In de uitleg van met name de eerste en de derde Schrifttekst ligt weer 
het accent op de zondevergeving. Natuurlijk komt in het commentaar op de eerste 
perikoop ook de genezing van ziekte ter sprake, maar die speelt een wat secundaire rol. 
In de uitleg van de tweede perikoop, die uit de Kathoüeke Brief van Jakobus, speelt de 
genezing van ziekte een grotere rol, waarschijnlijk ook vanwege het dispuut met de 
Latijnen. Het bewaren van de oude traditie is van groot belang, zowel wat betreft de 
betekenis van het oliesel als ook ten aanzien van de plaats, de deelnemers en de 
vormgeving ervan (... а аукаю την άρχαίαν τηρεϊσθαι παράδοσιν).311 Vanuit zijn 
opvatting van de overlevering van het oliesel valt Symeon de Latijnen herhaaldelijk 
scherp aan.312 Zij hebben het oliesel kapot gemaakt, zoals zij door hun vernieuwingen 
van alles (καινοτομουντες πάντα) in het algemeen tegen de apostolische overlevering 
ingaan. De Latijnse praktijk van het oliesel wordt als volgt weergegeven. Het oliesel mag 
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bij de Latijnen alleen aan stervenden worden gegeven, die geen enkele hoop meer 
koesteren op genezing. Volgens de Latijnen verschaft het oliesel immers vergeving van 
zonden. Iemand die nog beter kan worden, mag het sacrament niet ontvangen, omdat hij 
na zijn herstel weer zondigt (και ου χρή οιδόναι τάΰτο άρρωστόνσι, φασίν, άλλ' 
¿χτοθνήσκουοιν кжй αμαρτίας άφίησιν, ΐνα μη πάλιν ¿ττιζήσας η ς ίξαμάρτοι ... 
Οί δί οιδόναι μη ciç то ератге еа аі άλλ' άς το eivai а ератге то с και 
άττοθνησκΐΐν φασίν). Dat is onzinnig (ßaßdi της άπο^οίας).313 Naast deze geëmotio
neerde uitroep en andere dergelijke verzuchtingen levert Symeon twee zakelijke 
argumenten op grond waarvan hij de Latijnse praxis afwijst. 
a Het oliesel is primair bestemd voor hen die genezen kunnen worden, zowel lichamelijk 

als geestelijk. Er wordt hier een uitdrukkelijk beroep gedaan op Jak. 5,15; Mk. 6,13 
en Mt. 9,2.5/Lk. 5,20.23, evangelische en apostolische teksten waarin volgens Symeon 
opwekking, genezing en vergeving van zonden en niet de dood beklemtoond worden. ' 

b De vergeving van zonden mag niet beperkt worden tot het oliesel. De mens heeft 
immers voortdurend kwijtschelding nodig van zijn fouten jegens zijn naaste en jegens 
God. Vergeving vindt niet maar éénmaal plaats aan het eind van iemands leven. Zij 
geschiedt altijd door de biecht en door de communie, althans voor diegenen die in 
een gezindheid van boete deze sacramenten ontvangen. 

De negatieve kritiek op de Latijnen vindt plaats in een tijd dat in de Westerse kerk 
zowel de pastorale praktijk als de theologische reflectie het oliesel grotendeels voor 
stervenden bestemmen. Grotendeels, maar niet uitsluitend. Op vele plaatsen, maar niet 
overal. Er bestaan wel degelijk theologen en pastores in deze tijd die het oliesel ook aan 
zieken en niet alleen aan stervenden toewijzen, dan wel toedienen. Het eerste argument 
tegen de Latijnen van Symeon laat zien, welk een grote waarde de 'evangelische traditie' 
voor hem bezit. Op grond van die traditie wijst hij overigens niet alleen de Latijnse 
praxis af, maar erkent hij evenmin het Byzantijnse dodenoliesel als sacrament. De 
Schriftplaatsen spelen eveneens in de zestiende-eeuwse Hervorming een grote rol en 
brengen menige reformator ertoe de laatste-olieselpraktijk af te wijzen. De Schrift-
gegevens zijn ook van invloed in de hervorming van het laatste oliesel in de Rooms-
Katholieke kerk tijdens de 20ste eeuw, die door de Liturgische Beweging is voorbereid 
en door het Tweede Vaticaans Concilie is bekrachtigd. Het tweede argument is behoor
lijk overdreven. De toenmalige Latijnse kerk beperkt de vergeving van zonden niet tot 
het oliesel, kent ook het sacrament van de biecht en leert niet, dat het oliesel onherhaal
baar is. Symeon is waarschijnlijk tot zijn conclusie gekomen vanwege de nadruk van de 
Latijnen op de vergeving in het oliesel, vanwege het strenge Westerse volksgeloof dat 
een mens na het oliesel niet meer mag zondigen en vanwege de wijd verbreide praxis in 
het avondland het oliesel maar éénmaal in iemands leven te vieren.314 

Er zijn nog twee andere belangrijke punten. 
a Omdat het oliesel een sacrament is, vormt het een reinigings-, verlichtings- en 

heiligingsmiddel voor de mens bij uitstek.315 Daarom wordt het voltrokken door de 
gewijde priester en is het overgeleverd door de Heiland. Het is het laatste van de 
zeven sacramenten. 

b Het oliesel is dubbel. Wat wordt daarmee bedoeld? Mensen zijn dubbel: ze bestaan 
uit ziel en lichaam. Christus is dubbel: hij is God en mens, zichtbaar en onzichtbaar, 
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om zowel onze ziel als ons lichaam te heiligen. De sacramenten zijn dubbel: door de 
genade van de Geest wordt de ziel van de mens geheiligd, door de materiële elemen
ten als olie, water, brood en wijn, die op hun beurt door de Geest zijn gewijd, wordt 
het lichaam van de mens geheiligd. In de sacramenten (bijvoorbeeld in het doopsel en 
in het oliesel) komen twee wijdingsgebeden voor. Al deze dubbelheden hangen met 
elkaar samen: omwille van ons, dubbele mensen, werd Christus dubbel en gaf hij 
dubbele sacramenten, hetgeen tot uiting komt in het dubbele wijdingsgebed.316 

Niet alleen de twee wijdingsgebeden maar ook de andere afzonderlijke onderdelen, 
bedienaren en voorwerpen van de viering van het oliesel hebben een symbolische 
betekenis. 
a Om het zevental van de priesters uit te leggen verwijst Symeon naar enkele bijbel

passages (zijn citaten zijn overigens soms niet nauwkeurig). Bij Jesaia zijn de gaven 
van de Geest zevenvoudig (Jes. 11,2).317 Net zoals de zeven priesters van het Oude 
Testament zevenmaal rond Jericho trokken en de muren van die stad lieten vallen 
(Joz. 6), zo breken nu de zeven priesters de slechte stad en de harde muren van de 
zonde af. Evenals Elisa zevenmaal bad en zich zeven keer op het kind van de vrouw 
van Sunem uitstrekte (2 Kg. 4,32-37), zo bidden nu de priesters zevenmaal voor de 
dode ziel en wekken haar op. Zoals Elia zevenmaal bad, de hemel opende en regen 
het komen (1 Kg. 17,1; 18,1.41-45), zo bidden de priesters zevenmaal, heffen de 
droogte van de zonde op en laten Gods ontferming en vergeving als regen neerdalen. 
De bijbelse basis voor het eventuele drietal priesters is de drieëenheid van God en het 
feit dat Elia driemaal bad en zich drie keer uitstrekte op de dode zoon van de vrouw 
van Sarefat en hem deed opstaan (1 Kg. 17,17-24). Het aantal van zeven priesters is 
echter het beste, omdat dat volgens de oude traditie van de kerkvaders is. Symeon 
beseft hier niet, dat deze traditie in zijn tijd slechts enkele eeuwen oud is. 
De aanwezigheid van maar één priester is te weinig, omdat de tekst van Jakobus het 
meervoud, niet het enkelvoud gebruikt en omdat een bisschop evenmin door maar 
één andere bisschop gewijd mag worden. Het feit dat sommigen meer dan zeven 
priesters uitnodigen, vormt voor hen een teken van groter geloof en van grotere 
bereidwilligheid. 
De priesters hebben door hun wijding (χεφοτονία) de macht de sacramenten te 
voltrekken, dit in tegenstelling tot de diakens.318 De eerste priester vertegenwoordigt 
Christus, het hoofd (τοϋ πρώτου ... τύτον ίτέχοντος τόϋ Χρίστου ος κίφαλή πάντων 
kan).319 

b Het drievoudig vragen om en verkrijgen van vergeving na de pannychies dient tot 
verkondiging van de Drieëenheid en tot bevestiging van de vergeving die door boete 
geschiedt.320 

с De zeven lichtjes in het glas olie wijzen op het aantal priesters, vormen een 'type' van 
de Geestesgaven en zijn een zuiver offer en een goddelijke luchter.321 

d De tekst van het eerste wijdingsgebed duidt de genezing in ons aan van de gekastijde 
man door de ontferming van Jezus de Samaritaan, de zoon van de Maagd Maria. Hij 
liet de gewonde op krachten komen met wijn en olie en genas hem met zijn bloed en 
barmhartigheid. In Symeons exegese van Lk. 10,30-35 corresponderen het bloed met 
de wijn en de olie met de barmhartigheid. Ook het gebruik wijn en olie in het glas te 
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gieten heeft deze betekenis. Het begin van de tekst van het tweede wijdingsgebed 
betekent, dat God altijd dezelfde is en de bron van elke heiliging vormt. Het einde 
van de tekst duidt op de geschenken die wij krijgen. 
Na de wijdingsgebeden is de oüe geheiligd en bezit zij de kracht om te genezen en 
zonden te vergeven.322 Deze eigenschap heeft zij echter alleen, als de gebeden door 
priesters worden gezegd. Enkel priesters bezitten vanwege hun wijding het vermogen 
tot de heiliging. Symeon betoogt dat herhaaldelijk. 

e Het allilouarion geeft aan, dat de goddelijke genade nu aanwezig is en dat de Heer 
er in het evangelie aankomt. De bewieroking strekt tot eer van de Heer en tot 
heiliging van ons. Zij geurt welriekend en deelt Gods genade mede.323 

f Alle epistel- en evangelielezingen zijn passend. Het evangelieboek ligt tijdens de 
lezing daaruit op het hoofd van de te zalven persoon tot afwending van alle kwaad van 
hem, tot zijn zegening en tot reiniging van zijn verstand en van al zijn zintuigen.324 

g De handoplegging bij het gebed 'Heilige vader' geschiedt in navolging van de Meester, 
die zo zieken genas, en tot reiniging en heiliging van degene wie de handen worden 
opgelegd. De priester, die zelf gewijd is met een handoplegging, handelt hier uit 
genade. Het feit dat de gebedstekst door alle priesters wordt gezegd, betekent dat zij 
eensgezind zijn in hun smeekbede.325 

h Het voorhoofd wordt gezalfd om de gedachten en het verstand te zuiveren. De 
plaatsen van de zintuigen op het gezicht en de handen worden gezalfd om de 
betreffende (vervuilde) zintuigen, de ziel en het handelen te reinigen. Zo wordt heel 
de mens geheiligd. De spreuk 'Onze hulp in 's Heren naam' wil zeggen, dat bijstand 
alleen van de zich ontfermende God komt.326 

i De slotkatechese herinnert aan de vermaning die de Heiland 'de eerste lamme' (wv 
τρότβρον ταράΚέΚυμένον) gaf.327 

j De olie is niet alleen gewone plantaardige, van een olijfboom afkomstige olie, die 
zintuiglijk prettig aandoet, maar zij is ook begenadigd vanwege haar goddelijke naam 
(¿kaïov - iXeoç). Zij is heilig en vol van Geest, omdat zij door priesters onder het 
aanroepen van God gewijd is.328 

49 



3 De latere ontwikkeling van het oliesel in de Grieks-
Orthodoxe kerk 

3.1 Het oliesel vanaf de 17de tot en met de 19de eeuw 

In de periode die hiervóór ter sprake kwam, heeft de ontwikkeling van het oliesel 
grotendeels haar beslag gekregen. In de 15de en in de 16de eeuw liggen de plaats, de 
deelnemers, de vormgeving en de betekenis van die rite al tamelijk vast. De praktijk van 
het oliesel gedurende de eeuwen na de ondergang van Konstantinopel wijkt maar op 
weinig wezenlijke punten af van de beschrijving die Symeon van Thessaloniki geeft. Zo 
blijft men bijvoorbeeld het oliesel ook of voornamelijk voor (lichamelijk) gezonden 
vieren.329 Het proces van uniformering is sterk bevorderd door de gedrukte euchologia. 
Reeds in 1526 heeft men in Venetië het eerste Orthodoxe euchologion gedrukt, andere 
edities volgen in 1544, 1550, 1570, 1571, 1600, 1629, 1638, enzovoorts. Natuurlijk blijven 
er in de liturgische praktijk van alledag wel velerlei variaties bestaan, naargelang van 
plaatselijke tradities, gebruiken en opvattingen. 
De belangrijkste ontwikkelingen bestaan hieruit, dat het dodenoliesel allengs verdwijnt 
(zie pagina 37) en dat verschillende kerkelijke schrijvers toegeven dat de deelname van 
zeven priesters meestal onmogelijk is en dat ook één priester voldoende is. Twee van die 
schrijvers zijn Nikodimos van de Berg Athos (1749-1809) en Agapios Leonardos (1741-
1815). In hun in 1800 te Leipzig verschenen 'stuurwerk' (πηδάλιο»') stellen zij, dat 
vanwege het gebrek aan priesters in Bulgarije en elders desnoods maar één priester bij 
het oliesel aanwezig hoeft te zijn. Beter een oliesel met één priester dan geen oliesel! 
Bovendien, zeggen zij, kunnen ook andere, zelfs belangrijkere sacramenten door maar 
één priester voltrokken worden. En als Jakobus in zijn brief van 'de priesters' spreekt, 
bedoelt hij de priesters die er echt zijn, niet degenen die niet voorkomen. Nood breekt 
wet! ( Ή τοίνυν άνά-γκη κανόσι και νόμοις οΰχ тгоштт, εως ον атуку ¿атіе).330 

Al staan mensen als Nikodimos en Leonardos het voorgaan van maar één priester ook 
toe, toch moet die ene héél de voor zeven popen bedoelde rite blijven voltrekken. 
Ook in het werk van enkele andere belangrijke bisschoppen, priesters en theologen komt 
het oliesel ter sprake: 
1 De correspondentie van oekumenisch patriarch Jeremías II met de Lutherse theolo

gen van Tübingen (1576, 1579, 1581). 
2 Het boek 'Verhandelingetje over de heilige en sacrale sacramenten' (Σνιτα-γμάτίον 

•кері των άγίω^ καί ίβρων μυστηρίων) uit 1600 van Gabriel Severos, metropoliet van 
Filadelfia. 

3 De studie 'Over de eendracht van de Westerse en de Oosterse kerk in de toediening 
van de zeven sacramenten' ('De concordia ecclesiae occidentalis et orientalis in 
septem sacramentorum administratione') uit 1619 van Petros Arkoudios (Arcudius), 
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een uit Kerkyra afkomstig Rooms-Katholiek Byzantijns priester en theoloog, en het 
boek 'Over de voortdurende overeenstemming van de Westerse en de Oosterse kerk' 
('De ecclesiae occidentalis atque orientalis perpetua consensione') uit 1648 van Leon 
Allatzis (Allatius), een Chioot die onder andere bibüothecaris van de Vaticaanse 
bibliotheek was. 

4 Het werk 'Belijdenis van de Oosterse, katholieke en apostohsche kerk' ('Ομολογία 
της ανατολικής ίκκΚησίας της καθολικής καί αποστολικής) uit 1625 van Metrofa-
nis Kritopoulos, die van 1617 tot 1627 studies in West-Europa verrichtte en later 
patriarch van Alexandrie werd, en andere Orthodoxe geloofsbelijdenissen van de 17de 
eeuw. 

5 De tekstuitgave met commentaar 'Euchologion oftewel Rituaal van de Grieken' 
('Ευχολόγιο»' sive Rituale Graecorum') uit 1647 van de Fransman Jacob Goar o.p.. 

6 De sacramentenkatechismus 'Heilige bloemlezing die een uitleg bij de viering van de 
zeven sacramenten van de Orthodoxe kerk bevat' ('Ιερά απολογία τίριέχουσα 
βρμ-ηνείαν кта της τελετής των énrà μυστηρίων της ορθοδόξου εκκλησίας) uit 1833 
van de priester en leraar Panul Georgopoulos. 

7 De dogmatisch- en symbolisch-theologische handboeken van de Atheense hoogleraren 
Christos Androutsos (1869-1935), Konstantinos Dyovouniotis (1872-1943) en Ioannìs 
Mesoloras (1851-1942); van laatstgenoemde is ook het liturgjewetenschappelijk werk 
van belang. 

8 De kerkrechtelijke studie 'Over de sacramenten van de boete en van het oliesel 
volgens het recht van de Oosters-Orthodoxe kerk' (Пері των μυστηρίων της 
μετανοίας καί τόϋ ευχελαίου κατά το δίκαιον της ορθοδόξου ανατολικής 
Εκκλησίας) uit 1905 van de Atheense professor Konstantinos Rallis.331 

Omdat deze werken al door eerdere onderzoekers zijn geanalyseerd en zij voor ons 
onderwerp nauwelijks wezenlijke nieuwe feiten opleveren, zie ik ervan af ze hier verder 
te bespreken. Goars uitgave komt wel hier en daar in dit boek ter sprake vanwege de 
enorme hoeveelheid materiaal die hij biedt. 

Rond de wisseling van de 19de naar de 20ste eeuw, en ook gedurende de 20ste eeuw, 
stellen enige Rooms-Katholieke onderzoekers tot hun verbazing en verbijstering vast, dat 
het oliesel in de Grieks-Orthodoxe kerk vooral ten behoeve van gezonden gevierd wordt 
en dikwijls dient ter voorbereiding op de communie. Overigens wordt dat door enkele 
contemporaine Orthodoxe theologen en door de liturgische bronnen van die tijd 
bevestigd.332 Zo'n oliesel vindt plaats op grote woensdag, op de vooravond van Pasen, op 
die van Kerstmis, op die van het feest van Petrus en Paulus, op die van Maria Ontslapen 
of in welke periode dan ook.333 Als het al voor zieken gevierd wordt, betreft het meestal 
zieken die op sterven liggen.334 De viering voor gezonden, volgens J. Kern s.j. een ernstig 
misbruik, proberen enkelen hiermee te verklaren, dat gezonden zich al van oudsher voor 
privé-gebruik zalven met olie uit lampjes die vóór de ikonen of op de graven van 
martelaren branden. De priesters gaan er vanaf de 8ste eeuw toe over bij het oliesel ook 
zichzelf en alle andere aanwezigen te zalven. Vanwege de onduidelijke religieuze 
opvattingen van het volk, de ongeletterdheid van de clerus en vanwege het gebrek aan 
leergezag in de Orthodoxe kerk gaat een onderscheid verloren dat eerder nog scherp is 
aangevoeld, namelijk dat tussen het sacramentale (de zalving der gezonden) en het 

51 



sacrament (de ziekenzalving) en worden beide als sacrament beleefd. Bij deze 
verklaring vallen enkele vraagtekens te plaatsen. Het onderscheid tussen sacrament en 
sacramentale mag dan wel in de negentiende-eeuwse Rooms-Katholieke theologie scherp 
zijn aangevoeld, in de Byzantijnse kerk uit het eerste millennium maakte men dat 
onderscheid niet of nauwelijks. Verder is de datering van de achtste eeuw dubieus. Het 
gebruik zichzelf met oüe uit de ikoonlampjes en dergelijke te zalven kan echter heel wel 
van invloed zijn geweest op de ontwikkeling van het oliesel. De kanonist J. DauviUier 
wijst er ter verklaring van het 'gezondenoliesel' op, dat de oliezalving ook in de vroege 
kerk al een boetekarakter had en dat het voor de hand lag dat gezonden eveneens om 
de zalving gingen vragen als een geestelijke zegen, vanwege lichte kwalen of na de biecht 
ter genezing van de geestelijke ziekte.33* De hedendaagse theoloog R. Hotz s.j., die de 
Orthodoxe sacramententheologie en liturgie eerder bewondert dan berispt, vindt de 
praktijk van het zalven van alle gelovigen, zieken en gezonden, een reductie van het 
oliesel tot een quasi-'sacramentale'.337 

3.2 Het oliesel volgens twee Griekse theologen uit de tweede helft van 
de 20ste eeuw 

Tot slot van dit hoofdstuk komt de opvatting aan de orde die twee vooraanstaande min 
of meer eigentijdse Grieks-Orthodoxe theologen over het oliesel huldigen. Dat zijn 
Panajotis Trembelas (1886-1977)338 en loannis Kalojirou (geboren 1916).339 De eerste, 
een liturgist, was hoogleraar in de praktische theologie aan de Nationale Kapodistrias-
Universiteit van Athene, de tweede was professor in de dogmageschiedenis en de 
oekumenische beweging aan de Aristoteles-Universiteit van Thessaloniki. Er bestaan 
natuurlijk meer belangrijke theologen dan deze twee, die hier als voorbeeld dienen. 

1. P. Trembelas 
Op pagina 10 is al gezegd, dat hij aan de hand van een reeks Byzantijnse euchologia-
codices een teksteditie van het oliesel verzorgd heeft. Wil men zijn visie echter systema
tisch leren kennen, dan komt daarvoor het meest zijn werk 'Dogmatiek van de Ortho
doxe Kathoheke Kerk' (Αο-γμαηκη της 'Ορθοδόξου Καθολικής 'Εκκλησίας. Τ. 1-3; 
Athene 1959: deel 1 en 2; 1961: deel 3) in aanmerking. Daarin komt het oliesel op twee 
plaatsen ter sprake: in het gedeelte over de sacramenten in het algemeen (onder andere 
over de instelling, het wezen, de betekenis en het aantal ervan) en in het hoofdstuk dat 
aan het oliesel in het bijzonder gewijd is.340 De opzet van dat hoofdstuk luidt: Ά . 
Definitie, benamingen, goddelijke instelling; B. Bedienaren en 'bedienden' 
(διάκονούμίvoi) van het sacrament; С. Buiten- en binnenkant van het sacrament'. De 
stof van Trembelas wordt door mij nu door het rooster geschud van de aspecten van de 
plaats, de deelnemers, de vormgeving en de betekenis van het oliesel. Dat gebeurt straks 
ook met het materiaal van Kalojirou. De materie en de visie van beide schrijvers dienen 
daarbij onveranderd te blijven. 
Allereerst de plaats van het oliesel. Het is één van de zeven sacramenten. Het wordt in 
de 'Dogmatiek' als laatste sacrament behandeld. De meeste benamingen ervan hangen 
samen met de oliezalving, met het gebed en met de wijze waarop het sacrament gevierd 

52 



wordt. De meest gangbare naam, die ook door Trembelas gebruikt wordt, is 'de 
gebedsolie' (το 6υχ6Καιοι>). Ook de namen die de Rooms-Katholieken, de Syriers en de 
Maronieten geven, worden besproken evenals de redenen waarom de Protestanten het 
oliesel verwerpen. Tevens wordt het feit vermeld dat de Nestorianen dat sacrament niet 
kennen. Het oliesel kan voor zowel zieken als stervenden als ook gezonden worden 
gevierd. De beperking tot dodelijk zieken die door de Rooms-Katholieke kerk wordt 
aangebracht, is onjuist, want die restrictie sluit het herstel van de gezondheid waar Jak. 
5, 14 ν over spreekt, uit. Overigens kende de Rooms-Katholieke kerk vóór en tijdens de 
Karolingische periode die beperking niet. Bovendien mag het laatste oliesel in die kerk 
ook nu nog <A.D. 1961; BG> herhaald worden. 
De deelnemers bestaan uit de bedienaren (Хбіто русіі, χορηγοί, οιάκονοι, 
теХеаю руо ггес τόντο <n.l. het oliesel; BG>) en uit de ontvangers (οιακονούμενοι, 
oí irpoç ους τταρέχίται το μυστήριοι', τους Χαμβάνοντας το μυοτήριον). De bediena
ren zijn de priesters, inclusief de bisschoppen. Zij zijn degenen die de olie wijden en de 
zalving toedienen. In de vroege kerk geschiedde de zegening door priesters en de zalving 
door leken. Ofschoon Jakobus in zijn brief van 'priesters' spreekt, het meervoud van de 
bedienaren ook op Mt. 18,19 ν gebaseerd is en het kerkelijk gebruik vanaf de middel
eeuwen vaak zeven, drie of twee priesters (maar ook één) voorschreef, is één priester 
voldoende. Ook Lk. 17,14 gebruikt trouwens het meervoud, terwijl het voor een genezen 
melaatse volstond zich aan één priester te tonen. De ontvangers, of ze nu ziek of gezond 
zijn, dienen gelovige Orthodoxen te zijn. Ongedoopten, geëxcommuniceerden, ketters, 
schismatici, mensen die een doodzonde hebben begaan en daar geen spijt van hebben, 
en ter dood veroordeelden mogen dus niet meedoen. Kinderen en mensen die niet bij 
hun volle verstand zijn, mogen in tegenstelling tot de Rooms-Katholieke kerk wel 
meedoen. 
Over de vormgeving, 'de buitenkant', merkt de 'Dogmatiek' maar weinig op. De 
oliewijding en de zalving vinden in één en dezelfde viering plaats, dit weer in tegenstel
ling tot het Rooms-Katholieke gebruik. Het wijdingsgebed begint met de woorden 'U 
zonder begin of opvolging', het zalvingsgebed met 'Heiüge vader'. Het wijdingsgebed 
'Heer, die in uw ontferming', dat in plaats van 'U zonder begin' gebruikelijk is, vermeldt 
Trembelas niet. De gelovigen worden kruisvormig gezalfd op het voorhoofd, de wangen, 
de kin en op de handpalm en -rug. Zij dienen vóór het oliesel gebiecht te hebben. 
De betekenis, 'de binnenkant' oftewel 'de onzichtbare kant', wordt gevormd door het 
schenken van helende genade ten behoeve van de volgende zaken. 
a Verlichting van de lichamelijke ziekte (vertroosting, geduld, uithoudingsvermogen). 
b Eventuele volledige genezing van de zieke. Dat gebeurt alleen, als dat goed is voor 

het zieleheil van de zieke. Het sacrament wil immers primair heil voor de ziel 
bewerken. Bovendien moeten wij allen eens sterven. Het leven op aarde, inclusief de 
lichamelijke gezondheid, is ijdel. Op grond daarvan valt het niet genezen worden na 
het oliesel niet altijd te wijten aan de kleingelovigheid van de zieke. 

с Vergeving van zonden. Dat zijn, indien de ontvanger ziek is, de zonden die mogelij
kerwijs de ziekte veroorzaakt hebben - ziekte is namelijk dikwijls het gevolg van 
zonde - en de dagelijkse zonden waarvan de ontvangers, zowel zieken als gezonden, 
zich niet bewust zijn of die ze vergeten hebben tijdens de biecht te zeggen. In die zin 
vormt het oüesel een zekere aanvulling op de biecht. Inkeer is van groot belang. 
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Het oliesel, dat overigens niet heilsnoodzakelijk is, is ingesteld in de Schrift, en wel in 
Jak. 5,14 v. De oliezalving dient daar niet als een gewoon geneesmiddel, omdat de 
zalving samengaat met gebed, aan de zalving de zondevergeving is gekoppeld en de 
zalving door priesters wordt verricht. In Mk. 6,13 is geen sprake van de instelling van het 
oliesel, maar van charismatische genezingen door de apostelen om geloof bij de zieken 
op te wekken. Natuurlijk stemde Jezus Christus wel in met het optreden van zijn 
apostelen. Daarom kan men wel van een indirecte instelling door de Heer spreken. De 
vroege kerkelijke traditie biedt weliswaar niet vele duidelijke getuigen voor het oliesel, 
maar toch genoeg: de Traditio Apostolica, de Apostolische Constituties, het Euchologion 
van Serapion (ofschoon in die drie werken eerder sprake is van een sacramentale 
[μυστηριοβίδής теХетті] dan van een sacrament), het Testamentum Domini Nostri Jesu 
Christi, Orígenes' preken over Leviticus, Johannes Chrysostomos' werk over het 
priesterschap (Пері Ίερωσύνης), Innocentius' brief aan Decentius, de werken van 
Caesarius van Arles en van Beda en het Sacramentarium van Gregorius. Ook de meeste 
monofysitische kerken kennen van oudsher het oliesel. Voor de latere Orthodoxe kerk 
valt de zalving van Theodores Stouditis bij diens sterven te vermelden, verder worden de 
euchologia (in het algemeen) aangehaald evenals Michaël Paleologos, Johannes Vekkos, 
en de monnik Job. Ook wordt een beroep gedaan op de uitspraken van Symeon van 
Thessaloniki, Jeremías II, Kritopoulos, Dositheos, Mogila, Theofilos van Kampania, 
Dyovouniotis, Androutsos, Rallis en M. Gedeon. 

2 I. Kalojirou 
Hij heeft in 1964 het lemma over het oliesel (ε'υχέΚαων) verzorgd in de 'Godsdienstige 
en Ethische Encyclopedie' (θρησκΐντική και Ήθικη 'Εγκυκλοτταιδίία).341 Zijn visie is 
deze. Het oüesel vormt een heilig sacrament van de kerk dat vooral in geval van ziekte 
wordt gevierd. Er nemen priesters, zieke gelovigen en andere, gezonde aanwezigen aan 
deel. Ook op grote woensdag (in de Russische kerk op grote donderdag) wordt het 
oliesel gevierd, maar dan primair ten behoeve van lichamelijk gezonden. De vormgeving 
komt nauwelijks ter sprake: de ledematen van het lichaam worden onder gebed door de 
priesters met gewijde ohe gezalfd. Vóór het oliesel dient men zo mogelijk te biechten. 
Ter bestrijding van de ziekte viert men niet alleen het oliesel, maar dient men ook van 
de medische wetenschap gebruik te maken. 
De betekenis van het oliesel bestaat allereerst uit de vergeving van zonden oftewel uit 
de genezing van geestelijke ziekten (ψυχικαί аа ешаі). Het gaat hier om inkeer en 
herstel van de gemeenschap met God. Het vertrouwen van de lijder op God is immers 
door de (lichamelijke) ziekte geschokt. Lichamelijke ziekte en geestelijke ziekte hangen 
nauw met elkaar samen - vaak veroorzaken zij elkaar - evenals de genezing van 
lichamelijke kwalen en de vergeving van zonden. Het optreden van Jezus Christus geeft 
daar duidelijke voorbeelden van. Soms brengt het oliesel genezing van lichamelijke 
ziekte, maar alleen als God dat gunstig acht voor de zieke. Het oliesel bewerkt geen 
onsterfelijkheid, het is geen magisch middel. Verscheidene ziekten dienen ter tuchtiging 
of om Gods grootheid te laten zien. Nu eens voeren zij ten dode, dan weer zijn ze te 
genezen. Voor de niet-zieken versterkt het oliesel hun lichamelijke toestand, opdat zij 
het goede en de wil van God kunnen doen. Het oliesel op grote woensdag dient tevens 
ter voorbereiding op de paascommunie. 
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Een voorafbeelding van het oliesel treft men aan in Mk. 6,12 v, waar het charismatisch 
optreden van de leerlingen wordt geschilderd. De olie dient daarin niet alleen als 
geneesmiddel - de functie die de olie in de oude wereld als geneesmiddel vervulde, is 
trouwens in het oliesel opgenomen -, maar zij is ook gekoppeld aan de oproep tot 
bekering. De instelling zelf van het sacrament in Jak. 5,14 gaat terug op een gebod van 
de Heer tijdens zijn veertigdaags verblijf op aarde na zijn opstanding en op de inspiratie 
van de apostelen door de Heilige Geest. In Jak. 5,14 gaat het niet meer om een specifiek 
apostolisch charisma, maar om een algemene handeling die door priesters verricht 
wordt. Kalojirou bespreekt ongeveer dezelfde bronnen uit de kerkelijke traditie als 
Trembelas, zowel die van de oude kerk als die uit de Byzantijnse en de Osmaanse 
periode alsook moderne Griekse theologen. Hij voegt er onder anderen Irenaeos, 
Kyrillos van Alexandrie, Victor van Antiochië, Augustinus, patriarch Nikiforos II (deze 
laatste over het dodenohesel) en Trembelas zelf aan toe. Ook worden de verandering 
van de ziekenzalving naar het laatste oliesel en de scholastieke sacramententheologie in 
de Rooms-Katholieke kerk en de negatieve argumenten van de Protestanten tegen het 
oliesel behandeld. In tegenstelling tot die beide groepen volgen de Orthodoxe dogmatici 
volgens Kalojirou stabiel de traditie van de oude kerk. 

55 



4 Het oliesel in het hedendaagse euchologion 

4.1 Uitgaven 

Officiële edities die door de kerkelijke leiding aan de priesters en aan de gelovigen zijn 
voorgeschreven, oftewel een 'editio typica' zoals de Rooms-Katholieke kerk die kent, 
bestaan in de Grieks-Orthodoxe kerk nog niet. Iedere uitgever kan een euchologion of 
een ander liturgisch boek uitgeven. Dat hebben naast de Apostoüsche Diakonie 
(Άττοστολικη Διακονία) uitgeverijen als Rigopoulos, Saliveros en 'Licht' (Φως) en de 
broederschap 'Heiland' (Σωτήρ) dan ook gedaan. De basis van elke uitgave dient de 
liturgische traditie, vooral die van de Byzantijnse periode, te zijn. Wel streeft zo goed als 
elke uitgever ernaar, dat zijn editie enigszins beter en anders is dan de overige. Met de 
oprichting van de Apostolische Diakonie had de Griekse bisschoppenconferentie wel 
onder meer tot doel, dat die officiële, dat wil zeggen door het kerkelijk gezag gelegiti
meerde, teksten zou uitgeven. In de 'Synodale commissie van de heilige liturgie en van 
het pastorale werk' (Συνοοικη еттрощ της θείας λατρείας και του ігоіратко 
epyov) zouden de edities moeten worden voorbereid. Dat laatste is niet of nauwelijks 
gebeurd, in elk geval niet voor het euchologion. Wel hebben de uitgaven van de 
Apostolische Diakonie tijdens de jaren tachtig steeds meer erkenning gekregen, met 
name natuurlijk van de kant van de bisschoppen, en zijn zij hard op weg naar een 
monopoliepositie. 

De belangrijkste Orthodoxe edities van het euchologion of alleen van het oüesel tijdens 
de jaren tachtig zijn de volgende. 
a 'Klein euchologion of rituaal' (Μικρό»» ευχολόγιο»' 'ij ότγιασματάριον) van de 

Apostoüsche Diakonie.342 Dit kleine euchologion is bedoeld voor de pastorale praktijk 
van alledag, onder andere voor sacramenten en zegeningen/wij dingen buiten het 
kerkgebouw. De getijden en de eucharistie komen er niet in voor. Het formulier voor 
'de Rite van het Heilig Oliesel gezongen door zeven Priesters in een Kerk of in een 
Huis' (Άκολουοία τόϋ 'Αγίου Έλοίίου ή'τοι του Εΰχελαίου ψαλλομένη virò èirrà 
Ίβρεων, èv 'Εκκλησία η èv Οίκω) is net als bij de andere gedrukte euchologia het 
geval is, bijvoorbeeld bij het onder punt b genoemde, niet gebaseerd op een onder
linge vergelijking van oude liturgische handschriften en op een combinatie van de 
meest passende elementen daaruit. Het vormt dus geen kritische editie, maar het 
komt gewoon uit een Byzantijns vijftiende-, zestiende-eeuws euchologion dat gedrukt 
en telkens weer herdrukt is.343 Omdat dit formulier in de Griekse kerk tijdens mijn 
veldonderzoek (1981-1984) verreweg het meest gebruikte is, zijn mijn Nederlandse 
vertaling en het korte commentaar op deze tekst gebaseerd. 
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Het formulier bestaat ook in een afzonderlijke uitgave van de Apostolische Diako-
nie.344 De tekst daarvan wijkt slechts op twee plaatsen af. In het tweede troparion van 
de eerste ode van de kanon staat 'vererenswaardige' (аетгтсЗ) in plaats van 'geheimvol' 
(μυστικως), en de ekfonesis van het gebed 'Heilige vader' spreekt van 'Christus God' 
(Χριστέ à θεός) in plaats van 'God God' (о ЕОС ó θεός). De versie 'God God' is 
juister, omdat het gebed tot de Vader, niet tot Christus gericht is. 

b 'Het Groot Euchologion van de Orthodoxe Katholieke Kerk in het Oosten dat de 
Riten van de zeven Sacramenten bevat ..." (Ευχολάγιον то Meya της κατά 'Ανατολάς 
'Ορθοδόξου Καθολικής 'Εκκλησίας ττβριέχον τάς των kirrà Μυστηρίων 
'Ακολουθίας ...), een publikatie van uitgeverij 'Ster' ('Acmjp).345 Het formulier van 'de 
Rite van de Heilige Olie gezongen door zeven Priesters, die in een Kerk of in een 
Huis bijeengekomen zijn' ('Ακολουθία του Ά-γίου 'Ελαίου ψαλλομένη virò àura 
'Ιερέων, συναχθέντων èv 'Εκκλησία, 'ή èv οίκω) vertoont maar kleine verschillen met 
het formulier van de Apostoüsche Diakonie. De belangrijkste ervan zijn: 

- bij de kanon ontbreekt het keervers 'Meester Christus, ontferm u over uw knecht' 
en in het theotokion van de zevende ode staat 'roemrijk' (evòol-ov) in plaats van 
'binnen' (¿νδον); 

- in plaats van 'ontferming' (£λ6ος) staat er soms 'olie' (βλαιον) en andersom; 
- bij het oliewijdingsgebed staat de rubriek dat m de Grote Kerk (van Konstantinopel) 

in plaats van water wijn in de olielamp wordt gedaan; in het gebed zelf ontbreekt de 
zinsnede 'lichamelijke ziekte' (νόσου σωματικής); 

- bij de vredeslitanie ontbreken enkele oproepen. 
с 'Klein euchologion of groot rituaal' (Μικρό? ευχολόγιο? 'ή άγιασματάριον то 

μέγα ...), van uitgeverij Saliveros.346 Het olieselformulier hierin is zo goed als gelijk 
aan het onder b genoemde. Wel zijn er enkele toelichtingen in voetnoten bijgevoegd, 
zoals die dat het eerste evangelie door de in rang hoogste priester gelezen wordt, 
namelijk een protosynkellos, een archimandriet, een protopresbyter ekonoom, 
enzovoorts en die dat het gebed na het zesde evangelie fluisterend gelezen wordt. 

d 'Rite van het Oüesel' ('Ακολουθία τόϋ Ευχελαίου), samengesteld door loannis 
Foundoulis, hoogleraar liturgiewetenschap en homiletiek te Thessaloniki.347 Als basis 
daarvoor dient de tekst van het gedrukt euchologion - we hebben dus niet met een 
kritische editie te maken -, maar daar zijn wel veranderingen in aangebracht. Die zijn 
geïnspireerd door didactische beginselen en door de oude Byzantijnse euchologia, die 
volgens Foundoulis bij een herziening van een bepaalde rite normerend zijn. De 
meest wezenlijke veranderingen zijn deze: 
- de onderdelen van de rite worden apart aangegeven en de minder belangrijke en 

ook enkele jongere teksten zijn met kleine letters gedrukt (dat uit didactisch 
oogpunt); 

- in plaats van het enkelvoud wordt in de gezangen en de gebeden het meervoud 
gebruikt; 

- als deelnemers worden priesters (inclusief de eerste priester), diaken, lector en volk 
genoemd; de lector neemt de beide psalmen, het trisagion, de epistels en delen van 
de prokimena en van de allilouaria voor zijn rekening; het volk zingt de troparia, dus 
ook de kanon en de stichira, en het 'Heer ontferm u' en het zegt na elk gebed 
'Amen'; 
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- als het apolytikion voor de eerste keer gezongen is, komen een ektenie en een 
wegzending; het vervolg van de viering begint met 'Gezegend het koninkrijk ...'; 

- bij het oliewijdingsgebed staat een rubriek dat de eerste priester dat gebed zegt en 
dat de overige priesters het gebed zachtjes mee zeggen en ook de olie mee zegenen; 

- de prokimena en allilouaria bestaan uit meer verzen; soms is een andere psalm 
gekozen, bijvoorbeeld voor het vijfde allilouarion; in elk van de zeven cycli wordt 
een andere toon, te beginnen bij de eerste, gezongen, waarbij de zevende toon wordt 
overgeslagen; 

- de introductie op de epistels en de evangeliën is nauwkeuriger; 
- de gebeden in de laatste vier cycli bestaan uit respectievelijk ΠΠ van Barberini 336, 

KX van Sinai' 973, ΘΔ van Barberini 336 en 'Arts van onze ziel en van ons li
chaam ...' ( Ό Ιατρός των ψυχών καί των σωμάτων ημών ...) van Sinai' 973; enkele 
ekfonesen wijken af; 

- het gebed 'Heilige vader' (ΠΑ van Barberini 336) en de zalving vinden dadelijk na 
de zevende cyclus plaats; een rubriek stelt dat de priesters degenen die het oliesel 
'doen', op het gelaat en op de handen zalven; bij elke zalving zeggen ze 'Onze hulp 
in 's Heren naam' ( Ή βοήθεια ημών tv ονόματι κυρίου) of 'De knecht van God 
(N.N.) wordt tot genezing van ziel en lichaam gezalfd' (хріетаі ó δούλος του ет 
(béïva) fïç 'ίασιν ψυχής και σώματος); de kanon kan ook tijdens de zalving 
gezongen worden; 

- het korte ritueel na de wegzending waarm de gezalfde persoon de priesters om 
vergeving vraagt, is weggelaten. 

In een aanhangsel geeft Foundoulis onder meer een overzicht van een vesper en van 
een morgendienst die in verband met het oliesel gevierd worden, van een eucharistie 
waaronder het oliesel plaatsvindt, en van een ingekorte versie van het oliesel. De 
ingekorte versie is ontleend aan het Romeins rituaal voor de Byzantijnse ritus.148 Zij 
bestaat uit het openingsdeel (oftewel de enanris) met eventueel het apolytikion, uit Ps. 
142, de vredeslitanie, het wijdingsgebed, de cyclus van de eerste priester (het gebed 
'U zonder begin' zonder het lange stuk over de jubelolie), het gebed 'Heilige vader' 
en de zalving, het gebed 'Heilige ... koning' en de oplegging van het evangelieboek, en 
de wegzending. In doodsgevaar vinden alleen het wijdingsgebed en de zalving met het 
bijbehorend gebed plaats. 

Behalve in het euchologion komt ook in de synekdimos meestal een olieselformulier 
voor. Een synekdimos is een liturgisch boek voor het volk. Hij bevat meestal de teksten 
van de voornaamste getijden, van de eucharistie, van de gezangen en de lezingen van de 
hoofdfeesten van het kerkelijk jaar, van de verzoekdienst en de akathist, enkele persoon
lijke gebeden, enzovoorts. Het oliesel komt men tegen bij de avondplechtigheden van 
grote woensdag. Een veelgebruikt synekdimos is dat van uitgeverij 'Ster': 'Groot en 
Heilig Synekdimos van een Orthodox Christen ...' (Méyaç και 'lepoç Συνίκδημος 
'Ορθοδόξου Χριστιανού ...).Μ9 De belangrijkste verschillen in de rite van het oliesel 
('Ακολουθία τόΰ ΈυχβΧαίου) ten opzichte van het onder a genoemde formulier van de 
Apostolische Diakonie zijn: 
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- op het kondakion na de zesde ode volgt een couplet (οίκος); 
- de rubriek midden in het gebed na het eerste evangelie dat 'sommigen dit gebed maar 

tot hier zeggen' ontbreekt; wel staat er na dat gebed een rubriek die bepaalt dat de 
eerste priester driemaal over de olie blaast en haar driemaal bekruist; 

- vlak vóór de wegzending komen nog een ektenie en een 'gebed van de hoofdbuiging'; 
in dat gebed wordt de voorspraak van vele heiligen aangeroepen wier namen in het 
oliesel genoemd zijn, en wordt om bescherming gebeden. 

42 Kort commentaar350 

Het formulier van het oliesel dat in de 20ste eeuw gebruikt wordt, vertoont niet vele ver
schillen met de formulieren uit de 15de/16de eeuw. De tussenliggende eeuwen conserveer
den en uniformeerden vooral. Het descriptief commentaar op het formulier van de 
Apostolische Diakonie dat nu volgt, is beknopt, ook omdat de Nederlandse vertaling van 
de rite en de studie van de Byzantijnse euchologia al veel duidelijkheid verschaffen. 
De teksten van de gebeden, de lezingen en de hederen alsmede het feit dat degene voor 
wie het oliesel geschiedt, eenmaal 'de zieke' (τον jOooürra) genoemd wordt, wijzen 
duidelijk op ziekte als de situatie waarin het oliesel gevierd wordt. We hebben echter in 
het Byzantijns verleden al verschillende keren gezien, dat de inhoud van het formulier 
en de feitelijke situatie van het oliesel niet met elkaar overeenstemden. Pas in het 
volgend deel komt de hedendaagse feitelijke toestand aan de orde. In deze paragraaf 
komt alleen ter sprake wat het formulier zelf zegt. 
De deelnemers zijn zeven priesters. Van hen speelt de eerste (ö ττρωτος rij τάξβι, o 
πρώτος, 6 προϊστάμενος) een overheersende en actieve rol. Hij doet de opening, 
eventueel de vredeslitanie, verder het eigene van de priester in de eerste cyclus, het 
gebed 'Heilige ... koning' en de wegzending. Waarschijnlijk doet hij meer, onder andere 
het wijdingsgebed, maar dat wordt niet exphciet aangegeven. Andere deelnemers zijn de 
diaken, eventueel een lector en 'degene die het Oliesel doet' (ó ποιων το ΕυχίΚαιον) 
oftewel de zieke. Het volk wordt niet genoemd. De zieke wordt in de gebeden, in de 
vredeslitanie en in de ektenieën achtentwintig maal bij zijn naam genoemd. Zijn eigen 
aandeel blijft beperkt tot het gezalfd worden, het op zijn hoofd gelegd krijgen van het 
evangelieboek, het vragen om vergeving na de wegzending en het danken van God. Het 
ligt voor de hand, dat hij troparia meezingt, maar dat geeft het formulier niet aan. Ook 
de naam van de bisschop en eventueel die van het koninklijk paar worden gecommemo-
reerd; dat gebeurt in de vredeslitanie. 
Talrijke teksten zijn tot God gericht, sommige ervan expliciet tot de Vader.351 In een 
groot aantal troparia en gebeden is Christus de aangesprokene.352 Hij wordt God 
genoemd, koning (/3a<nXeùç), meester (δεσπότης), heiland (σωτήρ) en heer (κύριος). 
Dat zijn titels die oorspronkelijk God alleen toekwamen, maar die grotendeels op Jezus 
Christus zijn overgegaan.153 De Heilige Geest wordt samen met de Vader en de Zoon 
toegesproken. Ook Maria wordt dikwijls toegezongen en vermeld, met eretitels als 
'geheel en al heilige' (πανα·γία) en 'vrouwe' (δέσποινα). Eveneens worden er vele 
heiligen bezongen en opgenoemd. Christus, Maria of andere heiligen zijn ook zintuiglijk 
aanwezig in hun ikonen.354 
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De viering vindt plaats in een kerk355 of in een huis. Er wordt niet vermeld wanneer. In 
het gebed na de vijfde evangelielezing is sprake van 'deze heilige dag'. Misschien is daar 
grote woensdag mee bedoeld, misschien welke dag dan ook. 
Men kan vier delen in het formulier onderscheiden. 
A De inleiding. 
В De oliewijding. 
С De cycli van de zeven priesters. 
D De vergeving en de wegzending. 

A De inleiding 
De rubriek vooraf vermeldt onder meer, dat er een schaal met graan of meel en een 
lamp met wijn en olie worden klaargezet. Het gebruik van het al dan niet gemalen graan 
gaat er wellicht op terug, dat in de Schrift op verschillende plaatsen ohe, wijn en graan 
samen genoemd worden (bijvoorbeeld Num. 18,12 en Ps. 4,8) en dat in de Byzantijnse 
artoklasia, dat wil zeggen een vigilieritueel waarin brood, olie en wijn gezegend worden, 
die stoffen ook samen gebruikt worden. Misschien dient het graan tevens voor exorcisti-
sche doeleinden of symboliseert het het nieuwe leven voor de stervende christen.356 Met 
graan of meel kunnen ook de kaarsen in de schaal gestut worden. (De kaarsen worden 
in de rubriek trouwens niet genoemd, evenmin als bijvoorbeeld de lont of lonten in de 
lamp.) Het stutten kan ook met zand gebeuren, maar dat werd misschien te licht 
bevonden voor het sacrament. Wellicht is men naast graan meel gaan gebruiken, omdat 
meel gemakkelijker bij de hand was of omdat men er later een offerbrood van wilde 
bakken voor de eucharistie. Behalve olie diende ook wijn vroeger tot geneesmiddel. In 
de parabel van de Barmhartige Samaritaan worden olie en wijn samen genoemd (Lk. 
10,34). Bovendien werd de inhoud van de lamp niet alleen gebruikt om mee te zalven 
maar ook om van te drinken. Verder is het zo, dat als men naast olie een vloeistof als 
wijn of water gebruikt, de olie bovenop komt te drijven en wanneer zij opbrandt, zij geen 
vuil op de bodem van de lamp achterlaat. Dat laatste gebeurt wel, als er alleen olie in 
de lamp zit. Ten slotte kan men met water of wijn erbij met weinig olie volstaan, terwijl 
de lamp toch vol is. 

De inleiding zelf bestaat uit de enanas, Ps. 142, de 'kleine litanie', het allilouarion, drie 
troparia, Ps. 50, de kanon met de kathismata na de derde ode en het kondakion na de 
zesde, het exapostilarion, de stichira bij de lofprijzingspsalmen, het trisagjon en het 
apolytikion. Het valt gemakkelijk te zien, dat de meeste onderdelen ontleend zijn aan de 
structuur van de morgendienst. Bij de eerdere beschrijving van de Byzantijnse euchologja 
is al gebleken wat de oorzaak daarvan is. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de 
delen van de oliewijding en van de cycli van de zeven priesters, waarin nogal wat elemen
ten van de liturgie van de katechumenen uit de eucharistie te herkennen vallen. Ps. 142 
is de laatste van 'de zes psalmen' (ó ΐ^άψαλμος), die aan het begin van de morgendienst 
gelezen worden. Deze psalm en Ps. 50 komen ook voor in de inleiding van de kleine 
waterwijding en in die van de verzoekdienst, maar dan in gezelschap van Ps. 117,27a.26a 

en enkele overige verzen in plaats van het allilouarion. Ook treft men daar drie andere 
troparia aan dan de drie vol 'vrome inkeer' (κατανυκτικά) in het oliesel; de drie laatst
genoemde komen weer wel op een andere plaats in de verzoekdienst en eveneens in 
andere vieringen voor. De verzen van het allilouarion zijn Ps. 6,2.3'. Dat allilouarion 
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heeft waarschijnlijk de 'strijd' van Ps. 117 gewonnen, omdat het als deemoediger en voor 
het oliesel passender is ervaren. Boven de ektenie staat de benaming 'kleine litanie' (μικρά 
συναπτή). Die naam is echter bestemd voor de 'nogmaals en nogmaals'-litanie (en και 
en ...), die van de vredeslitanie afhangt. Aangezien in de morgendienst op Ps. 142 de 
vredeslitanie volgt en de kleine litanie in sommige olieselformulieren blijkbaar als een 
verkorting daarvan moet dienen, hoort de ektenie in elk geval hier niet thuis. Overigens 
is ook de kleine litanie hier niet op haar plaats, omdat er geen normale morgendienst 
wordt gevierd. Het woord 'nogmaals' in de ektenie na Ps. 142 doet vreemd aan. Het is 
immers pas de eerste keer dat er voor de zieke gebeden wordt. Het gebed van de ektenie 
is weggesleten, alleen de ekfonesis ervan is overgebleven. 

Elke ode van de kanon wordt volgens de iermos gezongen die er telkens boven staat. 
Het formulier geeft alleen de aanhef van de iermos op.357 De betreffende iermi zijn 
oorspronkelijk voor een verrijzeniskanon van de vierde toon gemaakt. Omdat de dichter 
van de kanon ertoe verplicht is de toon van de iermos te volgen en ook hetzelfde aantal 
lettergrepen dient te gebruiken, moet men er rekening mee houden, dat van elkaar 
verschillende woorden niet alleen/niet zozeer gebruikt worden om een andere betekenis 
maar ook/dan wel een bepaald aantal lettergrepen te krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de begrippen 'zieke' en 'zalving'. Dit is ook van toepassing voor het exapostilarion, 
de stichira en andere troparia die geen eigen melodie hebben, maar die hun zangwijze 
aan andere troparia ontlenen (προσόμοιά). De komma's in de Griekse tekst van de 
gezangen bakenen geen zinsonderdelen af, maar geven zangeenheden aan. Voor het 
akrostichon van de kanon zijn maar zevenentwintig letters nodig. Men heeft echter meer 
strofen. Daarom doen enkele theotokia niet mee. De kathismata en het kondakion doen 
al niet mee, omdat zij niet tot de kanon zelf behoren. Omwille van het akrostichon 
begint het tweede troparion van de negende ode met een grammaticaal onjuist woord 
voor 'wij hebben gezien' Ç&o^ev in plaats van είδομερ). Voor de uitspraak maakt dat 
niets uit. In de verzen van de oden wordt vaak eerst een heilseconomisch gebeuren 
vermeld en volgt dan een bede. Er wordt nogal eens gespeeld met zowel qua klank als 
qua betekenis verwante woorden als 'oüe', 'ontferming' en 'goedgunstig' QEkuvov, £Xeoç, 
ίλίως). Sommige troparia ontlenen hun inhoud aan één van de gebeden; bijvoorbeeld 
het eerste vers van de zevende ode doet dat met het wijdingsgebed. Zoals gebruikelijk 
volgt dadelijk op de kanon het MariaUed 'Waarlijk waardig'. Zoals bij de kanon de 
bijbelse cantica, het centrum waar de troparia omheendraaiden, weggesleten zijn, zo zijn 
ook de lofprijzingspsalmen (Ps. 148-150) verdwenen en zijn de stichira die ervan 
afhingen, alleen overgebleven. Van het avtomelo volgens welke de stichira worden 
gezongen, zijn alleen de beginwoorden aangegeven. Dat is ook bij de iennos, de 
kathismata en het kondakion in de kanon, het exapostilarion, de apolytikia en de andere 
kondakia het geval.358 

Het is interessant, dat het oliesel een apolytikion heeft, terwijl sacramenten als het 
doopsel en het huwelijk dat niet hebben. Het is heel goed mogelijk, dat dat een vrucht 
is van de sterke historische band van het oliesel met het ochtendofficie. 

В De oliewijding 
Evenmin als de inleiding met een wegzending afgesloten wordt, begint deel twee met 
een opening als 'Gezegend het koninkrijk ...' of 'Gezegend onze God ...'. Dat deel 
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bestaat uit de vredeslitanie, het wijdingsgebed en elf troparia. In de litanie staan twee 
oproepen tussen haken, omdat de eerste ervan alleen in een kerkgebouw gedaan wordt 
en omdat de tweede in het sinds de jaren zeventig republikeins Griekenland niet meer 
past en op besluit van de Heilige Synode van de Kerk van Griekenland weggelaten dient 
te worden. De oproep voor 'het hier omheen staande volk' hoort niet in de vredeslitanie 
thuis. Het gebed van de litanie is weggesleten en alleen de slotuitroep is overgebleven. 
Bij het doopsel, dat net als het oliesel en het huwelijk een aantal elementen van de 
eucharistie bevat, is het gebed na de vredeslitanie echter niet verdwenen. Ook de 
openingszin van de sacramentele viering 'Gezegend het koninkrijk ...' is bij het doopsel 
en bij het huwelijk bewaard gebleven.359 

Het wijdingsgebed komt met uitzondering van het slot al voor in Barberini 336. De 
rubriek na het gebed stamt uit de tijd dat er nog maar enkele in plaats van elf troparia 
opgenomen waren. De uitbreiding van het aantal is waarschijnlijk te danken aan de 
populariteit van de apolytikia en kondakia bij het volk. De elf troparia zijn: 
a apolytikion van het oliesel (opnieuw); 
b kondakion van de zondag van de blindgeborene (zesde zondag na Pasen); 
с kondakion van de zondag van de lamme (vierde zondag na Pasen); 
d apolytikion van het feest van St. Jakobus, de broeder des Heren, op 23 oktober; 
e kondakion van hetzelfde feest; 
f kondakion van het feest van St. Nikolaas op 6 december; 
g apolytikion van het feest van St. Dimitrios op 26 oktober; 
h apolytikion van het feest van St. Pantelemón op 27 juli; 
i apolytikion van de feesten van St. Kosmas en St. Damianos op 1 juli en op 1 novem

ber; 
j kondakion van de feesten van St. Johannes de Evangelist op 8 mei en op 26 septem

ber; 
к theotokion dat ook in menige andere viering voorkomt. 

С De cycli van de zeven priesters 
Elke cyclus wordt gevormd door een (ingekort) prokimenon, een epistel, een (ingekort) 
allilouarion, een evangelie, een ektenie met ekfonesis (het gebed van de ektenie is weer 
verdwenen), een gebed, het gebed 'Heilige vader' en de zalving. De prokimena en de 
allilouaria bestaan uit de psalmverzen: 
1ste cyclus: 32,22Ma; 100,lb; 
2de cyclus: 117,14M8"; 88,2a; 
3de cyclus: 26,1 (gedeeltelijk); 30,2"; 
4de cyclus: 101,3е (gedeeltelijk)^; 39,2a (gedeeltelijk); 
5de cyclus: 11,8'.2'; 88,2'; 
6de cyclus: 50,3U2a; l l l , l b ; 
7de cyclus: 6,2".3"; 19,2". 

De tekst ervan is evenals die van de epistel- en evangelielezingen natuurlijk niet 
afkomstig uit de moderne 'Westerse' kritische editie van de Psalmen door A. Rahlfs360 

en die van het Nieuwe Testament door E. Nestle, К. Aland e.a.3*1 maar uit de Byzan
tijnse bronnen. Die wijken op tal van punten af van de genoemde kritische edities. De 
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meeste verschillen zijn klein. Iets grotere verschillen zijn dat de editie van K. Aland e.a. 
bijvoorbeeld in Jak. 5,11 de aorïst (ΰτομβίναντας) en in 2 Kor. 6,16 de eerste persoon 
meervoud (ήμέΐς ... ίσμϊν) gebruikt. De tonen lopen in de prokimena aanvankelijk op 
van de eerste tot en met de vijfde, daarna niet meer. Bij de allilouaria is de volgorde 
rommelig en is de toon niet gelijk aan die van het er telkens aan voorafgaand prokime-
non. Alleen in de vijfde cyclus hebben beide gezangen de eerste piagale toon, die ook 
wel de vijfde toon wordt genoemd. Ons formulier maakt op dit gebied talrijke fouten. 
De keuze van de prokimena, de allilouaria en van de lezingen is niet direct uit de Schrift 
gebeurd, maar uit al bestaande prokimenoallilouaria en lectionaria. Als selectiekriteria 
golden zowel het inhoudelijk passen van de bijbelperikopen bij het oliesel als het 
voorkomen van belangrijke begrippen van het oliesel in de teksten, zonder dat die 
teksten zelf veel verwantschap met het oliesel hoeven te vertonen. Het eerste ziet men 
vooral in een aantal evangelielezingen waarin respectievelijk het medelijden van de Heer 
en de geneesmiddelen olie en wijn voorkomen (de eerste lezing), de redding van het 
verlorene en de bekering van zondaars (de tweede en de zevende), de opdracht tot 
genezing (de derde), genezing en geloof (de zesde). Ook in enkele prokimena en epistels 
ziet men het goed: de bede om verhoring in de nood (het vierde prokimenon), de ziekte 
en de bede om genezing (het zevende), de kruisiging der driften en de vruchten van de 
Geest (het zesde epistel) en het onberispelijk bewaard mogen worden (het zevende 
epistel). Het tweede kriterium bemerkt men met name in het derde epistel ('de genade
gave van genezing'), in het vijfde ('redden'), in het vijfde evangelie ('olie') en in de 
meeste prokimena en allilouaria (begrippen als 'ontferming', 'barmhartigheid', 'zwak 
zijn', 'zonde', 'zuiveren', 'afwissen', 'zalven', 'olie'). Aan de perikopen werd niets 
veranderd. Dat deed men zowel om praktische redenen - dezelfde perikopen werden en 
worden ook in andersoortige vieringen, met name in de eucharistie van verschillende 
gelegenheden van het kerkelijk jaar, gebruikt - als vanwege de wens zich aan de traditie 
te houden. Zo kan men verklaren dat bijvoorbeeld de eerste helft van het eerste epistel 
en de tweede helft van het vierde evangelie met de expliciete thematiek van genezing 
niets van doen hebben. Niet alle perikopen in ons formuüer zijn correct aangegeven. Het 
slotvers van het vierde epistel is 2 Kor. 7,1, niet 7,2, en dat van het zesde epistel is Gal. 
6,2, niet 6,3. 

De gebeden vertonen een boeiende ontwikkeling. Vooral het eerste gebed is interessant. 
De aanvang daarvan ('U zonder begin ... erft') bestaat uit een wijdingsgebed. Symeon 
van Thessaloniki beklemtoont dat en wijdt naar aanleiding daarvan een theologische 
beschouwing aan de dubbelheid van het wijdingsgebed.362 Uit de terminologie van het 
lange middenstuk blijkt, dat dat oorspronkelijk bestemd was voor de zalving met 
jubelolie bij het doopsel en niet voor het oliesel ('opnieuw geboren uit de zonde', 'licht 
van de kennis', 'het bad van de wedergeboorte', 'reinigen in water', 'onze heer Jezus 
Christus aantrekken', de omschrijving van de olie, enzovoorts). Overigens komt dezelfde 
soort olie ook voor in het tweede troparion van de negende ode van de kanon. De 
uitdrukking 'door uw heilige dienstknecht Jezus Christus' (δια του ayíov παιδός 
Ίησόϋ Χρίστου) doet een oude oorsprong van het jubeloliegebed vermoeden. De 
formulering 'tot de heiliging van de toekomstige olie geraken' (του ά-γιασμου του 
μέλλοίτος ελαίου етгауеа аі) is overigens tameüjk onduidelijk. Het tweede, het derde 
en het vierde gebed bestaan elk uit twee delen: een oude kern en een jonger toegevoegd 
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stuk dat telkens met de aanhef 'Ja' begint. In de paragraaf over de Byzantijnse eucholo-
gia is al aangegeven, in welke codices de oude kern van die gebeden evenals het 
olie wijdingsgebed, het zalvings- en het vergevingsgebed ook voorkomen. Overigens lijken 
de oude kernen van het tweede, derde en vierde gebed eveneens een beetje op een 
wijdingsgebed ('wanneer wij ... olie aanbieden, laat genezing ... afdalen', 'dat u uw 
ontferming op deze olie legt', 'bewerk ook dat deze olie hen die ermee gezalfd worden, 
geneest'). Het jongere stuk van het tweede gebed is lang. Het is wellicht van de hand 
van patriarch Arsenios. Daarin wordt de Heer overigens een spreuk in de mond gelegd 
die niet in het Nieuwe Testament voorkomt: 'Zo vaak als u zult vallen, richt u zelf op en 
u zult gered worden'. Het valt echter te betwijfelen, of het daarbij gaat om een oud, 
overgeleverd agrafon (een aan Jezus Christus toegeschreven uitspraak die zich niet in de 
vier kanonieke evangeliën bevindt), zoals een Grieks exegeet beweert.363 

Het vijfde, het zesde en het zevende gebed vormen elk taalkundig één geheel. Het 
auteurschap ervan moet nader onderzocht worden. Gods eigenschappen en heilsfeiten 
worden in de drie gebeden uitvoerig beschreven. De smeekbeden zijn overvloedig. Het 
zalvingsgebed 'Heilige vader' heeft in vergelijking met de versie in Barberini 336 de 
slotzin (vóór de ekfonesis) verloren, maar de voorspraak van Maria en van vele met 
name genoemde heiligen en dergelijke is eraan toegevoegd. De bijbelcitaten in de tien 
grote gebeden die de rite telt, zijn door P. Trembelas, D. Constantelos en G. Mavroma-
tis opgespoord.364 De meeste citaten komen uit de Psalmen, de overige Wijsheidslitera
tuur, de Profeten en uit het Nieuwe Testament. 

D De vergeving en de wegzending 
Het laatste deel van de viering bestaat uit het gebed 'Heilige ... koning', dat gelezen 
wordt tijdens het opleggen van het evangelieboek op het hoofd van degene die het 
oliesel doet, een ektenie ('de priester gedenkt hem'), twee troparia, de wegzending en 
een slotvergeving. De beide troparia, die ook in de kleine waterwijding voorkomen, zijn 
respectievelijk een stichiron van de feesten van St. Kosmas en St. Damianos op 1 juli en 
op 1 november en een bekend theotokion uit het Achttonenboek (Όκτώηχος). De 
formulering 'Door de gebeden van onze heilige vaders ...', die nu normaliter het einde 
van een Byzantijnse liturgie aangeeft, stamt uit de achttiende eeuw. 

De ontferming van God loopt als een rode draad door heel de rite heen. In dikwijls 
bloemrijke en beeldende taal met vele Schriftteksten en met toespelingen erop365 wordt 
geschetst dat God zich bekommert om de gevallen en zieke mens en hem weer opricht. 
Deze mens en de priester-middelaars bidden dan ook voortdurend om de barmhartig
heid van de Heer. Zijn mededogen manifesteert zich door de helende uitwerking van de 
oliezalving en van de gebeden tijdens de viering. 
De overige kernthemata hangen hier nauw mee samen: 
- de uitermate grote macht, wijsheid en goedheid van God366; het vertrouwen op God367; 
- de bede om genezing, bevrijding van pijn, vergeving, redding, vrede, genade van de 

Geest en om zuivering voor de persoon die gezalfd wordt368; in de jongste gebeden van 
de rite is het aspect van de lichamelijke genezing teruggetreden369; 

- de zending van de Zoon om elke ziekte en zwakte van lichaam en ziel te genezen370; 
concrete genezingen en (oproepen tot) bekering door Jezus Christus371; 
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- de opdracht aan de apostelen en priesters met olie zieken te genezen372; de genezing 
en de vergeving die volgen op de zalving en het gebed van de oudsten373; 

- het liturgisch middelaarschap van de priesters374; 
- de heiliging van de oüe door de Heilige Geest375; het dienen van de olie tot genezing, 

verlossing van zonden, reiniging, heiliging, afweer van het kwaad en blijdschap376; 
- het onderscheid tussen verschillende soorten zonden: bewuste, die in onwetendheid, 

zonden van de zintuigen, die door een eed, etcetera377; 
- het brengen van lof en dank aan God als de ziekte voorbij is en de zonden weggewist 

zijn378; 
- de voorspraak van Maria en van de heiligen; het brengen van eer aan hen379; 
- de zorg voor elkaar380; de goede orde en de functies (onder andere de gave van 

genezing) in de gemeente3*1; waakzaamheid.382 

4.3 Vertalingen, inclusief een nieuwe Nederlandse vertaling 

Er zijn in de afgelopen honderd jaar verschillende vertalingen van de rite van het oliesel 
tot stand gekomen. Ik beperk me tot het Engels, Frans, Duits en Nederlands. Een aantal 
van de belangrijkste vertalingen bestaat uit de volgende. 
a 'The Office of Holy Unction, sung by Seven Priests assembled in a Church, or in a 

House'.383 We vinden hier weliswaar een vertaling vanuit het Kerkslavisch Trebnik, 
maar de teksten zijn door de vertaalster vergeleken met een (niet nader aangegeven) 
Grieks euchologion. 

b 'Το Ευχέλαιοί'. The Service of the Sacrament of Holy Unction'.384 Daar treft men 
zowel het Griekse formulier als een Engelse versie aan. De passage over de zonden 
van de zintuigen in het gebed na het zesde evangelie is in beide teksten overgeslagen. 

с 'The Rite of the Sacrament of Extreme Unction'.385 Dat is alleen een sterk ingekorte 
versie die bestaat uit de enands, de drie boetetroparia, de ektenie, het eerste epistel 
en evangeüe en het gebed 'Heilige vader' met de zalving. Deze rite is vooral voor de 
Amerikaanse Melkieten bedoeld. Er komen enkele latiniseringen in voor. Voorbeel
den daarvan zijn de titel en het feit dat één zin uit het gebed ('revive him through the 
Grace of Thy Christ according to Thy Will') bij de zalving van elk lichaamsdeel als 
formule herhaald wordt. 

d 'The Sacrament of Holy Unction'.386 Het Grieks origineel wordt niet nader aangege
ven. De rubrieken zijn enigszins aangepast. De passage over de zonden van de 
zintuigen in het gebed na het zesde evangelie is wederom overgeslagen. 

e 'L'Office de l'Huile Sainte ou Sacrement des Malades'.387 Dat is een Franse versie die 
is gebaseerd op de Romeinse editie van het euchologion uit 1873. 

f 'Office de l'Huile Sainte concélébré par sept prêtres à l'église ou à la maison'.3*8 De 
Griekse tekst wordt niet nader vermeld. Stuitende passages, zoals de al eerder 
genoemde in het gebed na het zesde evangelie, worden ook hier weggelaten. 

g 'Ritus der heiligen Oelung, gesungen von sieben Priestern, welche versammelt sind in 
der Kirche oder im Hause'.389 De Duitse versie is weliswaar op het Oudslavisch 
gebaseerd, dat eveneens afgedrukt is, maar het Grieks origineel is ook geraadpleegd. 
Zelfs het akrostichon is in de Duitse vertaling bewaard gebleven: 'Das Gebet der 
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Oelung von Arsenios'. Naast de volledige rite vindt men een 'Abgekürzter Ritus der 
Oelung bei Gefahr des Todes' uit het Trebnik van Petros Mogila, metropoliet van 
Kiev, met aanwijzingen voor het geval dat de zieke op sterven ligt, een uitleg van en 
rubrieken voor de 'Allgemeine Oelung am Grünen Donnerstage' en een verhandeling 
over het oliesel, met name over de bovennatuurlijke genadeuitwerking en de godde
lijke instelling van dat sacrament en de praktijk ervan in andere kerken.390 

h 'Ritus der heiligen Ölung'.391 Deze Duitse vertaling gaat uit van het Romeins eucholo-
gion (zie onder e), van het Grieks-Orthodox euchologion (Venetië 1877) en van het 
euchologion van Goar. 

i 'Ordnung des Mysteriums des heiligen Öles oder Sakrament der Krankensalbung.'392 

Die versie vormt een taaibewerking van de onder g genoemde Duitse tekst. Op haar 
beurt is zij onlangs bewerkt; men heeft geprobeerd sommige Griekse passages 
letterlijker te vertalen.393 

j 'Het Sacrament van de Ziekenzalving'. Die vertaling vindt men in het 'Sacramenta-
rion' van de Orthodoxe kerk in Nederland.394 De woorden 'opnieuw vertaald en 
doorgenomen naar de griekse text'395 laten in het midden of het sacramentarion nu uit 
het Grieks of uit het Kerkslavisch in het Nederlands is overgezet. De vertaling van het 
oliesel vertoont afgezien van de titel enkele belangrijke verschillen met mijn versie. 
1 Het is niet duideüjk van welk Grieks euchologion gebruik is gemaakt. Daarom is 

het niet mogelijk de vertaling aan de hand van de grondtekst te controleren. Dal is 
met name bij de troparia erg lastig. Van de Griekse troparia bestaat namelijk 
dikwijls meer dan één versie. Die versies verschillen nu eens in een enkel woord, 
dan weer in hele zinnen of zinsneden van elkaar. Voor teksten als de Schriftlezin
gen, de prokimenoallilouaria en de gebeden doet dit probleem zich minder gevoe
len. Daar is de verscheidenheid in de overlevering van een bepaalde tekst kleiner. 

2 Zij is bestemd voor de eredienst. Dat heeft tot gevolg, dat de tekst van de troparia 
volgens een bepaalde toon gezongen moet kunnen worden39*, dat de vertaling 'goed 
in het oor' van de gelovigen moet liggen en dat bepaalde rubrieken voor de 
eigentijdse situatie zijn toegevoegd. 

3 Zij is dikwijls niet letterlijk maar vrij, soms zelfs slordig. Min of meer ingewikkelde 
en breedsprakige formuleringen worden met een eenvoudige zinsnede weergegeven. 
Herhalingen of herformuleringen van dezelfde gedachte worden vaak gewoonweg 
overgeslagen. Voorbeelden daarvan zijn de vertaling van het tweede troparion van 
de negende ode, die van het slot van het eerste en van het derde stichiron en die 
van het gebed na het tweede en na het zesde evangelie. Het kenmerkende woord 
'Ja' in de gebeden na het tweede, derde en vierde evangelie is weggelaten. Ook zijn 
enkele andere zinnen weggelaten, bijvoorbeeld die van de 'vieze doek van een 
ongestelde vrouw* en die van de vloek van een priester (in het gebed na het vijfde 
evangelie, respectievelijk in dat na het zesde en in dat na het zevende evangelie). De 
zonden van de zintuigen in het gebed na het zesde evangelie zijn maar summier 
beschreven. Waarschijnlijk heeft de vertaler deze gedachten als vervreemdend voor 
de gelovigen ervaren. 

4 Verschillende onderdelen van de rite zijn overgeslagen: het tweede stichiron, het 
theotokion van de stichira, de vierde, vijfde en zesde oproep van de vredeslitanie 
(hoewel ook niet alle Griekse formulieren die hebben), het lange jubeloliegebed in 

66 



het gebed na het eerste evangelie, en het theotokion vlak vóór de wegzending. Van 
de troparia die tijdens of na het wijdingsgebed worden gezongen, zijn alleen de 
kondakia van de blindgeborene, van de lamme en van Sint Nikolaas en de apolytikia 
van Sint Jakobus en van Sint Panteleïmon opgenomen. Alleen het eerste epistel en 
evangelie zijn vertaald; de vermelding Jak. 5,10-17 is echter onjuist, omdat vs. 12 
niet vertaald is en ook vs. 17 uiteraard ontbreekt (de perikoop stopt normaliter bij 
vs. 16). Van de overige epistels en evangeliën staat alleen aangegeven, welke verzen 
het zijn. Het akrostichon van de kanon is weliswaar niet vertaald, maar de iermos 
van elke ode wel (volledig). Er is een ander keervers: 'Ontferm u mijner, God, 
ontferm U mijner'. 

5 Vele begrippen zijn anders vertaald: bijvoorbeeld 'Uw naam roepen wij aan' in 
plaats van 'uw naam is over ons uitgeroepen' (το 'όνομα σου ¿πικβκλημβθα) in het 
tweede van de drie inkeertroparia vóór Ps. 50; 'bloedschuld' in plaats van 'bloed
baden' (αιμάτων) in Ps. 50; 'Zend daar, waar wij deze Olie heenbrengen in Uw 
naam, de gave der genezing, en de vergeving der zonden' i.p.v. 'En wanneer wij in 
uw grote naam deze olie aanbieden, laat genezing en vergeving van zonden, uw 
geschenk, afdalen' (και 'όπου txl τω ονόματι σου τω μεγάλω, το 'έλαιον τούτο 
προσά^ομ^ν, κατάπεμψον της drjç Ôcopeâç τα ίάματα mi αφεσιν αμαρτιών) in 
het gebed na het tweede evangelie. Zijn in de eerste twee voorbeelden beide 
vertalingen mogelijk, in het derde voorbeeld is mijns inziens τροσά-γομεν een 
technische term voor offeren en is της σης δωρεάς een genitivus explicativus. 

6 Er komen enkele bijzonderheden voor die zich voor zover mij bekend niet in het 
Griekse formulier bevinden. De zieke wordt weliswaar in elk van de zeven cycli 
gezalfd, maar het zalvingsgebed 'Heilige Vader' wordt pas na de zevende cyclus 
gelezen. Als de zieke op sterven ligt, wordt het al bij de zalvingen in de eerste 
cyclus gelezen. Bovendien begint men in dat geval de dienst met de vredeslitanie. 
Bij de dood van de zieke worden de zalvingen gestopt. De lichaamsdelen van de 
zieke die gezalfd worden, zijn het voorhoofd, de ogen, neus, mond, borst, handrug 
en -palm en de voeten. De priester zegt telkens 'Kyrie eleison' daarbij. De kleine 
litanie na Ps. 142 is werkelijk de kleine litanie, geen ektenie. De tonen van de 
prokimenoallilouaria lopen harmonisch op van de eerste naar de zevende. Het 
gebed 'Heilige Vader' is gebaseerd op de corresponderende tekst in Barberini 336 
(met uitzondering van de voorspraak van Maria en van de vele heiligen). Op witte 
donderdag wordt het sacrament voor alle gelovigen 'ter genezing van de kwalen van 
hun ziel' gevierd. In een inleidende rubriek staat dat de ziekenzalving 'zo mogelijk 
met meerdere priesters toegediend wordt'. Er zijn ook 'zeven twijgen met watten' 
voor de zalvingen nodig. Alle deelnemers 'dragen brandende kaarsen', de priesters 
zijn gekleed in een 'pheloon'. Vóór de viering bewierookt de eerste priester 'de Olie 
rondom, het huis, en de aanwezigen'. 

Aan de Nederlandse vertaling die nu volgt, ligt het formulier in het 'Klein euchologion' 
van de Apostolische Diakonie (zie pagina 56) ten grondslag. Dat formuher was tijdens 
mijn veldonderzoek namelijk verreweg het meest in omloop in de Griekse kerk. De 
Nederlandse lezer leert zo de meest verbreide tekst kennen. Men kan zich afvragen, of 
het niet juister geweest zou zijn een kritische editie te maken, een formulier te ontwer-
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pen dat gebaseerd zou zijn op het onderzoek van de Byzantijnse euchologia en waarin 
de belangrijkste varianten zouden zijn aangegeven. Dat zou inderdaad mogelijk zijn 
geweest, al zou het misschien een diepgaander onderzoek van de euchologia hebben 
gevergd. Ik heb er echter om bovengenoemde redenen voor gekozen het formulier van 
de Apostolische Diakonie als uitgangspunt te nemen. Bovendien zou de verzorging van 
een kritische editie de omvang van deze dissertatie te zeer hebben doen toenemen. 
De vertaling is zo letterlijk mogelijk. Als het Nederlands moeilijk te begrijpen zou 
worden, was een compromis nodig. (In feite vormt natuurlijk elke vertaling al een 
compromis.) In voetnoten worden af en toe andere vertaalmogelijkheden aangegeven. 
De vertaling is niet met het oog op het liturgisch pastoraat gemaakt, hoewel zij in 
Nederland daarvoor wel eens is gebruikt.397 Bepaalde zinsneden zoals die van de 'vieze 
doek van een ongestelde vrouw* zouden voor de eredienst misschien ongeschikt zijn. In 
de vertaling van de gezangen is met het akrostichon (bij de kanon), de toon en het 
aantal lettergrepen geen rekening gehouden. De fouten die het originele formulier 
maakt, bijvoorbeeld ten aanzien van de tonen, zijn door mij niet gecorrigeerd maar 
gewoon vertaald. Wel heb ik een ordening aangebracht met kopjes over de vier onder
delen van de rite (inleiding; oliewijding; cycli van de zeven priesters; vergeving en 
wegzending). Die staan tussen vierkante haken. De rubrieken, die in het origineel rood 
zijn gedrukt, zijn in de vertaling schuin getypt. Begrippen als 'priesters' en 'olie', die in 
het Grieks formulier met een hoofdletter geschreven worden, krijgen ook in de Neder
landse versie een hoofdletter. Het formulier is daar overigens niet consequent in. Zoals 
gebruikelijk vormt de vertaling van de eigennamen een probleem. Men heeft hier te 
maken met het Hebreeuws, het Grieks, het Latijn en het Nederlands. Moet men nu 
bijvoorbeeld schrijven Ezekias of Hizkia, Jakobos, Jakobus of Jacobus, Panteleïmon of 
Pantaleon? Over het algemeen is die vertaling gekozen die het best bekend is. Het is 
echter moeilijk hierin consequent te blijven.398 
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RITE 
VAN НЕТ HEILIG OLIESEL 

gezongen door zeven Priesters 
in een Kerk of in een Huis 

Nadat de zeven Priesters bijeen zijn gekomen, wordt in het midden een tafetfe neergezet en 
daarop de ikoon van onze Heer Jezus Christus of van onze Vrouwe, de Moeder Gods of een 
andere ikoon, een schaal met graan of meel, en wordt midden in het graan een lamp 
neergezet met wijn en olie erin, en begint de Rite. 

[A De inleiding] 

De eerste in rang van de Priesters: 
Gezegend onze God steeds, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. 

De Diaken of de Lector: 
Amen. Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm u over ons (3x). Eer 
aan Vader en Zoon en Heilige Geest. En nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

Alheilige Drieëenheid, ontferm u over ons. Heer, wees genadig voor onze zonden. 
Meester, vergeef ons onze fouten. Heilige, zie om naar onze kwalen en genees ze 
omwille van uw naam. 

Heer, ontferm u; Heer, ontferm u; Heer, ontferm u. 
Eer ... En nu ... 

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw 
wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En breng ons 
niet in bekoring, maar red ons van het kwade. 

De Priester: 
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, van de Vader en van de 
Zoon en van de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. 

De Diaken: 
Amen. Heer, ontferm u (12x). Eer ... En nu ... 
Komt, laten we onze Koning, God, aanbidden en te voet vallen. 
Komt, laten we Christus, onze Koning, God, aanbidden en te voet vallen. 
Komt, laten we hém aanbidden en te voet vallen, Christus, onze Koning en God. 
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Psalm 142 
Heer, verhoor mijn gebed, luister naar mijn bede in uw waarheid, verhoor mij in uw 
rechtvaardigheid; en treed niet in het gericht met uw knecht, want geen enkele levende 
zal voor uw aanschijn gerechtvaardigd worden. 
Want de vijand heeft mijn ziel nauw nagezeten, hij heeft mijn leven tot de grond toe 
vernederd, hij heeft mij op duistere plekken neergezet als allang gestorvenen. 
En bij mij verloor mijn geest de moed, in mij raakte mijn hart in verwarring. 
Ik herinnerde me dagen van weleer, ik peinsde over al uw werken, 
over het maaksel van uw handen zat ik te peinzen. 
Ik strekte naar u mijn armen uit, mijn ziel was als dorre grond voor u. 
Verhoor mij snel, Heer. Mijn geest heeft het begeven. 
Wend uw gezicht niet van mij af, anders zal Uc lijken op degenen die in de kuil afdalen. 
Maak mij 's morgens vroeg uw ontferming hoorbaar, want op u heb ik mijn hoop 
gevestigd. Doe mij, Heer, een weg kennen waar ik langs zal gaan, want tot u heb ik mijn 
ziel geheven. Haal mij bij mijn vijanden vandaan, Heer; tot u heb ik mijn toevlucht 
gezocht. 
Leer mij uw wil te doen, want u bent mijn God. Uw goede geest zal mij leiden op rechte 
grond. Omwille van uw naam, Heer, zult u mij doen leven. In uw rechtvaardigheid zult 
u mijn ziel uit de benauwenis vandaan voeren; 
en in uw ontferming zult u mijn vijanden verdelgen, en u zult allen die mijn ziel 
benauwen, ombrengen, want ik ben uw knecht. 

Vervolgens de kleine Litanie: 
De Diaken: 

Ontferm u over ons, God, overeenkomstig uw grote ontferming; wij bidden u, luister en 
ontferm u. 
Wij bidden nogmaals voor de knecht van God (deze)400 en dat de genade van uw Heilige 
Geest op hem komt. 

De Priester: 
Want u bent een genadige en menslievende God, en u brengen wij lof, de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Daama wordt in de 2de PI. toonm het Alleluja gezongen: 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Heer, maak mij in uw woede niet te schande, en tuchtig mij niet in uw toorn. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
Ontferm u over mij, Heer, want ik ben krachteloos. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja. 

Vervolgens de Trapana: 
2de PI. toon 

Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons; want omdat wij in het geheel geen 
verweer weten te voeren, bieden wij, zondaren, u als Meester deze smeekbede aan: 
ontferm u over ons. 
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Eer ... 
Heer, ontferm u over ons; op u immers vertrouwen wij. 
Word niet erg kwaad op ons en herinner u onze fouten niet, maar richt ook nu, 
meedogend als gij zijt, uw blik op ons en verlos ons van onze vijanden. U bent immers 
onze God en wij uw volk. Allen zijn wij het werk van uw handen en uw naam is over ons 
uitgeroepen. 

En nu ... 
Open voor ons de poort van mededogen, gezegende Moeder Gods. 
Laten we, als we op u hopen, niet falen. Mogen we door uw toedoen van onze tegen
spoed gered worden. U bent immers het heil van het geslacht der Christenen. 

Vervolgens aldus: 
Psalm 50 

Ontferm u over mij, God, overeenkomstig uw grote ontferming, en wis overeenkomstig 
de overvloed van uw mededogen mijn feil uit. 
Was mij herhaaldelijk van mijn falen en reinig mij van mijn zonde. 
Want ík ken mijn falen en mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. 
Tegen u alleen heb ik gezondigd, en het slechte heb ik voor uw aanschijn bedreven. 
Opdat u gerechtvaardigd zou worden in uw woorden en overwinnen in het vellen van uw 
oordeel. 
Zie, in feilen werd ik immers ontvangen, en in zonden kreeg mijn moeder mij als vrucht. 
Zie, waarheid heeft u immers liefgehad. 
Het onduidelijke en het verborgene van uw wijsheid heeft u mij duidelijk gemaakt. 
U zult mij besprenkelen met hysop en ik zal gereinigd worden. 
U zult mij wassen en ik zal witter dan sneeuw worden. 
U zult mij gejubel en blijdschap laten horen, jubelen zullen neerliggende beenderen. 
Wend uw gezicht af van mijn zonden, en wis heel mijn falen uit. 
Schep een zuiver hart in mij, God, en hernieuw een rechte geest in mijn binnenste. 
Verwerp mij niet, weg van uw gezicht, en neem uw heilige Geest niet weg van mij. 
Geef mij de jubel om uw heil terug en sterk mij met een geest die leiding geeft. 
Ik zal dolenden.uw wegen onderrichten, en goddelozen zullen tot u terugkeren. 
Red mij van bloedbaden, God, God van mijn heil. 
Mijn tong zal uw rechtvaardigheid bejubelen. 
Heer, mijn lippen zult u openen, en mijn mond zal uw lofprijzing verkondigen. 
Want als u een offer zou hebben gewild, zou ik het gebracht hebben. 
Brandoffers zult u niet billijken. 
Een offer voor God is een vermorzelde geest. 
Een vermorzeld en nederig hart zal God niet in de wind slaan. 
Begunstig, Heer, in uw welbehagen Sion, en laat de muren van Jeruzalem opgebouwd 
worden. 
Dan zult u een offer van rechtvaardigheid billijken, een offerande en brandoffers. Dan 
zal men op uw altaar mestkalveren offeren. 

Vervolgens de Kanon, waarvan het akrostichon luidt: 
Lofzang van het gebed van de olie van Arsenios. 
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Als keervers zeggen we bij ieder troparìon: 
Meester Christus, ontferm u over uw knecht. 

4de Toon 
1ste Ode Van zee 
Meester, die door Olie van mededogen altijd zowel ziel als lichaam van stervelingen blij 
maakt en met Olie over gelovigen waakt, wees gij ook nu barmhartig voor degenen die 
door middel van Olie tot u komen. 

Van uw ontferming, Meester, is heel de aarde vol. 
Daarom vragen wij, die vandaag met goddelijke Olie geheimvol'102 gezalfd worden, u vol 
vertrouwen ons uw het verstand te boven gaande ontferming te schenken. 

Mensenvriend, die vol medeleven uw Apostelen hebt opgedragen bij uw zieke knechten 
uw heilige zalving te voltrekken, ontferm u door de gebeden die zij verrichten, met uw 
zegel over allen. 

Theotokion 
Enige Reine, zee van vrede, omdat u verrijkt werd met uw voorspraak bij God, verlos 
altijd uw dienaar van kwalen en benauwenissen, opdat hij u onophoudelijk verheerlijkt. 

3de Ode Blij is over и 
Daar u als enige wonderbaarlijk zijt en voor gelovige mensen goedgunstig, schenk, 
Christus, de zwaar zieke uw genade van boven. 

Heer, die eens in uw goddelijke hulpverlening een olijftakje hebt laten zien ter aandui
ding van het ophouden van de zondvloed, red in uw ontferming de lijder. 

Laat door de goddelijke fakkel van licht, Christus, in uw ontferming hem stralen die zich 
in de zalving ook nu in vertrouwen op uw ontferming vurig inzet. 

Theotokion 
Zie genadig van boven neer, Moeder van de Schepper van alles, en laat het bittere lijden 
van de zieke door uw voorspraak ophouden. 

Kathisma 
4de PI. toon Van herdersfluiten 
Omdat u een goddelijke rivier van ontferming bent, toon als een peilloze diepte van 
groot medeleven de goddelijke stromen van uw ontferming, Barmhartige, en genees 
allen. Laat de bronnen der wonderen overvloedig opwellen en was allen. Want u, tot wie 
wij altijd onze toevlucht nemen, vragen wij vurig om genade voor ons. 
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Een ander [kathisma] 
4de Toon [U] verhoogd op het kruis 
Arts en helper van hen die pijn lijden, verlosser en Heiland van hen die ziek zijn, gij, 
Meester en Heer van het heelal, schenk genezing aan uw zieke knecht, wees barmhartig 
voor degenen die vele misstappen gemaakt heeft, ontferm u over hem en verlos hem van 
zijn dwalingen, Christus, opdat hij uw goddelijke kracht looft. 

4de Ode Toen zij и verheven zag 
Omdat u onvergankelijke mirre zijt, Heiland, die zich in genade geledigd heeft en de 
wereld reinigt, wees barmhartig voor degene die in uw goddelijk geloof de striemen van 
het vlees bestrijkt, en ontferm u over hem. 

Bezegel, Meester, met de büjdschap van het zegel van uw ontferming nu de zintuigen 
van uw knecht en maak hun ingang onbegaanbaar en ontoegankelijk voor alle tegenstre
vende machten. 

Mensenvriend, die de zieken er met klem op wijst uw van God vervulde voorgangers bij 
zich te roepen en dat ze door het smeekgebed van dezen en de zalving met uw Olie 
gered worden, red in uw ontferming de lijder. 

Theotokion 
Moeder Gods, altijd maagd, Alheilige, mijn stevige beschutting en bewaakster, haven en 
muur, ladder en bolwerk, ontferm u, wees barmhartig. 
Enkel en alleen tot u immers heb ik mijn toevlucht gezocht. 

5de Ode U, mijn Heer, licht 
Aangezien u de peilloze diepte der ontferming bent, Goede, ontferm u, Genadige, met 
uw goddelijke Olie over de lijder, meedogend als gij zijt. 

U heeft, Christus, onze ziel en ons lichaam door de goddelijke afdruk van uw zegel op 
onuitsprekelijke wijze van boven geheiligd, genees daarom allen met uw hand. 

In uw onzegbare tederheid hebt u, uitermate goede Heer, de zalvingen met mirre door 
de hoer aanvaard, wees daarom barmhartig voor uw knecht. 

Theotokion 
Door allen bezongen, reine, uitermate goede Vrouwe, ontferm u over degenen die met 
de goddelijke Olie gezalfd worden en red uw dienaar. 

6de Ode Ik zal voor и offeren met een stem 
Mensenvriend, die in uw woorden de zalving door Oüe bij Koningen hebt getoond en 
die aan Hogepriesters voltrokken hebt, red door uw bezegeüng ook de lijdende, 
meedogend als gij zijt. 
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Moge de deelname van bittere demonen niet degene beroeren wiens zintuigen, Heiland, 
bij het goddelijk oliesel gemerkt worden, maar ommuur deze mens met de beschutting 
van uw heerlijkheid. 

Reik uw hand uit de hoogte, Mensenvriend, en heilig uw Ohe, Heiland, en geef haar aan 
uw dienaar tot gezondheid en verlossing van alle kwalen. 

Theotokion 
Moeder van de Schepper, u blijkt in het huis van uw God een vruchtdragende olijfboom 
te zijn, door wie de wereld vol ontferming verscheen. Red daarom door het contact van 
uw voorspraak de lijder. 

Kondakion 
2de Toon Op zoek naar het boven 
Daar u, uitermate goede, de bron van ontferming bent, verlos degenen die in vurig 
geloof voor uw onzegbare ontferming te voet zijn gevallen, van alle mogelijke lijden, 
meedogende, neem hun ziekten weg en verleen de goddelijke genade van boven. 

7de Ode In de vuuroven [...] Abrahams 
Aangezien u, Heiland, enige God, in uw ontferming en barmhartigheid de smarten van 
de ziel en de kwetsuren van het lichaam van allen geneest, gij, maak ook de aan ziekten 
lijdende beter, meedogende. 

Wanneer u aller hoofden vet maakt door de Oliezalving, geef in uw rijke ontferming, 
Heer, het geluk van de blijdschap aan deze mens, die uw ontferming, de verlossing 
zoekt. 

Een zwaard tegen demonen is uw zegel, Heiland, een vuur dat de pijnen der ziel verteert 
door de gebeden der Priesters. Daarom bezingen wij, die de genezing verkregen hebben, 
u in geloof. 

Theotokion 
U, die degene welke in zijn hand alles vasthoudt, op een wijze die God past binnen in 
uw schoot had zitten, Moeder van God, en hem op onuitsprekelijke wijze 
een lichaam gegeven hebt, stem die gunstig voor de lijder, bidden wij. 

8ste Ode Toen Daniël de armen uitstrekte 
Ontferm u over allen, Heiland, overeenkomstig uw grote en goddelijke ontferming. Naar 
de afdruk daarvan immers geheimvol verwijzend, Meester, verrichten wij de zalving door 
heilige Olie bij de zieken. Genees hen allen door uw kracht. 

Was, Christus, meedogend als gij zijt, met de stromen van uw ontferming en met de 
zalvingen door uw Priesters de pijnen en de wonden en letselen van smarten van degene 
die verteerd wordt in de nood der hartstochten. Heer, opdat hij sterkte ontvangt door 
uw reiniging. 
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Haal uw ontferming voor ons die de goddelijke Olie als symbool van de steun van boven 
en van blijdschap beschrijven, niet weg, Meester, en negeer degenen niet die altijd 
gelovig uitroepen: zegent alle werken van de Heer de Heer. 

Theotokion 
Als een roemrijke krans, Reine, heeft de natuur uw goddelijke nakomeling ontvangen, 
die de slaglinies der vijanden afweert en hen op kracht overwint. Daarom, bekranst met 
de heldere stralen van uw genadeblijken, zingen wij tot u, door allen bezongen Vrouwe. 

9de Ode Een niet met de hand gehouwen steen [uit jouw...] berg 
Knik goedkeurend vanuit de hemel, Barmhartige, toon nu uw ontferming aan allen. 
Verleen nu uw bijstand en schenk uw sterkte aan degene die tot u komt, door de 
goddelijke zalving van uw Priesters, mensenvriend. 

Jubelend hebben wij, uitermate goede Heiland, de goddelijke Olie door uw goddelijk 
stromen gezien. 
Deze Olie hebt u, de deelnemers te boven gaand403, aanvaard en hen die deelnemen aan 
het goddelijk bad, hebt u symbolisch erin laten delen. 

Wees barmhartig voor uw dienaren, ontferm u over hen, Heiland, red hen van ellende 
en zeren, verlos hen van de pijlen van de boze door ziel en lichaam met goddelijke 
genade als een deernisvol Heer te genezen. 

Theotokion 
Als u de lofzangen en beden van uw knechten aanneemt, Maagd, red dan, Geheel 
Onbevlekte, door uw smeekbeden degene die door middel van ons tot uw goddelijke 
beschutting ijlt, van zwaar lijden en zeer. 

Waarlijk waardig is het u de Moeder Gods zahg te prijzen, de altijd zalige en geheel 
onbesmette en Moeder van onze God. U, die eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen zijt 
en onvergelijkelijk roemvoller dan de Serafijnen, die onaangetast God, het Woord, hebt 
gebaard, u, werkelijk Moeder Gods, roemen wij. 

Exapostilarion. Hij zag naar ons om. 
Zie, Goede, met uw oog in ontferming neer op onze bede, nu wij vandaag zijn samen
gekomen in uw heüige Kerk om met goddelijke Olie uw zieke knechten te zalven. 

Bij de Lofprijzingspsalmen. 
Stichira die Dezelfde Melodie hebben. 

4de Toon U gaf als teken 
Verzoeningsgezinde, u hebt door middel van uw Apostelen uw genade geschonken aan 
uw heilige Oüe, Mensenvriend, om aller wonden en ziekten te helen. 
Heilig daarom, meedogend als gij zijt, ook nu degene die in vertrouwen tot uw Ohe 
komt, ontferm u over hem, reinig hem van alle soort ziekte en keur hem uw onverganke
lijke vreugde waardig, Heer. 
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Bezegel, Mensenvriend, door uw onzichtbare hand onze zintuigen met uw goddeüjke 
Olie en vat, onbegrijpelijke, vanuit de hemel degene die in vertrouwen tot u gesneld is 
en om vergeving van fouten vraagt, in het oog, meedogend als gij zijt, en schenk 
genezing, die van de ziel en van het lichaam, opdat hij u met verlangen verheerhjkt, uw 
heerschappij roemend. 

Heilig van boven, mensenvriend, door de zalving van uw ontferming en de aanraking der 
Priesters uw dienaren, red hen van ziekten, reinig hen van het vuil der ziel, was het af, 
Heiland, en verlos hen uit ingewikkelde valstrikken. Verzacht de pijnen, verjaag de 
tegenspoed en doe, barmhartig en meedogend als gij zijt, de benauwenissen verdwijnen. 

Eer ... En nu ... 

Theotokion 
Bij u, uitermate zuiver paleis van de koning, dring ik aan, veelbezongene: reinig mijn 
geest, smerig van alle zonde, en maak hem tot een aangenaam onderkomen van de 
hooggoddelijke Drieëenheid. Opdat als ik, uw nutteloze dienaar, gered word, uw 
oppergezag en mateloze ontferming prijs. 

Trisagion Eer ... En nu ... Alheilige Drieëenheid ... Heer, ontferm u (3x). Eer ... En nu 
... Onze Vader ... Want van u is ... 

Troparion 
4de Toon Wees snel op tijd 
Omdat u, Christus, als enige snel te hulp schiet, toon uw snelle zorg van boven voor uw 
lijdende knechten. Verlos hen van kwalen en bittere zeren, richt hen op om u te 
bezingen en onophoudelijk te verheerlijken, op voorspraak van de Moeder Gods, u, 
enige mensenvriend. 

[B De oliewijding] 

En meteen doet de Diaken de Litanie, of als hij ontbreekt, de eerste van de Priesters. 
In vrede, laten wij tot de Heer bidden. 

Voor de vrede van boven en het heil van onze ziel, laten wij tot de Heer bidden. 

Voor de vrede van de hele wereld, het welzijn van de heilige Kerken Gods en voor de 
eenwording van allen, laten wij tot de Heer bidden. 

(Voor dit heilige Huis en voor degenen die er met geloof, eerbied en vreze Gods in 
binnenkomen, laten wij tot de Heer bidden.) 

Voor onze Aartsbisschop (N.N.), de respectabele priesterstand, het diakonaat in 
Christus, heel de clerus en het volk, laten wij tot de Heer bidden. 
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(Voor onze zeer vrome Koning en Koningin (N.N. en N.N.), heel het hof en het leger, 
laten wij tot de Heer bidden. 

Voor het hier omheen staande volk, dat de genade van de Heilige Geest verwacht, laten 
wij tot de Heer bidden. 

Voor het gezegend worden van deze Ohe door het bezoek en de kracht en de werk
zaamheid van de Heilige Geest, laten wij tot de Heer bidden. 

Voor de knecht van God (N.N.) en het omzien van God naar hem en voor het komen 
van de genade van de Heiüge Geest op hem, laten wij tot de Heer bidden. 

Voor het redden van hem en van ons van alle benauwenis, toorn, gevaar en nood, laten 
wij tot de Heer bidden. 

Sta ons bij, red ons, ontferm u over ons en bewaar ons, God, in uw genade. 

Onze alheilige, onbevlekte, hooggezegende, roemvolle Vrouwe, Moeder Gods en altijd 
maagd Maria met alle Heiligen gedenkend, laten wij onszelf en elkaar en heel ons leven 
aan Christus God aanbevelen. 

De Priester met luide stem: 
Want u komt alle lof, eer en aanbidding toe, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 
nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Vervolgens zegt de Priester het Gebed van de Olie, terwijl hij voor de lamp staat. 

De Diaken: 
Laten wij tot de Heer bidden. 

De Priester: 
Heer, die in uw ontferming en barmhartigheid de kwetsuren van onze ziel en ons 
lichaam geneest, gij, Meester, heilig ook deze Olie, opdat zij voor degenen die ermee 
gezalfd worden, dient tot genezing en tenietdoening van alle hartstocht, lichamelijke 
ziekte, bezoedeling van vlees en geest, en van alle kwaad. 
Opdat ook in dit geval uw alheilige naam verheerlijkt wordt, van de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Terwijl het Gebed door de Priester gezegd wordt, worden de volgende Troparia gezongen. 

4de Toon Wees snel op tijd 
Omdat u, Christus, als enige snel te hulp schiet, toon uw snelle zorg van boven voor uw 
lijdende knechten. Verlos hen van kwalen en bittere zeren, richt hen op om u te 
bezingen en onophoudelijk te verheerlijken, op voorspraak van de Moeder Gods, u, 
enige mensenvriend. 
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4de Toon U verscheen heden 
Gebrekkig aan de ogen van mijn ziel kom ik tot u, Christus, zoals de Blindgeborene in 
berouw tot u uitroepend: 
U bent het hoogstralende licht van degenen die in duisternis verkeren. 

3de Toon De Maagd [baart] heden 
Wek door uw goddelijke bijstand mijn ziel op, Heer, die door allerlei zonden en 
ongepaste handelingen vreselijk verlamd is, zoals u eens ook de Lamme hebt doen 
opstaan, opdat ik gered en wel uitroep: Barmhartige Christus, lof zij uw majesteit. 

4de PI. toon 
Als leerling van de Heer hebt u, rechtvaardige, het Evangelie op u genomen. Als 
Martelaar kunt u niet veronachtzaamd worden. De vrijheid van spreken hebt u als 
Broeder des Heren, het voorspraak doen als Hiërarch. Smeek Christus God onze ziel te 
redden. 

4de Toon [U] verhoogd op het kruis 
Toen de eniggeboren God uit de Vader, het Woord, bij ons verbleef tijdens de laatste 
dagen, heeft hij u, heilige Jakobus, als de eerste herder en leraar van Jeruzalem 
aangesteld en als trouwe behoeder van de geestelijke Geheimen. 
Daarom eren wij u allen, Apostel. 

3de Toon De Maagd [baart] heden 
In Myra hebt u, Heilige, uzelf een priester betoond. 
In vervulling immers van het Evangelie van Christus hebt u, godvruchtige, uw leven 
gegeven voor uw volk en hebt u de onschuldigen van de dood gered. Daarom werd u 
geheiligd als een groot ingewijde in de genade van God. 

3de Toon Van goddelijk geloof 
Een groot voorvechter vond de wereld in u tijdens de gevaren, Overwinnaar, toen u de 
heidense volkeren op de vlucht liet slaan. Zoals u nu Nestor moed heeft ingesproken 
en de hoogmoed van Lyaeos in het stadion hebt afgebroken, zo smeek, Heilige, Grote 
Martelaar Dimitrios, Christus God ons zijn grote ontferming te schenken. 

3de Toon 
Overwinnaar, heilige en genezende Panteleïmon, spreek bij de genadige God ten beste, 
dat hij onze ziel vergeving van fouten schenkt. 

4de PI. toon 
Heilige Onbaatzuchtigen en wonderdoeners, ziet om naar onze kwalen. Om niet hebt u 
gekregen, geeft ons om niet. 
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2de Toon 
Uw grote werken, maagd, wie zal ze verhalen? 
U loopt immers over van wonderen en doet genezingen ontspringen en spreekt voor 
onze ziel ten beste als Godgeleerde en vriend van Christus. 

2de Toon 
Vurige voorspreekster en onbevechtbare muur, bron van ontferming, toevluchtsoord van 
de wereld, met aandrang roepen wij tot u: Moeder Gods, Vrouwe, kom op tijd en 
bevrijd ons van de gevaren, u, die als enige vlug bescherming biedt. 

/C De cycli van de zeven priesters] 

De Apostel, gelezen door de Diaken 

1ste Apostel 
Prokimenon 1ste Toon 

Moge, Heer, uw ontferming op ons geschieden. 
Vers: Jubelt, rechtvaardigen, in de Heer. 

De Lezing is uit de Katholieke Brief van Jakobus. 

(Hfdst. 5, 10-16)40* 
Broeders, neemt als voorbeeld van narigheid en geduld de Profeten, die gesproken 
hebben in de naam van de Heer. Zie, wij prijzen degenen die volharden, zalig. U hebt 
van de volharding van Job gehoord en het einde dat de Heer ervoor bereidde, hebt u 
gezien, want de Heer is vol mededogen en barmhartig. 
Voor alles, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel noch bij de aarde noch een 
andersoortige eed. Laat echter ons ja ja zijn en ons nee nee, opdat u niet in huichelarij 
vervalt. 
Is iemand onder u er slecht aan toe? Laat hij bidden. 
Is iemand in een goede stemming? Laat hij lof zingen. 
Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de Kerk bij zich roepen, en laten zij 
hem zalven met olie in de naam van de Heer en over hem bidden. En het gebed van het 
geloof zal de lijder redden en de Heer zal hem doen opstaan. En als hij zonden heeft 
begaan, zal het hem vergeven worden. Belijdt elkaar uw misstappen en bidt voor elkaar 
dat u genezen wordt. Veel vermag de bede van een rechtvaardige in zijn werking. 

Alleluja 4de PI. toon 
Ontferming en oordeel zal ik voor u bezingen. Heer. 

Iste Evangelie 
De Diaken: 

Wijsheid. Overeind. Laten wij naar het heüig Evangelie luisteren. 
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De Priester: 
Vrede voor allen. 

De Lezing is uit het heilig Evangelie volgens Lukas. 

(Hfdst. 10, 25-37) 
De Diaken: 

Laten wij opletten. 
De Priester: 

In die tijd kwam een wetgeleerde naar Jezus toe, die hem op de proef stelde en zei: 
Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te erven? Hij zei tegen hem: Wat staat 
in de wet geschreven? Hoe leest u die? Hij antwoordde en zei: U zult de Heer uw God 
beminnen met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw vermogen en met heel 
uw verstand, en uw naaste als uzelf. 
Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar in zijn wens 
zichzelf te rechtvaardigen zei hij tegen Jezus: En wie is dan mijn naaste? Jezus hernam 
en zei: Een zeker iemand daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van 
rovers. Dezen schudden hem uit en brachten hem verwondingen toe en gingen weg, 
terwijl ze hem half dood achterlieten.Toevallig daalde nu een Priester langs die weg af. 
En toen hij hem zag, passeerde hij hem aan de andere kant van de weg. Zo ook een 
Leviet die ter plekke arriveerde: hij kwam en zag en passeerde hem aan de andere kant 
van de weg. Maar een Samaritaan die onderweg was, kwam bij hem en toen hij hem zag, 
kreeg hij medelijden. En hij ging op hem toe en verbond zijn wonden, er olie en wijn op 
gietend. Hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde 
hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee denariën te voorschijn, gaf 
ze aan de herbergier en zei tegen hem: Verzorg hem. En als u nog meer zult uitgeven, 
zal ik het u vergoeden bij mijn terugkeer. Wie van deze drie nu denkt u dat de naaste 
is van degene die in de handen van de rovers viel? Hij zei: Degene die hem ontferming 
betoond heeft. 
Jezus zei hem nu: Ga en doet u evenzo. 

Vervolgens de Diaken: 
Ontferm u over ons, God, overeenkomstig uw grote ontferming; wij bidden u, luister en 
ontferm u. 
Wij bidden nogmaals om ontferming, leven, vrede, gezondheid, heil, zorg en kwijtschel
ding der zonden van de knecht van God (deze) en dat hem iedere vrijwillige en onvrijwil
lige misstap vergeven wordt. 

De Priester: 
Want u bent een genadige en menslievende God, en u brengen wij Lof, de Vader en de 
Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

De Diaken: 
Laten wij tot de Heer bidden. 
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En de Priester die de eerste in rang is, zegt het Gebed: 
U, zonder begin of opvolging, Heilige der heiligen, die uw eniggeboren Zoon hebt 
uitgestuurd, welke iedere ziekte en iedere slapheid van onze ziel en ons lichaam geneest, 
zend uw Heilige Geest neer en heilig deze Olie en maak haar zo, dat uw knecht (deze) 
die ermee gezalfd wordt, volmaakt bevrijd wordt van zijn zonden en het Koninkrijk der 
hemelen erft.* 

U bent immers God, groot en wonderbaarlijk, die uw verbond en uw ontferming 
bewaart voor degenen die u liefhebben, die verlossing van zonden schenkt door uw 
heilige dienstknecht Jezus Christus, die ons opnieuw geboren hebt laten worden uit de 
zonde, die de blinden verücht en de gebrokenen weer opricht, die de rechtvaardigen 
bemint en zich over de zondaren ontfermt, die ons uit de duisternis en schaduw des 
doods hebt hernieuwd door te zeggen tegen degenen in boeien: 'Komt eruit' en tegen 
degenen in het duister: Ontdoet u van het hulsel'. 
In ons hart begon immers het licht van de kennis van uw eniggeboren Zoon te stralen, 
sinds hij om onzent wille op aarde verscheen en met de mensen verkeerde en aan 
degenen die hem aanvaardden, het vermogen gaf kinderen van u, God, te zijn door ons 
het zoonschap door middel van het bad van de wedergeboorte te schenken, en hij ons 
vrijmaakte van de tyrannie van de duivel. 
Omdat het hem niet goed leek dat met bloed zou worden gereinigd, gaf hij in plaats 
daarvan het symbool van zijn Kruis in heilige olie, opdat wij de kudde van Christus 
zouden zijn, het koninklijk priesterschap, het heilig volk, door ons te reinigen in water 
en te heiligen in de heilige Geest. 
Gij, Meester, Heer, schenk genade om dit dienstwerk van u te verrichten, zoals u die 
aan Mozes, uw dienaar, geschonken hebt en aan Samuël, uw beminde, en Johannes, uw 
uitverkorene, en al degenen die u in ieder geslacht behaagd hebben. 
Bewerk dat zo ook wij voor deze olie dienaren zijn van het nieuwe Verbond van uw 
Zoon, dat u zich verworven hebt door zijn kostbaar Bloed. Opdat wij de wereldse 
verlangens uittrekken, sterven voor de zonde, onze Heer Jezus Christus aantrekken en 
leven voor de gerechtigheid om door de zalving tot de heiliging van de toekomstige olie 
te geraken. 
Moge, Heer, deze olie jubelolie, heiligingsolie zijn, een koninklijk gewaad, een pantser 
van kracht, een afweermiddel tegen alle duivelse werkzaamheid, een zegel waarop geen 
aanslag mogelijk is, een verrukking van het hart, eeuwige blijdschap. Opdat ook in dit 
geval degenen die gezalfd worden met de olie van de wedergeboorte vreeswekkend zijn 
voor hun tegenstanders en schitteren in de schittermgen van uw Heiligen zonder smet 
of rimpel en toegelaten worden in uw eeuwige rustplaatsen en de prijs van de hemelse 
roeping ontvangen. 

Het is u immers eigen u over ons te ontfermen en ons te redden, onze God, en u 
brengen wij lof, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 

• Er valt op te wijzen, dat sommigen du gebed maar tot hier zeggen, met de slotuitroep 'Het is u immers 
eigen u over ons te ontfermen...' en anderen tot het emd aan toe. 

81 



En na het Gebed neemt de Priester van de heilige olie en zalft degene die het Oliesel 
doet405, terwijl hij het volgende Gebed zegt: 

Heilige Vader, arts van de ziel en van het lichaam, die uw eniggeboren Zoon hebt 
gezonden, onze Heer Jezus Christus, welke iedere ziekte geneest en verlossing brengt 
van de dood, genees ook uw knecht (deze) van de zwakheid van lichaam en ziel die hem 
in haar greep houdt, en maak hem levend door de genade van uw Gezalfde, op voor
spraak van onze hoogheilige Vrouwe, Moeder Gods en altijd maagd Maria, door de 
kracht van het kostbaar en levendmakend Kruis, door de bescherming van de achtens
waardige hemelse, lichaamloze Machten, van de achtenswaardige en roemvolle profeet, 
voorloper en doper Johannes, van de heilige roemvolle en alom befaamde Apostelen, 
van de heilige roemvolle en glorieus triomferende Martelaren, van onze godvruchtige en 
goddragende Vaders, van de heilige en genezende Onbaatzuchtigen, Kosmas en Damia
nos, Kyros en Johannes, Panteleïmon en Hermolaos, Sampson en Diomedes, Mokios en 
Aniketos, Thallelaios en Tryfon, van de heilige en rechtvaardige voorouders van God, 
Joachim en Anna, en van alle Heiligen. 

Want u bent de bron van genezing, God, onze God, en u brengen wij lof, de Vader en 
de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Dit Gebed wordt, nadat ze het Evangelie en het Gebed gezegd hebben, door eenieder der 
Priesters fluisterend gesproken, terwijl ze tegelijkertijd de zieke met de olie zalven. 

2de Apostel 
Prokimenon 2de Toon 

Mijn kracht en mijn lofprijzen is de Heer. 
Vers: In zijn tuchtiging heeft de Heer mij getuchtigd. 

De Lezing is uit de Brief van Paulus aan de Romeinen. 

(Hfdst. 15, 1-7) 
Broeders, wij sterken, moeten de zwakheden van de krachtelozen dragen en niet aan 
onszelf behagen. Ieder van ons immers moet zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. 
Want ook Christus behaagde niet zichzelf, maar zoals geschreven staat: 'De versmadin
gen van degenen die u versmaden, kwamen op mij terecht'. Al wat immers vroeger 
geschreven werd, werd toen tot onze lering geschreven, opdat wij door de volharding en 
de vertroosting van de Schriften de hoop hebben. Moge nu de God van de volharding en 
de vertroosting ons geven onder elkaar dezelfde geesteshouding te hebben naar Christus 
Jezus, opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus 
Christus verheerlijkt. Aanvaardt daarom elkaar, zoals ook Christus u heeft aanvaard tot 
heerlijkheid van God. 

Alleluja. 1ste PI. toon 
Uw ontferming, Heer, zal ik tot in eeuwigheid bezingen. 
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2de Evangelie 
Wijsheid. Overeind. Laten wij naar het heilig Evangelie luisteren. 
Vrede voor allen. 

[De Lezing is uit] het heilig Evangelie volgens Lukas. 

(Hfdst. 19, 1-10) 
In die tijd trok Jezus door Jericho heen. En zie, er was een man die Zacheüs heette. Hij 
was oppertollenaar en deze man was rijk. En hij probeerde de hele tijd te zien wie Jezus 
was, en hij kon het maar niet vanwege de menigte, omdat hij klein van gestalte was. En 
hij rende naar voren en klom in een wilde vijgeboom om hem te zien, want daar zou hij 
langskomen. En toen Jezus ter plekke kwam, keek hij omhoog, zag hem en zei tegen 
hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. En 
hij kwam vlug naar beneden en ontving hem met blijdschap. En bij het zien daarvan mop
perden allen, zeggend dat hij bij een zondig man zijn intrek ging nemen. Maar Zacheüs 
kwam bij de Heer staan en zei tegen hem: Zie, de helft van mijn bezit geef ik aan de 
armen, Heer, en als ik iemand iets heb afgeperst, geef ik het viervoudig terug. En Jezus 
zei tegen hem: Vandaag geschiedde aan dit huis heil, omdat ook hij een zoon van Abra
ham is. De mensenzoon is immers gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. 

Vervolgens de Diaken: 
Ontferm u over ons, God ... 
Wij bidden nogmaals om ontferming, leven, vrede, gezondheid, heil, zorg en kwijtschel
ding der zonden van de knecht van God (deze) en dat hem iedere vrijwillige en onvrijwil
lige misstap vergeven wordt. 

De Priester: 
Want u bent een genadige en menslievende God ... 

De Diaken: 
Laten wij tot de Heer bidden. 

En de Priester zegt het volgende Gebed: 
Grote en allerhoogste God, die door heel de schepping wordt aanbeden, bron van 
wijsheid, waarlijk onnaspeurbare en peilloze diepte van goedheid en eindeloze zee van 
mededogen, gij, menslievende Meester, God van wat vóór de tijden was en van het 
wonderbaarlijke, die door niemand der mensen met het verstand kan worden begrepen, 
zie op ons neer, verhoor ons, uw onwaardige knechten. En wanneer wij in uw grote 
naam deze olie aanbieden, laat genezing en vergeving van zonden, uw geschenk, afdalen 
en genees hen in de overvloed van uw ontferming. 
Ja, verzoeninggezinde Heer, die als enige genadig en menslievend zijt, die spijt heeft 
over onze slechtheden, die weet dat het denken van de mens geneigd is tot het kwaad 
vanaf zijn jeugd, die niet de dood van de zondaar wilt maar dat hij omkeert en leeft, die 
omwille van het heil der zondaren mens geworden bent, hoewel u God bent, en schepsel 
geworden bent omwille van uw schepsel. 
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U bent degene die gezegd hebt: 'Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen maar 
zondaren tot bekering'. 
U bent degene die het verloren schaap gezocht hebt. 
U bent degene die de verloren drachme ijverig hebt gezocht en hebt gevonden. 
U bent degene die gezegd hebt: 'Degene die tot mij komt, zal ik niet buitenwerpen'. 
U bent degene die van de Hoer, toen zij uw kostbare voeten met tranen nat maakte, 
geen afkeer hebt gekregen. 
U bent degene die gezegd hebt: 'Zo vaak als u zult vallen, richt uzelf op en u zult gered 
worden'. 
U bent degene die gezegd hebt: 'Vreugde heerst in de hemel over één zondaar bij zijn 
bekering'. 
Gij, meedogende Meester, zie neer uit uw heilige hoogte, overschaduw ons, uw zondige 
en onwaardige knechten, in de genade van de Heilige Geest op dit uur en sla uw tent op 
over uw knecht (deze), die zijn eigen misstappen erkend heeft en tot u in vertrouwen 
komt. En neem hem aan met de u eigen menshevendheid, en als hij in woord of daad 
of in gedachte iets verkeerd gedaan heeft, vergeef het hem, wis het af en reinig hem 
van alle zonde en bewaar hem door uw altijddurende aanwezigheid bij hem voor de 
overige tijd van zijn leven, terwijl hij wandelt in uw beschikkingen, opdat hij geen 
reden tot vreugde meer is voor de duivel, opdat ook in hem uw alheilige naam wordt 
verheerlijkt. 

Door de genade en barmhartigheid en menslievendheid van uw eniggeboren Zoon, met 
wie u gezegend bent, met uw alheilige en goede en levendmakende Geest, nu en altijd 
en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

3de Apostel 
Prokimenon 3de Toon 

De Heer is mijn verlichting en mijn heiland. 
Vers: De Heer is de beschermer van mijn leven. 

De Lezing is uit de Eerste Brief van Paulus aan de Korinthiërs. 

(Hfdst. 12, 27-13, 8) 
Broeders, u bent het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel ledematen. En 
sommigen heeft God in de Kerk aangesteld, ten eerste tot apostel, ten tweede tot 
profeet, ten derde tot leraar, vervolgens als macht, dan met een genadegave van 
genezing, voor bijstand, voor bestuur, met soorten tongen. 
Allen zijn toch geen apostel? Allen zijn toch geen profeet? Allen zijn toch geen leraar? 
Allen zijn toch geen macht? Allen hebben toch geen genadegaven van genezing? Allen 
spreken toch niet in tongen? Allen vertolken toch niet? 
Beijvert u echter voor de betere genadegaven. En een nog veel betere weg toon ik u. Als 
ik in de tongen der mensen en der engelen spreek maar geen liefde heb, ben ik klinkend 
koper of een schallend bekken. En als ik de gave tot profetie heb en alle geheimen weet 
en alle kennis bezit en als ik heel het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar ik 
heb geen liefde, ben ik niets. En als ik heel mijn bezit wegschenk voor voedsel en als ik 
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mijn lichaam overgeef opdat ik verbrand word, maar ik heb geen liefde, heb ik er niets 
aan. 
Liefde is geduldig, is mild, liefde is niet afgunstig, liefde schept niet op, blaast zichzelf 
niet op, gedraagt zich niet schandalig, zoekt niet haar eigen belang, ergert zich niet, 
rekent het kwade niet aan, verheugt zich niet over het onrecht maar verheugt zich over 
de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. Liefde 
verdwijnt nooit. 

Alleluja 2de Toon 
Op u, Heer, heb ik mijn hoop gesteld. Laat mij tot in eeuwigheid niet beschaamd 
gemaakt worden. 

3de Evangelie 
Wijsheid. Overeind. Laten wij naar het heilig Evangelie luisteren. 
Vrede voor allen. 

[De Lezing is uit] het heilig Evangelie volgens Mattheüs 

(Hfdst. 10, 1.5-8) 
In die tijd riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun macht over onreine 
geesten om ze uit te drijven en iedere ziekte en iedere slapheid te genezen. Die stuurde 
Jezus weg, nadat hij hun de opdracht gegeven had: 'Slaat een weg van heidense volkeren 
niet in en gaat een stad van Samaritanen niet binnen. Begeeft jullie liever naar de 
verloren schapen van het huis Israel. Verkondigt onderweg dat het koninkrijk der 
hemelen nabij is. Geneest zieken, reinigt melaatsen, wekt doden op, drijft demonen uit. 
Om niet hebben jullie ontvangen, geeft om niet'. 

De Diaken: 
Ontferm u over ons, God ... 
Wij bidden nogmaals om ontferming, leven, vrede, gezondheid, heil, zorg en kwijtschel
ding der zonden van de knecht van God (deze) en dat hem vergeven wordt ... 

De Priester: 
Want een genadige en mensüevende God ... 

De Diaken: 
Laten wij tot de Heer bidden. 

En de Priester zegt het volgende Gebed: 
Almachtige meester, heilige Koning, die tuchtigt en niet doodt, die vallenden ondersteunt 
en gebrokenen weer opricht, die lichamelijke benauwenissen van mensen rechttrekt, wij 
vragen u, onze God, dat u uw ontferming op deze ohe legt en op degenen die er in uw 
naam mee worden gezalfd, opdat dit hun strekt tot genezing van ziel en lichaam en tot 
reiniging en vrijmaking van alle lijden en iedere ziekte en slapheid en alle bezoedeling 
van vlees en geest. 

85 



Ja, Heer, zend uw genezende kracht uit vanuit de hemel. Beroer het lichaam, doof de 
koorts, verzacht het lijden en verjaag iedere verborgen kwaal. Wees arts van uw knecht 
(deze). Doe hem opstaan van het bed van pijn en de sponde van smart. Schenk hem 
gezond en gaaf aan uw Kerk, u behagend en uw wil doend. 

Het is u immers eigen u over ons te ontfermen en ons te redden, onze God, en u 
brengen wij lof, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 

4de Apostel 
Prokimenon 4de Toon 

Op de dag dat ik u zal aanroepen. 
Vers: Heer, verhoor mijn gebed. 

De Lezing is uit de Tweede Brief van Paulus aan de Korinthiërs. 

(Hfdst. 6, 16-18; 7, 1-2) 
Broeders, u bent de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: 'Ik zal onder 
hen wonen en onder hen vertoeven en ik zal hun God zijn en ik zal hen als volk 
hebben'. Daarom 'gaat weg uit hun midden en zondert u af, zegt de Heer, en raakt niets 
onreins aan; en ik zal u toelaten en ik zal u tot vader zijn en u zult mij tot zonen en 
dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige'. Met deze beloften nu, geliefden, laten wij 
onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest door heiliging te verrichten in 
vreze Gods. 

Alleluja. 2de Toon 
Vol verwachting verwachtte ik de Heer. 

4de Evangelie 
Wijsheid. Overeind. Laten wij naar het heilig Evangelie luisteren. 
Vrede voor allen. 

[De Lezing is] uit het heilig Evangelie volgens Mattheüs. 

(Hfdst. 8, 14-23) 
In die tijd kwam Jezus in het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts te 
bed liggen. En hij pakte haar hand en de koorts verliet haar. En ze stond op en 
bediende hem. Toen het laat geworden was, bracht men vele door demonen bezetenen 
naar hem toe. En hij dreef de geesten met een woord uit en al degenen die er slecht aan 
toe waren, genas hij, opdat de woorden vervuld werden die door de profeet Jesaia 
gezegd waren: 'Hijzelf nam onze zwakten en droeg onze ziekten'. Toen Jezus echter het 
grote gedrang om zich heen zag, beval hij naar de overkant te vertrekken. En een 
schriftgeleerde kwam op hem toe en zei hem: 'Meester, ik zal u volgen waarheen u maar 
gaat'. En Jezus zegt tegen hem: 'De vossen hebben holen en de vogels van de hemel 
nesten, maar de mensenzoon heft geen plaats om het hoofd neer te leggen'. Een ander 
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nu, iemand van zijn leerlingen, zei hem: 'Heer laat mij eerst heengaan en mijn vader 
begraven'. Maar Jezus zei tegen hem: 'Volg mij en laat de doden hun eigen doden 
begraven'. En hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. 

De Diaken: 
Ontferm u over ons, God ... 
Wij bidden nogmaals om ontferming, leven, vrede, gezondheid... en dat hem iedere ... 
misstap vergeven wordt ... 

De Priester: 
Want een genadige en menslievende ... 

De Diaken: 
Laten wij tot de Heer bidden. 

En de Priester zegt het Gebed-
Goede en menslievende, meedogende en deernisvolle Heer, die vol met ontferming bent 
en rijk aan goedheid, Vader van barmhartigheid en God van alle vertroosting, die ons 
door uw heilige Apostelen de kracht hebt gegeven door olie met gebed de zwakheden 
van het volk beter te maken, gij, bewerk ook dat deze ohe hen die ermee gezalfd 
worden, geneest, iedere ziekte en iedere slapheid verwijdert en degenen die het heil van 
u verwachten, van hun kwalen verlost. 
Ja, Meester, Heer, onze God, wij bidden u, alvermogende, ons allen te redden. Enige 
arts van ziel en lichaam, heüig ons allen. U, die iedere ziekte geneest, genees ook uw 
knecht (deze). Doe hem door de ontferming van uw mildheid opstaan van het bed van 
pijn. Zie naar hem om in uw ontferming en barmhartigheid. Verjaag van hem iedere 
krachteloosheid en zwakheid. Opdat hij, overeind gebracht door uw sterke hand, u vol 
dankbetuiging dient. Opdat wij, delend in uw onuitsprekelijke menslievendheid, ook nu 
u lofprijzen en verheerlijken, omdat u grote en wonderbaarlijke, roemvolle en buiten
gewone dingen doet. 

Het is u immers eigen u over ons te ontfermen en ons te redden, onze God, en u 
brengen wij lof, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en tot in de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 

5de Apostel 
Prokimenon 1ste PI. toon 

Moge u, Heer, ons bewaren. 
Vers: Red mij, Heer, want de vrome is weg. 

De lezing is uit de Tweede Brief van Paulus aan de Korinthiërs. 

(Hfdst. 1, 8-11) 
Broeders, wij willen u niet in onwetendheid laten over onze benauwenis die ons in Azië 
overkomen is, namelijk dat wij bovenmate boven onze kracht uit bezwaard werden, 
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zodat we zelfs van het leven niet zeker waren. Maar zelf hadden wij in onszelf het 
doodvonnis, opdat wij geen vertrouwen op onszelf zouden hebben maar op God, die de 
doden opwekt. Van zo'n grote dood heeft hij ons gered en redt hij ons. 
Op hem hebben wij de hoop gevestigd, dat hij ook nogmaals zal redden, als ook u mede 
behulpzaam bent in de voorbede voor ons, opdat door vele personen voor de genade
gave in ons dankgezegd wordt door toedoen van velen ten gunste van ons. 

Alleluja.406 1ste PI. toon 
Uw ontferming, Heer, zal ik tot in eeuwigheid bezingen. 

5de Evangelie 
Wijsheid. Overeind. Laten wij naar het heilig Evangelie luisteren. 
Vrede voor allen. 

[De Lezing is] uit het heilig Evangelie volgens Mattheüs. 

(Hfdst. 25, 1-13) 
De Heer zei deze gelijkenis. Het koninkrijk der hemelen leek op tien meisjes, die hun 
lampen namen en uittrokken om de bruidegom te ontmoeten. Vijf van hen waren 
verstandig en de andere vijf dwaas. De dwazen namen hun lampen en namen geen olie 
met zich mee. De verstandigen namen met hun lampen olie in hun vaasjes mee. Toen 
de bruidegom echter verlaat was, kregen allen slaap en ze sliepen. Maar midden in de 
nacht klonk een kreet: Zie, de bruidegom komt. Komt naar buiten hem tegemoet. Toen 
stonden al die meisjes op en ze maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen 
de verstandigen: Geeft ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstan
digen antwoordden: Misschien zal er niet genoeg zijn voor ons en voor jullie. Gaat liever 
naar de verkopers en koopt voor jezelf. Toen zij echter weggingen om te kopen, kwam 
de bruidegom en de meisjes die klaar waren, gingen met hem mee naar binnen ter 
bruiloft, en de deur werd vergrendeld. Later komen ook de overige meisjes en ze 
zeggen: Heer, heer, doe open voor ons. Maar hij gaf ten antwoord: Amen, ik zeg jullie, 
ik ken jullie niet. Weest dus waakzaam, want jullie kennen de dag niet en ook het uur 
niet waarop de mensenzoon komt. 

De Diaken: 
Ontferm u over ons, God ... 
Wij bidden nogmaals om ontferming, leven, vrede, gezondheid ... 

De Priester: 
Want een genadige en menslievende ... 

De Diaken: 
Laten wij tot de Heer bidden. 
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En de Priester zeg het volgende Gebed: 
Heer, onze God, die tuchtigt en weer geneest, die de arme van de grond opricht en de 
behoeftige uit de mest verheft, vader van wezen, haven van door storm geteisterden en 
arts van zieken, die onze zwakten zonder moeite draagt en onze ziekten op zich neemt, 
die u in büjdschap ontfermt, die over vergrijpen heenstapt en onrecht wegneemt, die snel 
te hulp schiet en langzaam kwaad wordt, die over uw eigen Leerlingen hebt geblazen en 
hebt gezegd: Ontvangt Heilige Geest. Van wie u de zonden vergeeft, hun zijn ze 
vergeven', die het berouw der zondaars aanvaardt en macht heeft om vele zware zonden 
kwijt te schelden en die genezing biedt aan allen welke hun leven in zwakte en lang
durige ziekte doorbrengen, die ook mij, uw nederige en zondige en onwaardige knecht, 
ofschoon ik verwikkeld ben in vele zonden en heen en weer geslingerd word door 
hartstochten en lusten, geroepen hebt tot de heilige en allerhoogste rang, het priester
schap, zowel om binnen te gaan in de ruimte achter het voorhangsel, in het Heilige der 
Heiligen, waar de heilige Engelen naar binnen willen kijken, als om de stem van het 
evangelie van de Heer God te horen en met eigen ogen de persoon van de heilige 
offerande te aanschouwen en van de goddelijke en heilige Liturgie te genieten, die mij 
waardig gekeurd hebt uw hemelse Sacramenten te bedienen en u geschenken aan te 
bieden en u offers op te dragen voor onze zonden en de in onwetendheid begane fouten 
van het volk en te bemiddelen voor uw geestelijke schapen, opdat u door uw grote en 
onuitsprekelijke menslievendheid hun vergrijpen uitwist, gij, uitermate goede Koning, 
luister aandachtig naar mijn gebed op dit uur en deze heilige dag en op elke tijd en 
plaats, en sla acht op de stem van mijn bede en schenk de genezing van uw knecht 
(deze), die in zwakheid van ziel en lichaam verkeert, door hem vergeving van zonden te 
verschaffen en kwijtschelding van misstappen, vrijwillige en onvrijwillige, door zijn 
ongeneeslijke wonden en iedere ziekte en iedere slapheid beter te maken. 
Schenk hem genezing der ziel, u, die de schoonmoeder van Petrus hebt aangeraakt, en 
de koorts verliet haar en ze stond op en bediende u. Gij, Meester, verschaf ook aan uw 
knecht (deze) genezing en bevrijding van iedere verderf brengende kwaal. 
En gedenk uw rijke barmhartigheid en uw ontferming. 

Gedenk dat het denken van de mens van zijn jeugd af aan in hevige mate geneigd is tot 
het kwaad en dat niemand zich zonder zonde op aarde bevindt. Buiten de zonde bent 
immers alleen u, die gekomen bent en het menselijk geslacht hebt gered en ons bevrijd 
hebt uit de slavernij van de vijand. 
Als gij immers in het gericht treedt met uw knechten, zal niemand rein zonder vuil 
worden aangetroffen. Maar iedere mond zal zich sluiten, omdat hij geen enkel verweer 
kan geven. Want als de vieze doek van een ongestelde vrouw is heel onze gerechtigheid 
in uw ogen. Gedenk daarom niet de zonden van onze jeugd, Heer. 
U bent immers de hoop van degenen voor wie de hoop is opgegeven, en de rust van 
degenen die zich afmatten en beladen zijn met vergrijpen, en u brengen wij lof, met uw 
beginloze Vader en uw alheilige en goede en levendmakende Geest, nu en altijd en tot 
in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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6de Apostel 
Prokimenon 4de Toon 

Ontferm u over mij, God, overeenkomstig uw grote ontferming. 
Vers: Schep een zuiver hart in mij, God. 

De Lezing is uit de Brief van Paulus aan de Galaten. 

(Hfdst. 5, 22-6, 3) 
Broeders, de vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, 
vertrouwen, zachtheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is de wet niet gericht. Zij die 
van de Gezalfde zijn, hebben het vlees gekruisigd met zijn driften en begeerten. Als wij 
in de geest leven, laten wij in de geest dan ook wandelen. Laten wij niet verwaand 
worden door elkaar uit te dagen, op elkaar afgunstig te zijn. Broeders, ook als iemand 
betrapt wordt bij een of ander vergrijp, moeten jullie, geestelijken, zo iemand weer in 
het rechte spoor zetten in een geest van zachtheid, terwijl je op jezelf let, opdat niet ook 
jij in bekoring raakt. Draagt eikaars lasten en vervult zo de wet van de Gezalfde. 

Alleluja 2de PI. toon 
Gelukkig de man die de Heer vreest. 

6de Evangelie 
Wijsheid. Overeind. Laten wij naar het heilig Evangelie luisteren. 
Vrede voor allen. 

[De Lezing is] uit het heilig Evangelie volgens Mattheüs. 

(Hfdst. 15, 21-28) 
In die tijd kwam Jezus in het gebied van Tyros en Sidon. En zie, een Kananese vrouw 
uit die streek kwam naar buiten en riep hem de woorden toe: Ontferm u over mij, Heer, 
zoon van David. Mijn dochter is jammerlijk van een demon bezeten. Maar hij ging met 
geen woord op haar in. En zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen hem: Stuur haar 
weg, want ze staat achter ons aan te schreeuwen. Hij gaf ten antwoord: Ik ben niet 
uitgezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Zij echter kwam en viel 
hem te voet met de woorden: Heer, help mij. Hij gaf ten antwoord: het is niet goed het 
brood van de kinderen te nemen en het voor de honden te werpen. Daarop zei zij: 
Jawel, Heer. Want ook de honden eten van de kruimels die van de tafel van hun baas 
afvallen. Toen gaf Jezus haar ten antwoord: O vrouw, groot is uw vertrouwen. U 
geschiede zoals u wilt. En haar dochter werd vanaf dat uur genezen. 

De Diaken: 
Ontferm u over ons, God ... 
Wij bidden nogmaals om ontferming, leven, vrede ... 

De Priester: 
Want een genadige en menslievende ... 
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De Diaken: 
Laten wij tot de Heer bidden. 

En de Priester zegt het Gebed: 
Wij danken u, Heer onze God, goede en mensUevende, arts van onze ziel en ons 
lichaam, die onze ziekten zonder pijn draagt, door wiens striem wij allen genezen 
werden, goede herder, die het verdwaalde schaap bent komen zoeken, die mistroostigen 
vertroosting geeft en leven aan geknakten, die de twaalf jaar oude bron van de vrouw die 
aan bloedvloeiing leed, genas, die de dochter van de Kananese van de lastige demon 
bevrijdde, die de twee schuldenaren mild de lening kwijtschold en aan de zondares 
vergeving gaf, die genezing schonk aan de lamme met de vergeving van zijn zonden, die 
de tollenaar door het woord rechtvaardigde en de rover op zijn laatste belijdenis 
aannam, die de zonden van de wereld wegnam en ze aan het Kruis nagelde, u bidden wij 
en u smeken wij: gij, doe in uw goedheid, God, de fouten en de zonden van uw knecht 
(deze) teniet, vergeef ze, scheld ze kwijt, zijn misstappen, de vrijwillige en de onvrijwil
lige, die hij bewust deed en die hij in onwetendheid deed, die hij als overtreding deed en 
die hij uit ongehoorzaamheid deed, die van 's nachts en die van overdag, of voor het 
geval dat hij onder de vloek van een Priester of van zijn vader of moeder geraakt is of 
zijn oog verlustigde of zijn reuk verwijfde of zich door de tastzin verzwakte of door de 
smaak ontucht pleegde of in wat voor beweging van vlees en geest dan ook vervreemd 
raakte van uw wil en heiligheid. 
Als hij en wij op de een of andere manier hebben gezondigd, scheld het kwijt, een goede 
en vergevensgezinde en menslievende God als gij zijt, terwijl u hem en ons niet in de 
vunze levenswijze laat terugvallen noch naar de wegen van het verderf laat afdwalen. 
Ja, Meester, Heer, luister naar mij, zondaar, op dit uur ten gunste van uw knecht (deze). 
Schenk als een vergevensgezinde God geen aandacht aan al zijn tekortkomingen. Waar 
hem vrij voor de eeuwige hel, vervul zijn mond met uw lof, open zijn lippen tot lofprij
zing van uw naam, strek zijn handen uit tot het doen van uw geboden, richt zijn voeten 
naar de weg van uw Evangelie, doordat u al zijn ledematen en zijn verstand met uw 
genade sterk maakt. U bent immers onze God, die ons door uw heilige Apostelen deze 
volmacht hebt gegeven: 'Al wat u zult binden op aarde, zal in de hemel vastzitten en 
al wat u zult losmaken op aarde, zal in de hemel los zijn', en wederom: 'Van wie u de 
zonden zult vergeven, hun zijn ze vergeven; van wie u ze zult behouden, hun zijn ze 
behouden'. En zoals gij naar Hizkia geluisterd hebt in de benauwenis van zijn ziel in het 
uur van zijn dood en zijn bede u niet onverschillig heeft gelaten407, luister in dit uur zo 
ook naar mij, uw nederige en zondige en onwaardige knecht, nu ik tot u bid. U, Heer 
Jezus Christus, bent immers degene die in uw goedheid en menslievendheid bevolen 
hebt zeventig maal zeven keer degenen die in zonden vallen, te vergeven, omdat u zowel 
spijt hebt van onze slechtheden als u verheugt over de terugkeer van de verdwaalden. 
Want zoals uw grootheid, zo is ook uw ontferming. 

En u brengen wij lof, met uw beginloze Vader en uw alheilige en goede en levend
makende Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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7de Apostel 
Prokimenon 4de Toon 

Heer, maak mij in uw woede niet te schande. 
Vers: Ontferm u over mij, Heer, want ik ben krachteloos. 

De Lezing is uit de Eerste Brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. 

(Hfdst. 5, 14-23) 
Broeders, wij verzoeken u, vermaant de ordelozen, vertroost de mistroostigen, verdraagt 
de zwakken, weest geduldig met allen. Ziet erop toe, dat niemand iemand kwaad met 
kwaad vergeldt, maar streeft aldoor het goede na zowel voor elkaar als voor allen. Weest 
aldoor blij, bidt zonder ophouden, dankt voor alles. Dat immers is de wil van God in 
Christus Jezus voor u. Dooft de Geest niet uit, legt profetieën niet naast u neer. 
Onderzoekt daarentegen alles, behoudt het goede. Onthoudt u van ieder soort kwaad. 
Moge de God van vrede zelf u helemaal heiligen en moge heel uw geest en ziel en 
lichaam onberispelijk bij de wederkomst van onze Heer Jezus Christus bewaard worden. 

Alleluja 2de Toon 
Moge de Heer naar u luisteren op de dag van benauwenis. 

7de Evangelie 
Wijsheid. Overeind. Laten wij naar het heilig Evangelie luisteren. 
Vrede voor allen. 

[De Lezing is] uit het heilig Evangelie volgens Mattheüs. 

(Hfdst. 9, 9-13) 
In die tijd zag Jezus, toen hij langskwam, iemand bij het tolhuis zitten die Mattheüs 
heette, en hij zegt tegen hem: Volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het ge
schiedde, terwijl hij aanlag in het huis, en zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en 
lagen samen met Jezus en zijn leerlingen aan. En de Farizeeën zagen het en zeiden 
tegen zijn leerlingen: Waarom eet uw leraar samen met de tollenaars en zondaars? Maar 
Jezus hoorde het en zei tegen hen: niet de sterken hebben behoefte aan een arts maar 
zij die er slecht aan toe zijn. Gaat en leert wat het wil zeggen: 'Ontferming wil ik en 
geen offer'. Ik ben immers niet gekomen om rechtvaardigen te roepen maar zondaars 
tot bekering. 

De Diaken: 
Ontferm u over ons, God, overeenkomstig uw grote ontferming; wij bidden u, luister en 
ontferm u. 
Wij bidden nogmaals om ontferming, leven, vrede, gezondheid, heil, zorg en kwijtschel
ding der zonden van de knecht van God (deze) en dat hem iedere vrijwillige en onvrijwil
lige misstap vergeven wordt. 
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De Priester: 
Want een genadige en menslievende ... 

De Diaken: 
Laten wij tot de Heer bidden. 

En de Priester zegt het Gebed: 
Meester, Heer, onze God, arts van ziel en lichaam, die het slepende lijden beter maakt, 
die iedere ziekte en iedere slapheid onder het volk geneest, die wil dat alle mensen 
gered worden en tot kennis der waarheid komen, die niet de dood van de zondaar wil 
maar dat hij omkeert en leeft, U, Heer, hebt immers in het Oude Testament bekering 
aan de zondaars geschonken, aan David en de Ninevieten en degenen vóór hen en 
degenen na hen. Maar ook tijdens uw verblijf in het vlees volgens uw heilsplan hebt gij 
niet rechtvaardigen geroepen maar zondaars tot bekering, zoals de tollenaar, zoals de 
hoer, zoals de rover, zoals de godslasteraar en vervolger, de grote Paulus, die u door 
inkeer aangenomen hebt. Petrus, uw Hoofdapostel, hebt u, hoewel hij u driemaal 
verloochende, door inkeer aanvaard en aangenomen en u hebt hem beloofd: 'U bent 
Petrus en op deze rots zal ik mijn Kerk bouwen, en de poorten van de onderwereld 
zullen haar niet overweldigen, en ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der 
hemelen'. 
Daarom, goede en menslievende, bidden ook wij u met vertrouwen in overeenstemming 
met uw waarachtige beloften en wij smeken op dit uur: luister naar onze bede en neem 
haar aan als wierook die u geofferd wordt, en zie om naar uw knecht (deze). En als hij 
ergens in is tekortgeschoten, in woord of in daad of in gedachte, of 's nachts of overdag, 
of voor het geval dat hij onder de vloek van een Priester geraakt is of onder zijn eigen 
banvloek gevallen is of met een eed tergend opgetreden is en heeft gezworen, verzoeken 
wij u en bidden wij u: doe het teniet, vergeef het hem, scheld het hem kwijt, God, door 
geen aandacht te schenken aan zijn fouten en zonden en wat bewust en onbewust door 
hem gedaan is. 
En als hij een van uw geboden overtreden heeft of daartegen inbreuk maakte, omdat hij 
toch een mens van vlees en bloed is en in de wereld woont ofwel vanwege de werkzaam
heid van de duivel, vergeef, gij, het als een goede en menslievende God. Want er is geen 
mens die zal leven en niet zal zondigen. Alleen gij zijt immers zondeloos. Uw rechtvaar
digheid is rechtvaardigheid tot in eeuwigheid en uw woord waarheid. Niet hebt u immers 
de mens geschapen om verloren te gaan maar om uw geboden te onderhouden en het 
onvergankelijke leven te erven. 

En u brengen wij lof, met uw beginloze Vader en uw alheilige en goede en levend
makende Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
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[D De vergeving en de wegzending] 

Vervolgens komt degene die het Oliesel doet, midden tussen de Priesters in. En de leider 
van de Priesters neemt het heilig Evangelie en legt het op diens hoofd. En de Priesters 
leggen hun handen erop. De leider zegt het volgende Gebed hardop, terwijl de overigen 
zachtjes het 'Heer, ontferm u' zingen. 

Laten wij tot de Heer bidden. 

Heilige, meedogende en deernisvolle Koning, Heer Jezus Christus, Zoon en Woord van 
de levende God, die niet de dood van de zondaar wilt maar dat hij terugkeert en leeft, 
niet leg ik míjn hand, een zondige, op het hoofd van degene die tot u gekomen is in 
zonden en van u door middel van ons vergeving van zonden vraagt. Maar strek úw hand 
uit, een sterke en krachtige, die in dit heilig Evangelie aanwezig is, dat mijn concelebran
ten vasthouden op het hoofd van uw knecht (deze). En ik bid samen met hen en smeek 
om uw uiterst meelevende en vergevensgezinde menslievendheid. 
God, onze Heiland, die door uw profeet Nathan aan David vergeving schonk omdat hij 
berouw had over zijn eigen zonden, en die van Manasse het gebed van berouw aan
nam408, gij, neem omdat hij berouw heeft over zijn eigen misstappen, met uw gebruike-
lijke menslievendheid ook uw knecht (deze) aan door geen acht te slaan op al zijn 
tekortkomingen. U bent immers onze God, die bevolen heeft zelfs zeventig maal zeven 
keer degenen die in zonden vallen, te vergeven. Want zoals uw grootheid, zo is ook uw 
ontferming. 

En u komt alle lof toe, eer en aanbidding, met uw beginloze Vader en uw alheilige 
Geest, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

En degene die het Oliesel gedaan heeft, kust het heilig Evangelie. De Priester gedenkt hem. 
Daarna wordt het onderhavige op Eigen Wijs gezongen. 

4de Toon 
Verleent, omdat u de bron van genezing bezit, heilige Onbaatzuchtigen, allen die erom 
bidden, genezing, daar u toch uitermate grote giften waardig gekeurd zijt door de altijd 
stromende bron van de Heiland Christus. De Heer zegt immers tegen u, die met 
dezelfde ijver als de Apostelen bezield zijt: Zie, ik heb u het gezag over onreine geesten 
gegeven om ze uit te drijven en iedere ziekte en iedere slapheid beter te maken. 
Daarom, omdat u goed geleefd hebt naar zijn voorschriften, hebt u om niet ontvangen, 
geeft om niet door het lijden van onze ziel en van ons lichaam te verhelpen. 

Eer ... En nu ... 

Theotokion 
Dezelfde toon 

Knik goedgunstig tot de verzoeken van uw smekeüngen, Geheel Onbevlekte, door het aan
zwellen van onze ellende te doen ophouden, door ons te bevrijden van alle benauwenis. 
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U hebben wij immers als enig zeker en vast anker en uw bescherming genieten wij. Laat 
ons niet beschaamd gemaakt worden, Vrouwe, als wij een beroep op u doen. Spoed u 
naar de smeekbede van degenen die vol vertrouwen tot u roepen: Wees gegroet, 
Vrouwe, hulp van allen, vreugde en beschutting en redding van onze ziel. 

De Diaken: 
Eer ... En nu ... Heer, ontferm u (3x). 
Heilige Vader, verricht de zegen. 

En de eerste Priester doet de Wegzending 
Lof zij u, God, onze hoop, lof zij u. 

Moge Christus, onze ware God, door de voorspraak van zijn geheel en al onbezoedelde 
en onbevlekte heilige Moeder, door de kracht van het roemvolle en levendmakende 
Kruis, van de heilige en rechtvaardige voorouders van God, Joachim en Anna, van de 
heilige Jakobus, de Broeder des Heren, en van alle Heiligen zich over ons ontfermen en 
ons redden, goed en menslievend als hij is. 

Door de gebeden van onze heilige Vader, Heer Jezus Christus, onze God, ontferm u 
over ons en red ons. Amen. 

Degene die het Oliesel heeft gedaan, maakt een diepe buiging ten teken van boete en zegt: 
Verricht de zegen, heilige Vaders. Vergeeft mij, zondaar. (3x) 

En als hij van hen de zegen en vergiffenis gekregen heeft, gaat hij weg terwijl hij God dankt. 
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4.4 Riten die met het oliesel verwant zijn 

Heel wat riten voor genezing, vergeving en redding uit nood vertonen een sterke 
onderünge verwantschap. Het oüesel, de kleine waterwijding, de verzoekdienst, de 
biecht, 'de rite tot vertroosting van zieken die door onreine en agressieve geesten 
geteisterd worden', 'de rite voor een zieltogende', de uitvaart en ook de losse gebeden 
voor zieken en de exorcismen lijken in verschillende opzichten op elkaar.409 De zalving 
met ohe is evenmin uniek voor het oüesel. Men treft haar ook aan in de troostrite voor 
door demonen geplaagde zieken. Deze dienst is in zekere zin afgeleid van het oliesel.410 

Vlak vóór de wegzending neemt de priester een pit en zalft de zieke onder het zeggen 
van het gebed 'HeUige vader'.411 Deze versie van dat gebed komt bijna geheel overeen 
met de tekst in Barberini 336 en is dus niet hetzelfde als in het oliesel. 
Eén van de symbolische handelingen bij de uitvaart is dat de priester de dode, als men 
die in het graf laat zakken, kruisvormig 'met de ohe uit de lamp' besprenkelt en daarbij 
Ps. 50,9 zegt.412 

Tegen het einde van de morgendienst van een aantal belangrijke feesten van Jezus 
Christus, van Maria en van grote heiligen worden de gelovigen 'tot genezing van lichaam 
en ziel' gezalfd. De mineeën, de liturgische boeken met het eigene van elke maand, 
geven dat meestal aan.413 

De woorden 'tot genezing van lichaam en ziel' worden door de priester eveneens bij de 
prebaptismale zalving van de borst (en van de rug) van de dopeling gesproken.414 Zij 
komen verder voor in enige gebeden van de eucharistie en in een gebed van de kleine 
waterwijding. 
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DEEL II 

DE HUIDIGE PRAKTIJK VAN HET OLIESEL 

In het vorige deel zijn onder meer het formulier van het oliesel, de historische ontwikke
ling ervan en de opvattingen van twee twintigste-eeuwse theologen over ons sacrament 
behandeld. We dienen nu van het 'officiële' formulier naar de praktijk van alledag te 
gaan, van het literatuuronderzoek naar de ervaring, van de tekst en de rubrieken naar 
het gebruik daarvan, van de opvattingen van theologen naar de beleving en de mening 
van degenen die het oliesel vieren. Daarom worden in dit deel de resultaten beschreven 
van het liturgie-praktisch veldonderzoek dat ik van 1981 tot en met 1984 in Griekenland 
verrichtte. 
Het zou mijn veldwerk hebben vergemakkelijkt, als het op de resultaten van andere 
onderzoekingen in het veld van de pastorale praktijk in Griekenland had kunnen rusten. 
Dergelijk onderzoek is echter nauwelijks verricht. Daarom wordt in deel twee eerst 
bekeken wat de stand van zaken van dat onderzoek is en hoe het komt dat de oogst zo 
gering is. Daarna komt mijn eigen veldonderzoek aan de orde. Belangrijke onderdelen 
daarvan zijn het leggen van contacten, het waarnemen van oliesels, het voeren van 
vraaggesprekken en het ontwerpen en het gebruik van het onderzoeksinstrumentarium. 
De inhoudelijke resultaten worden beschreven naar de aspecten van de plaats, de 
deelnemers, de vormgeving en de betekenis van het oliesel. Tot slot worden ter illustra
tie van het algemene beeld zes casussen geschetst. 
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1 Het onderzoek over de praktijk van de Orthodoxe kerk in 
Griekenland 

Tot nog toe is niet alleen geen wetenschappelijk onderzoek over de praktijk van het 
Griekse oliesel in het bijzonder verricht, maar ook heeft slechts weinig onderzoek over 
de praktijk van de Orthodoxe kerk van Griekenland in het algemeen plaatsgevonden. 
Dat geldt zowel voor de theologie als voor de sociale wetenschappen. In de theologie is 
weliswaar aan de inhoud van de dogmatische leer, van de üturgische boeken, van de 
kanonieke regels en van andere schriftelijke bronnen veel studie gewijd maar niet aan 
het functioneren van die bronnen in de hedendaagse praxis van de kerk. Over de huidige 
praxis van de liturgie, de diakonie, de katechese, het pastoraat, over de beleving en 
naleving van de regels van het kanoniek recht, over de verhouding tussen de hiërarchie 
der bisschoppen, de overige clerus en het volk, enzovoorts, bestaan zo goed als geen 
gegevens die gebaseerd zijn op systematisch onderzoek.1 Dit is een sombere vaststelling. 
Ik zal nu de situatie waarin het onderzoek over de praktijk van de Griekse kerk zich 
bevindt, meer concreet schetsen. Eerst wordt die in Griekenland zelf en daarna die 
buiten Griekenland beschreven. Ik beperk me tot de toestand gedurende de jaren 
zeventig en tachtig. De beschrijving is gebaseerd op eigen ervaring en op literatuur
onderzoek. Zij pretendeert niet volledig te zijn. De lijst van de onderzoeken bevat 
slechts enkele kenmerkende studies. Na de beschrijving van de situatie ga ik in op de 
oorzaken van het gebrek aan onderzoek over de praktijk van de Helleense kerk. 

1.1 In Griekenland 

Wat de theologie betreft, beperk ik mij in dit overzicht tot de praktische theologie 
(πρακτική еоХоуіа). Zij is immers, zo wordt gezegd, de discipline die de beginselen 
en de richtlijnen aangeeft voor het concrete heilswerk van de kerk. Ofschoon heel de 
theologie praktisch dient te zijn, is de praktische theologie daarmee bij uitstek belast.2 

Op grond van deze uitspraken zou het te verwachten zijn dat de praktische theologie een 
belangrijke plaats zou vormen waar onderzoek over de praxis van de kerk zowel geënta
meerd als gerecipieerd zou worden, een verwachting die zoals gezegd slechts voor een 
klein deel bewaarheid wordt. Wat de subdisciplines van de praktische theologie betreft, 
beperk ik me vanwege het thema van dit proefschrift tot de liturgiewetenschap 
(λειτουργική) en de pastoraaltheologie (τοιμαντικη).3 Met betrekking tot de sociale 
wetenschappen vindt een beperking plaats tot de godsdienstsociologie (κοινωνιολογία 
της θρησκείας) en tol de volkskunde (λαογραφία)/anthropologie. De godsdienst-
psychologie (ψυχολογία της θρησκάας) als zelfstandige discipline wordt buiten 
beschouwing gelaten, omdat zij als zodanig zo goed als niet voorkomt.'* 
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1.1.1 De liturgiewetenschap5 

In de liturgiewetenschap onderzoekt men het van kracht zijnde, 'officiële' contemporain 
liturgisch ritueel en de rubrieken ervan6, verder de historische oorsprong en de ontwik
keling van de eredienst, de theologische betekenis en de spiritualiteit van de liturgie 
alsmede 'pastorale problemen' (ποιμαντικά προβλήματα).1 Het doel van de liturgie
wetenschap is tweevoudig, nameüjk enerzijds een theoretisch: het verwerven van kennis 
over de eredienst, en anderzijds een praktisch: het vieren van de liturgie op de juiste 
wijze (ορθώς). De bronnen voor het onderzoek bestaan met name uit de liturgische 
boeken, de Bijbel, de geschriften van de Vaders en overige kerkelijke schrijvers, de 
kanones en de resultaten van de godsdienstwetenschap, de christelijke archeologie en de 
hymnologie. De sociale wetenschappen zoals de psychologie, sociologie en volkskunde 
spelen een secundaire rol.8 

In de liturgiewetenschappelijke werkwijze ligt de nadruk op het historisch-kritisch 
onderzoek en op de rubristiek (текето р^ікгі)? Het accent op de historisch-kritische 
methode heeft twee hoofdoorzaken: 
a Het recent zijn van de opmars van de historisch-kritische benadering. Natuurlijk zijn 

ook liturgisten van vroegere generaties met historisch-kritische maatstaven te werk 
gegaan, maar deze maatstaven waren veel minder expliciet en streng dan die welke 
door bijvoorbeeld de wetenschappelijk onderzoekers binnen de twintigste-eeuwse 
Liturgische Beweging in de Rooms-Katholieke kerk werden geformuleerd. Met die 
Beweging kwamen de huidige generaties liturgisten vooral na de Tweede Wereld
oorlog in contact tijdens studie in het buitenland (met name in Frankrijk, Engeland, 
Italië en West-Duitsland). Na hun terugkeer in eigen land bevorderden zij het 
strenge historisch-kritisch onderzoek. De toepassing van de methode daarvan 
nuanceerde een aantal massieve veronderstellingen die in Griekenland over de 
Byzantijnse ritus en haar ontwikkeling gekoesterd werden. Met betrekking tot het 
oliesel was dat bijvoorbeeld de veronderstelling dat de huidige vorm van de rite 
rechtstreeks op de broeder des Heren Jakobus terugging. Het proces van inoefening 
en toepassing van de historisch-kritische methode en van verwerking van de resulta
ten ervan is in Griekenland momenteel nog hevig aan de gang. Er is reeds veel 
studie verricht. De historische ontwikkeling van de rite van het oliesel is aan de hand 
van talrijke handschriften en gedrukte bronnen bestudeerd door P. Trembelas en J. 
Foundoulis.10 Laatstgenoemde heeft ook het liturgisch werk van Symeon van 
Thessaloniki onderzocht en deels uitgegeven.11 Maar er ligt nog veel materiaal op 
historisch-kritisch onderzoek te wachten. De betreffende methode is niet onomstre
den. Onder niet-academisch gevormde Orthodoxen bestaat een sterke stroming die 
deze methode als een bedreiging voor de uniciteit van de Byzantijnse ritus be
schouwt. Tegen deze achtergrond kan men stellen dat de historisch-kritische 
methode waarschijnlijk nog te weinig 'gevestigd' is om al een mindere rol te gaan 
spelen. 

b De rol van de traditie (17 παράδοση).12 In de Grieks-Orthodoxe kerk wordt een 
centrale betekenis toegekend aan de traditie. Deze is grotendeels tot stand gekomen 
in het eerste millennium. De traditie vormt de norm voor de geest en de wijze van 
de eredienst, ja de liturgie maakt zelfs deel uit van de traditie. Zowel de voor- als de 
tegenstanders van een liturgievernieuwing baseren hun argumenten op (hun opvat-
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ting van) de traditie. Vanwege de overheersende rol die de traditie speelt, ligt het 
voor de hand dat liturgisten historisch-kritische studies van groot belang achten 
(onder anderen J. Foundoulis). De nadruk die op de rubristiek gelegd wordt, heeft 
te maken met de zojuist genoemde hoofdrol van de traditie en met een statische 
opvatting daarvan.13 Daarom ligt de liturgie qua vorm en inhoud bijna geheel en al 
vast en wordt het van het hoogste belang geacht haar zo nauwkeurig en zo juist 
mogelijk te voltrekken. 

Met de vooraanstaande plaats van de rubriekenleer hangt ook het feit samen dat 
Griekse liturgisten voornamelijk geïnteresseerd zijn in de officiële hiërarchisch gestructu
reerde eredienst. De zogenaamde volksliturgie, het bonte geheel van 'nevenliturgische' 
('τταραλίιτουργικαΓ) gebruiken en uitingen der volksvroomheid - hiertoe behoren ook 
enkele gebruiken om met ohe genezing te bewerkstelligen -, wordt nauwelijks als een 
onderdeel van de liturgie beschouwd.14 De bestudering daarvan wordt grotendeels aan 
de volkskundigen overgelaten. Met betrekking tot de officiële liturgie krijgen vooral de 
hogere hiërarchische functies de aandacht. De rol van het volk daarin vormt zelden het 
object van studie. Empirisch onderzoek naar de onderlinge verhouding van de liturgische 
functies, naar de beleving van de eredienst door de functionarissen en naar kwesties als 
de verstaanbaarheid van de liturgische taal of de plaats en de betekenis van het levens
gevoel en de aard van de moderne tijd in en voor de liturgie, heeft zo goed als niet 
plaats. In werken van liturgisten vindt men wel herhaalde malen verwijzingen naar de 
eigen liturgische ervaring van de auteurs, maar het betreft hier volstrekt geen systema
tisch empirisch onderzoek.15 Het weinige onderzoek van die aard dat op het gebied van 
de liturgie verricht is, is merendeels het werk van godsdienstsociologen en pastoraal
psychologen. 

1.12 De pastoraaltheologie16 

De pastoraaltheologie bestudeert de beginselen en methoden van het handelen van de 
priester ten opzichte van de pastoranten (oí τοιμαινόμενοι) oftewel de 'kudde' (то 
ποίμνιο). Naar het drievoudig ambt van Jezus Christus, namelijk het koninklijke, het 
priesterlijke en het leraarsambt, worden in het handelen van de priester drie aspecten 
onderscheiden: .het besturend/zielzorgerlijk (οωικηηκό/ποιμαιτορικό), het heiligend 
(άγιαστικό) en het onderwijzend (διδακτικό) aspect. Aan de driedeling beantwoorden 
de velden van allereerst de organisatie van de parochie, het beheer van de kerk en de 
individuele zorg voor de pastoranten, ten tweede de liturgie en ten derde de preek en de 
katechese. De pastoraaltheologie beschrijft die werkvelden van de priester. In dat opzicht 
vormt de pastoraaltheologie voor een groot deel een overlapping van de liturgie
wetenschap, de homiletiek en de katechetiek. Het oliesel komt daarbij maar heel 
summier en globaal aan bod.17 Verder onderzoeken pastoraaltheologen aan welke eisen 
priesters moeten voldoen wat hun persoonlijkheid betreft en wat de drijfveren, de 
religieuze structuur en de problemen van de pastoranten zijn. Men beschrijft het 
pastoraal gesprek en de vormen ervan.18 Aan kategorieën pastoranten als jongeren, 
bejaarden, biechtgangers en zieken wordt bijzondere aandacht geschonken. Vanwege de 
invloed die hij op de pastoranten uitoefent, schetst men ook de tijdgeest die door de 
moderne Griekse samenleving waait. Er wordt gesteld dat 'stress' (άγχος) een van de 
hoofdkenmerken van de moderne tijdgeest is evenals de snelle afname van de gods-
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dienstige waarden vooral bij de jongeren. Als voorname oorzaken wijst men daar 
enerzijds het massale, onpersoonlijke karakter van de huidige samenleving en de 
technokratie voor aan en anderzijds de secularisatie (εκκοσμίκευση) en het materialisme 
in het Westen en in het Oosten, dat zich in respectievelijk het kapitalisme en het 
communisme uit. Een andere hoofdoorzaak voor het 'godsdienstig verval' is, zo stelt 
men, het mislukken van de traditionele methoden in het Griekse pastoraat, die te 
moralistisch en formalistisch zijn.19 

De bijdrage van de sociale wetenschappen aan het pastoraaltheologisch onderzoek en 
onderwijs wordt onontbeerlijk geacht.20 Zij dragen er immers aanzienlijk toe bij dat de 
priester zich 'wat betreft de aard en de inhoud van fundamentele problemen van de 
menselijke persoonlijkheid' op de hoogte kan stellen en zo de beste methode kan 
bepalen waardoor hij 'deze persoonlijkheid kan beïnvloeden'.21 In het bijzonder bewijzen 
de psychologie en de sociologie onmisbare diensten, is men van mening. De pastoraal-
psychologie (ποψαντική ψυχολογία) en de pastoraalsociologie (ποιμαντική 
коі озпоХоуіа) vormen zelfs onderdeel van de pastoraaltheologie. De pastoraal-
psychologie22 onderzoekt de menselijke psyche met betrekking tot het verschijnsel 
godsdienst en het pastorale werk van de kerk. Zij bestudeert daartoe de Bijbel, de 
geschriften van de Vaders en de kerkelijke schrijvers, heiligenlevens, de liturgische 
boeken, psychologische, psychotherapeutische en psychiatrische studies en de eigentijdse 
pastorale praxis. In het bijzonder bestudeert ze de praxis van de biecht.23 Waar ze dit 
nodig acht, probeert ze de pastorale praxis te verbeteren. De kriteria bij de verbetering 
zijn de Orthodoxe dogmatiek, anthropologie, ethiek en soteriologie. De pastoraalsociolo
gie24 verricht onderzoek naar de samenhang tussen het maatschappelijk leven en het 
pastoraal werk van de kerk. Zij bestudeert (behalve de Schrift, de traditie van de 
Orthodoxe kerk en sociologische werken) de structuren van de huidige pastorale praktijk 
en doet, met als richtsnoer weer de Orthodoxe leer, voorstellen tot structurele verbete
ring van het pastoraat. 
Er zijn diverse pastoraaltheologische, -psychologische en -sociologische onderzoeken 
verricht naar aspecten van de pastorale praktijk. Ik noem hier naast onderzoekingen van 
meer historische aard25 studies over het pastoraat aan degenen die zich op het huwelijk 
voorbereiden26, over het pastoraat aan rouwenden27, aan patiënten in ziekenhuizen 
- hierin komt ook het oliesel globaal ter sprake -M, aan arbeiders29 en aan gevangenen30, 
over het jongeren- en het bejaardenpastoraat31, het pastoraat aan biechtelingen32, over 
hel pastoraal gesprek in het algemeen33 en over de gevolgen van de urbanisatie en van 
andere kenmerken van de moderne samenleving voor de structuren van het pastoraat.34 

Hoewel al deze studies zeggen de pastorale praktijk te willen dienen, is echter slechts in 
enkele ervan materiaal opgenomen dat gebaseerd is op empirisch onderzoek van de 
pastorale praktijk. De meeste studies bevatten geen beschrijving en analyse van de status-
quo van de pastorale praxis35, maar geven er de voorkeur aan voor te schrijven hoe de 
pastorale praktijk eruit dient te zien. Indien zij zich al met de hedendaagse praxis 
bezighouden, geven zij ofwel een geïdealiseerd en vertekend beeld daarvan ofwel beperken 
zij zich tot algemene aanduidingen over de tijdgeest en de krisis in het Griekse pastoraat. 
Naast schriftelijke studies bestaan er praktische experimenten. Het programma voor een 
Klinisch Pastorale Training (Ποιμαντική καί Κλινική 'Εξάσκηση) dat sinds 1979 in het 
aartsbisdom Athene voor priesters functioneert, vormt een voorbeeld van het aanwenden 
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van zowel pastoraaltheologische als psychologische en sociologische inzichten en van de 
inbreng van empirisch materiaal. Dat materiaal wordt geanalyseerd en dient als startpunt 
voor de verbetering van de pastorale praktijk.36 

1.13 De godsdienstsociologie37 

De godsdienstsociologie, die voor zover zij zich bezighoudt met de Orthodoxe kerk ook 
wel sociologie van de Orthodoxie (коі шуюХоуіа της 'Ορθοδοξίας) genoemd wordt, 
bestudeert de plaats en de functie van de religie en de kerk in de maatschappij en is bij 
uitstek een empirische wetenschap. In Griekenland is zij een betrekkelijk jonge weten
schap. Dikwijls maakt men geen streng onderscheid tussen de godsdienst- en de 
pastoraalsociologie. Dat hangt waarschijnlijk hiermee samen, dat de meeste godsdienst
sociologen tevens kerkelijk geëngageerd theoloog zijn en een deel van hen aan kerkelijke 
instellingen werkzaam is. Er vindt echter maar weinig godsdienstsociologisch onderzoek 
plaats. Ter illustratie van dit feit geef ik hier drie citaten van Griekse godsdienstsociolo
gen. '... Noch de godsdienst als maatschappelijk verschijnsel beschouwd, noch de functies 
die door de Kerk binnen een concreet kader worden uitgeoefend, in dit geval onder het 
Griekse volk, zijn nog vanuit sociologisch oogpunt door Griekse sociologen bestudeerd'.38 

'Het gebied van de Orthodoxie is sociologisch nog bijna geheel onbewerkt'.39 'Wat tot nu 
toe gebeurd is (op godsdienstsociologisch terrein) is echt erg weinig. Voor het creëren 
van iets gewichtigers is vele stelselmatige arbeid en samenwerking nodig'.40 Deze citaten 
dateren uit 1974, maar zijn nog steeds van toepassing. Niet alleen ontbreken er over
zichtsstudies over de plaats en het functioneren van de Orthodoxe kerk in de huidige 
Griekse samenleving, maar ook zijn hierover nauwelijks detailstudies verricht. Dit is des 
te betreurenswaardiger, vindt men, omdat de moderne Griekse maatschappij aan vele 
veranderingen onderhevig is. 
De onderzoeken die tot nu toe verricht zijn, gaan met name over de plaats van de 
priester in de samenleving41, de maatschappelijke positie van theologen (priesters en 
leken) en hun opvattingen over een aantal kerkelijke kwesties42, de opvattingen van 
studenten over de kerk en de religie43, de godsdienstige broederschappen44, de kerkelijke 
geloofsleer, liturgie en moraal in twee dorpen45 en de Griekse missionarissen in Afrika.46 

Men heeft statistische gegevens verzameld over de bisdommen47, over de sociale en 
geografische herkomst van de clerici48 en over het aantal monniken op Athos.49 Wat 
betreft de kerkgang zijn enkele metingen van beperkte omvang verricht.50 Het meeste 
onderzoek wordt gekenmerkt door een kwantitatieve aanpak.51 Naast onderzoek over de 
huidige vorm van de kerk en de religie zijn studies gemaakt over de historische vorm 
daarvan.52 Het oliesel komt in geen enkel onderzoek ter sprake. 

Er bestaan verschillende oorzaken voor het feit dat in de liturgiewetenschap en in de 
pastoraaltheologje weinig onderzoek naar de kerkeüjke praxis wordt uitgevoerd en dat 
de godsdienstsociologie nog weinig in tel is. Ik noem er hier zes. 
a In vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika en West-Europa zijn de sociale 

wetenschappen met de eigen methoden en technieken in Griekenland nog relatief 
onbekend en in elk geval pas laat tot enige ontwikkeling gekomen.53 Vele Grieken 
hebben deze wetenschappen pas leren kennen tijdens studie in het buitenland. Een 
nogal groot aantal van hen is echter niet teruggekeerd in eigen land, waar men de 
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vergaarde kennis had kunnen doorgeven, maar is in het studieland gebleven (onder 
anderen D. Savramis). In Hellas zelf is de academische status van de sociale weten
schappen nog niet duidelijk en nog in ontwikkeling. Ten dele worstelt men nog met 
het vooroordeel dat belangstelling voor de sociale wetenschappen gelijkstaat met 
sympathie voor het socialisme en communisme.54 Er bestaan amper centra voor 
sociaalwetenschappelijk onderzoek in het algemeen55, laat staan voor godsdienst-
sociologisch onderzoek in het bijzonder.56 Dit brengt voor de beoefenaren van de 
godsdienstsociologie een sterk isolement met zich mee.57 

De meesten van degenen die sociaalwetenschappelijk onderzoek verrichten ten 
aanzien van de kerk en de religie, zijn theologen. Enkelen daarvan hebben ook een 
sociaalwetenschappelijke opleiding gevolgd, maar velen hebben alleen een theologi
sche opleiding genoten en zijn met de empirische benadering niet vertrouwd. In hun 
verlangen binnen het kader van de Orthodoxe theologie en ekklesiologie te blijven 
vertonen zij bovendien dikwijls niet genoeg openheid voor de nauwgezette empiri
sche werkwijze, die eigen is aan de sociale wetenschappen.58 

De kosten van empirisch onderzoek zijn vaak hoog.59 

Er bestaan van de kant van zowel de kerkelijke als de burgerlijke overheid reserves 
en weerstanden tegenover empirisch onderzoek. Vertegenwoordigers van de 
kerkelijke overheid en met hen een deel van de gelovigen leggen er de nadruk op 
dat het wezen van de kerk en het geloof niet kan worden onderzocht langs empi
rische weg. Zij betogen dat de psychologie over de spiritualiteit, het geestelijk leven 
niets zinnigs kan zeggen en dat de sociologie het ware karakter van de kerk niet 
vermag te vatten. Aanhangers van de sociaalwetenschappelijke benadering antwoor
den daarop dat de psychologie en de spiritualiteit elkaar niet uitsluiten maar elkaar 
nodig hebben en dat de sociologie het wezen van de godsdienst niet raakt of aantast. 
Volgens hen beschrijft de sociologie alleen de zichtbare kant van de kerk en kan zij 
de kerkelijke leiding ook helpen bij de oplossing van problemen door het empirisch 
onderzoek van de gebieden waar de problemen zich voordoen.60 Men kan zich 
afvragen of de weerstanden tegen de empirische aanpak niet voor een groot deel 
worden veroorzaakt door de neiging in de Griekse theologie het theoretisch denken 
en het geestelijk schouwen (ή θβωρία) hoger te achten dan de praktische betrokken
heid bij de alledaagse werkelijkheid van kerk en samenleving. Ook het gebrek aan 
kennis over de aard van de sociale wetenschappen en de angst voor de resultaten van 
de empirische benadering spelen een rol. De weerstanden hebben verder te maken 
met het conflict in de hedendaagse Griekse samenleving tussen het traditionalisme 
en de secularisatie. Voor menigeen vertegenwoordigen de sociale wetenschappen de 
moderne tijdgeest, waarop men positief of negatief reageert naargelang van de 
ideologische positie die men inneemt. Men moet echter ook vaststellen dat in de 
jaren tachtig het verzet tegen de empirische methode enigszins aan het afnemen is, 
hoewel het vooral aan de theologische faculteiten nog altijd zeer krachtig is. 
Wat de liturgiewetenschap in het bijzonder betreft, zorgen ook de nadruk op de 
historisch-kritische methode en op de rubriekenleer, verder het gehanteerde 
traditiebegrip, dat een exclusieve retrospectie bevordert, en ten slotte de eenzijdige 
gerichtheid op de 'officiële' eredienst ervoor dat zo goed als geen liturgie-praktisch 
onderzoek plaatsvindt. 



f Wat de pastoraaltheologje in het bijzonder betreft, valt op te merken dat zij zich tot 
voor kort nauwelijks met de werkelijk bestaande pastorale problemen bezighield. Zij 
fungeerde slechts als aanhangsel van de studie van het kanoniek recht; bij haar 
leerde men hoe men dat recht in de praktijk diende toe te passen.61 Ook vanwege 
de eenzijdige nadruk op de liturgie binnen het pastoraal handelen kon (en kan) zij 
zich slechts met grote moeite in haar volle breedte ontvouwen.62 De pastoraal-
theologie verkeert in de jaren tachtig in een overgang. Omdat de krisis waarin de 
kerk en het pastoraat zich bevinden, allengs meer aangevoeld wordt en vanwege de 
aarzelend op gang komende inbreng van de sociale wetenschappen doet zich 
weliswaar een zekere vernieuwing voor in de pastoraaltheologie. Die discipline is 
echter nog voor een belangrijk deel aan haar verleden gebonden. 

1.1.4 De volkskunde/anthropologie'3 

Er is door Griekse volkskundigen tamelijk veel onderzoek verricht naar allerlei aspecten 
van de eigentijdse volksreligie en volksliturgie. Voor ons onderwerp zijn vooral de 
onderzoekingen van belang naar het gebruik van olie in een religieuze context (tot 
bevrijding van het boze oog, bij exorcismen, bij begrafenissen) en in de volksgenees
kunde. Van belang zijn ook de onderzoekingen naar volksgebruiken bij grote feesten in 
de loop van het kerkelijk jaar en met betrekking tot geboorte, huwelijk, ziekte en 
sterven. Dat zijn namelijk situaties waarin zich een oliesel kan voordoen. Behalve in 
monografieën zijn de meeste vruchten van het volkskundig onderzoek gepubliceerd in de 
tijdschriften 'Volkskunde' (Ааоурафіа) en 'Jaarboek van het Volkskundig Archief 
(Έπβτηρίς τόϋ Ааоурафіко 'Αρχβίον). Hoe overvloedig het materiaal ook moge zijn, 
met name dat van oudere datum (vooral uit de eerste helft van de twintigste eeuw)64, het 
oliesel wordt er echter nauwelijks in genoemd. Dit wijst zowel op de mogelijke zeld
zaamheid van dat sacrament in vergelijking met bijvoorbeeld de eucharistie als op de 
kloof die in Hellas ligt tussen de volkskunde en de liturgiewetenschap: volkskundigen 
laten de beschrijving van de 'officiële' eredienst liever aan liturgisten over. 
Dat er nogal wat onderzoek is verricht, is onder meer veroorzaakt door de betrekkelijk 
goedkope manier waarop het werd uitgevoerd, door het nationaUstisch karakter en de 
romantische hang naar het verleden die de volkskunde lange tijd kenmerkten en die haar 
voor menige Griek aantrekkelijk maakten, en door de wens oude gebruiken te documen
teren, voordat zij in een snel veranderend Griekenland verloren zouden gaan. 

1.2 Buiten Griekenland 

Ik beperk me hier tot de theologie en de culturele anthropologie en maak slechts enkele 
globale aantekeningen over de rol die het onderzoek naar de praktijk van de kerk in 
Griekenland daarin speelt. Wat de theologie betreft, verrichten beoefenaren van ver
schillende subdisciplines zoals liturgisten, kanonisten, dogmatici en kerkhistorici onder
zoek naar de Orthodoxe kerk van Griekenland. Het betreft hier zowel Orthodoxen als 
niet-Orthodoxen, zowel niet-Grieken als Grieken die in de 'diaspora' werken. In hun 
onderzoek ligt echter een bijna exclusieve nadruk op de bestudering van teksten, die 
voornamelijk volgens de historisch-kritische methode plaatsheeft. Onderzoek naar de 
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hedendaagse praktijk van de kerk ter plaatse gebeurt zo goed als niet. M. Jugie, Th. 
Spaöil, M. Arranz en andere Westerse wetenschappers die het Orthodoxe oliesel 
onderzocht hebben, hebben geen systematische observaties van de liturgische praktijk 
verricht. Hoe moet men dit verklaren? Uiteraard speelt de afstand tussen het eigen land 
en Griekenland een belangrijke rol evenals het feit dat slechts weinigen van de niet-
Grieken het Nieuwgrieks (zowel de zeer formele zogeheten 'zuivere' als de informele 
volkstaal, respectievelijk ка аре о аа en δημοτική) machtig zijn en vertrouwd zijn met 
de Griekse samenleving en de Griekse kerk. Ook valt, althans in West-Europa, met 
name van de kant van de praktische theologie een desinteresse voor de Oosterse kerken 
te bespeuren. Verder doen zich hier enkele factoren gelden die ook dienden ter 
verklaring van het gebrek aan empirisch onderzoek in Griekenland zelf. Ik doel aller
eerst op het feit dat de meeste theologische onderzoekers geen opleiding hebben 
genoten die adequaat is voor empirisch onderzoek, maar zich bijvoorbeeld meer op de 
historische methode hebben gericht. Dat hangt samen met de wijze waarop het statuut 
van de verschillende theologische disciplines wordt opgevat. Als de beoefenaren van een 
bepaalde discipline voornamelijk op de historische of op de linguïstische methoden zijn 
georiënteerd, heeft dat tot gevolg dat de empirische aanpak weinig of niet aan bod komt. 
Verder is er het feit dat systematisch empirisch onderzoek hoge kosten met zich mee 
kan brengen. Ook spelen weerstanden tegen de empirische benadering een rol, zij het, 
tenminste in West-Europa en Noord-Amerika, minder dan in Griekenland. 
In tegenstelling tot de theologie levert de culturele anthropologie wel belangrijk mate
riaal op65, ook over het religieus gebruik van olie bij ziekte en sterven.66 Waarschijnlijk 
spelen hier mutatis mutandis ongeveer dezelfde oorzaken een rol als die van de bloei 
van de Griekse volkskunde. 

De beschrijving die ik gegeven heb, is niet opwekkend, al zijn er ook hoopgevende 
uitzonderingen. Deze situatie heeft voor mij tot gevolg gehad dat, toen ik veldonderzoek 
uitvoerde naar de hedendaagse praxis van het oliesel in Griekenland, er dus (bijna) geen 
studies bestonden waarin de feitelijke toestand van de Griekse kerk in kaart was 
gebracht en waarop ik me (deels) zou kunnen baseren. De aansluiting bij een bestaande 
traditie van onderzoek over de praktijk van de Helleense kerk was evenmin nauwelijks 
mogelijk. Daarom moet de lezer in het nu volgende geen verslag verwachten van een 
doortimmerd empirisch onderzoek (bijvoorbeeld steekproeven uit een welomschreven 
populatie) en evenmin een inkadering van de onderzoeksresultaten in het totale empiri
sche 'plaatje' van de kerk in Griekenland.67 Alvorens dat mogelijk is, moet nog een lange 
weg worden afgelegd. In de fase waarin ik mijn onderzoek verrichtte, kon er alleen nog 
maar sprake zijn van een eerste vergaring van materiaal, het analyseren daarvan en het 
trekken van enkele voorlopige conclusies. Mijn onderzoek valt dus te betitelen als initieel 
exploratief-beschrijvend. 
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2 Het veldonderzoek 

2.1 De plaats en de duur van het veldonderzoek 

Het veldwerk, dat ten doel had de hedendaagse praktijk van het oliesel in de Orthodoxe 
kerk van Griekenland te onderzoeken, werd verricht tussen begin november 1981 en 
eind juli 1984. Het meeste werk vond plaats te Thessaloniki. De keuze van deze stad is 
er niet door bepaald dat de praxis van het oliesel daar eventueel interessanter zou zijn 
dan elders in Griekenland, maar zij is veroorzaakt door de aanwezigheid van een 
universiteit ter plekke. In het kader van de Griekse studiebeurs die ik tijdens heel mijn 
verblijf in Hellas genoot, was de supervisie door een hoogleraar verplicht en diende ik 
jaarlijks een aantal werkcolleges te volgen aan een theologische faculteit. Dat mijn keuze 
op de Aristoteles-Universiteit van Thessaloniki viel, was het gevolg van de referenties die 
ik over de hoogleraar liturgiewetenschap, de theologische faculteit en de letterenfaculteit 
aldaar ontving. 
Gedurende de eerste zes weken van mijn verblijf in de Macedonische hoofdstad logeerde 
ik in een Orthodox klooster in het centrum van de stad. De overige tijd woonde ik in 
een door mij gehuurd appartement in de bovenstad ("Αρω Πόλη). Voor zover mogelijk 
nam ik deel aan het leven van de buurt (γΕίτοριά) waarin ik woonde. In sommige 
gevallen was enigszins sprake van deelname op voet van gelijkheid. Dat betrof de zorg 
voor het schoonhouden van de buurt en de flat, het doen van inkopen, de deelname aan 
het uitgaansleven en mijn lidmaatschap van het buurtcentrum. In al deze gevallen werd 
ik door de overigen min of meer gewoon als een buurtbewoner behandeld. In andere 
gevallen was van gelijkheid minder sprake. Het betrof hier vooral mijn deelname aan het 
Orthodox kerkelijk leven en de keren dat ik door mensen voor het eerst bij hen thuis 
werd uitgenodigd. Naast gastvrijheid en groeiende vertrouwdheid bleek in deze situaties 
mijn status als niet-Orthodox, respectievelijk buitenlander (ξε'ρος), sterk. 
Om te vermijden dat het veldonderzoek al te eenzijdig zou worden en uitsluitend over 
de praxis van het oliesel te Thessaloniki zou gaan, heb ik ook in andere delen van 
Griekenland veldwerk uitgevoerd. Uiteraard heb ik dat in Athene gedaan, waar bijna de 
helft van de Griekse bevolking woont68 en waarvan de betekenis als hoofdstad in het 
centralistische Hellas zeer groot is, zowel op maatschappelijk als op kerkelijk-admini-
stratief gebied. Verder heb ik onderzoek gedaan in de stad Larissa in Thessalië, in zes 
dorpen en stadjes in verschillende delen van Macedonië, op vier eilanden - twee 
daarvan, Kerkyra en Kefallinia, behoren tot de groep van de Zeven Eilanden 
(Έτττάρτ/σος); één, Tinos, maakt deel uit van de Cydaden; het vierde eiland is Ewia 
oftewel Euboia - en tot slot op de 'Heilige Berg' Athos Ç'Ayio "Ορος). In deze 
opsomming komen bij lange na niet alle streken van Hellas voor. Er ontbreken grote 
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delen van het Griekse vasteland, bijvoorbeeld de Peloponnees en Thracië. De groep van 
de Twaalf Eilanden (Δωδΐκάνησος) ontbreekt eveneens. Met betrekking tot een streek 
als Epirus en een eiland als Kreta heb ik slechts zeer summiere inlichtingen verzameld. 
Financiële overwegingen speelden bij deze beperkingen een belangrijke rol evenals het 
feit dat voor een beperkt onderzoek als het mijne geografische volledigheid een onmoge-
lijke en ook onwenselijke zaak was. 
Ik heb niet de volledige tijd van de periode november 1981 - juli 1984 aan het veldonder
zoek naar de praxis van het oliesel besteed. Gedurende het eerste jaar van mijn verblijf 
in Griekenland heb ik, ofschoon ik in mijn prehelleense tijd reeds Nieuwgrieks had ge
studeerd en zowel de formele 'zuivere' taal als de informele volkstaal min of meer mach
tig was geworden, zowel in het leven van alledag als via colleges aan de letterenfaculteit 
veel tijd en energie besteed aan een betere beheersing van de volkstaal. Behalve uit eigen 
interesse deed ik dat vooral ter voorbereiding op de vraaggesprekken in het kader van 
het onderzoek. Bovendien nam ik er tijdens dat eerste jaar de tijd voor te wennen aan 
het anders-zijn van het land, het volk, de kerk, enzovoorts. Verder volgde ik verplicht 
jaarlijks drie werkcolleges over liturgiewetenschappelijke, systematisch-theologische en 
kerkhistorische themata binnen het 'graduate programme' (μεταπτυχιακό •πρόγραμμα) 
van de theologische faculteit. Ik verrichtte ook uitvoerige observaties van andere liturgi
sche vieringen dim het oliesel. Dat deed ik om het bredere liturgische kader waarin het 
oliesel plaatsvond, beter te leren kennen en begrijpen. Naast het veldwerk heb ik veel tijd 
besteed aan het onderzoek van de Griekstalige literatuur met betrekking tot het onder
werp van deze studie. Natuurlijk is ook veel tijd opgegaan aan de beslommeringen in het 
alledaagse Griekse leven. Ik noem hier de bureaukratische procedures die de Helleense 
samenleving kenmerken en mijn verwoede pogingen van een extreem laag inkomen van 
ongeveer f. 350,- per maand toch rond te komen en er ook nog eens zinnig onderzoek 
mee te verrichten. Tot slot is het veldonderzoek voor kortere of langere duur onderbro
ken geweest door verschillende bezoeken aan Nederland en door een voet(bal)blessure 
die mij in het voorjaar van 1984 enkele maanden onbeweeglijk heeft gemaakt. 

2.2 De wisselwerking tussen de vraagstelling en het veldonderzoek 

Vóór mijn veldonderzoek had ik reeds studie gemaakt van de positie van ziekte en 
genezing in de christelijke traditie. In het bijzonder had ik daarbij het sacrament van de 
ziekenzalving en het functioneren ervan in de Westerse kerk bestudeerd.69 Toen ik 
besloot een proefschrift over het Griekse oliesel te schrijven, wist ik echter nog maar 
weinig of niets over het functioneren van die rite. Bovendien waren de Griekse kerk en 
theologie mij nog grotendeels vreemd. De kennis en de indrukken die ik ervan had, 
waren vooral gevormd tijdens een studiereis door Griekenland in 1973 en door de 
deelname aan enkele studieweken over de Oosterse Orthodoxie op het Oekumenisch 
Instituut van Bossey, Zwitserland in 1978. 
Alvorens naar Hellas te vertrekken in 1981 en met het veldwerk te beginnen ontwierp 
ik een onderzoeksinstrumentarium - zie daarover paragraaf 2.4 - en stelde enkele eerste 
zeer globale vragen.70 De vragen had ik opgesteld na enig literatuuronderzoek71 en 
gesprekken met Westeuropese liturgisten.72 
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De belangrijkste vragen waren die over de plaats en de betekenis van het oliesel. Zij 
luidden als volgt. Vindt het oliesel primair in geval van ziekte plaats? Is het doel ervan 
genezing zowel op lichamelijk als op psychisch en geestelijk niveau? Wordt het ook voor 
'gezonden' in de goede week in kerken gevierd? Is het doel dan vooral vergeving? 
Ademt vanwege het nauwe verband dat tussen ziekte en zonde gelegd wordt, het oliesel 
sterk de sfeer van boeteüturgie? Bij het stellen van deze vragen speelden de eigentijdse 
ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke kerk een rol. De Liturgische Beweging van deze 
eeuw had een herbezinning over de praktijk van het laatste oliesel bewerkt. Men 
bepleitte dat het oliesel voor zieken bedoeld was en niet allereerst voor stervenden. In 
de oude kerk zou immers, zo betoogde men, het oliesel voor zieken hebben plaats
gevonden, en wel ter genezing en niet voornamelijk ter voorbereiding op het sterven. De 
constitutie 'Sacrosanctum Concilium' van het Tweede Vaticaans Concilie, die in zekere 
zin een bekroning vormde van de Liturgische Beweging73, bevestigde de herbezinning op 
het laatste oliesel: "Het 'Laatste Oüesel', dat men ook en beter 'Ziekenzalving' kan 
noemen, is niet alleen het Sacrament van degenen die in uiterst levensgevaar vertoeven. 
Daarom wordt het zeker al voor een geschikte tijd gehouden om haar te ontvangen, als 
een gelovige vanwege ziekte of ouderdom in doodsgevaar begint te verkeren" ('"Extre
ma Unctio', quae etiam et melius 'Unctio infirmorum' vocari potest, non est Sacramen-
tum eorum tantum qui in extremo vitae discrimine versantur. Proinde tempus oppor-
tunum earn recipiendi iam certe habetur cum fidelis incipit esse in periculo mortis 
propter infirmitatem vel senium").7< Dat werd bevestigd in de nieuwe rite van de 
ziekenzalving uit 1972.75 Bij de herbezinning liet men zich onder andere inspireren door 
het feit dat het oliesel in enkele andere kerken, met name in sommige Oosterse kerken 
zoals de Grieks- en de Russisch-Orthodoxe kerk, wel nog ten behoeve van zieken 
plaatsvond. In de geestdrift die over de 'herbronning' ('ressourcement') en de 'terugkeer 
naar de oorspronkelijke praktijk' bestond, werd echter de omvang overschat van de 
praktijk van het oliesel ten bate van zieken in de genoemde Oosterse kerken. Toen ik in 
Griekenland was begonnen met het veldwerk, wachtte mij een verrassing. Ik stootte bijna 
uitsluitend op oliesels die werden gevierd in het kader van de voorbereiding op hoogtij
den als Kerstmis, Pasen en het feest van de parochiepatroon en die voornamelijk als 
boeteliturgie leken te functioneren. En dat alles voor althans in mijn ogen gezonde 
mensen! Van een oliesel voor een zieke hoorde ik aanvankelijk nooit, laat staan dat ik 
er een meemaakte. Daarentegen kreeg ik wel inlichtingen over oliesels die plaatsvonden 
voor stervenden. Maar het ging hier, naar het mij leek, om oliesels die erg veel gelijkenis 
vertoonden met de Westerse bediening. In de Orthodoxe systematisch- en praktisch
theologische literatuur die ik bestudeerde, werd nochtans wel degelijk over het oliesel 
gesproken als ziekenliturgie, die genezing (en vergeving) tot doel had. Ook in talrijke 
vraaggesprekken met priesters werd dit als het eigene van het oliesel door hen naar 
voren gebracht. Tegelijkertijd echter zeiden ze mij dat een oliesel voor een zieke bijna 
nooit voorkwam. In vraaggesprekken met leken bleek dat dezen zo goed als nooit 
refereerden naar oliesels ten behoeve van zieken. Op grond van deze ervaringen werd 
ik mij meer bewust van een kloof tussen de praxis van het oliesel enerzijds en de theorie 
hierover (zowel mijn eigen conceptie als de Orthodox-theologische literatuur) anderzijds. 
Ik besefte dat mijn aanvankelijke vraag op zijn minst eenzijdig was en deels gevormd 
was door de behoefte de liturgische vernieuwingen van Vaticanum II bevestigd te zien 

109 



door de praktijk in andere kerken. Ik wijzigde haar daarom en stelde tevens mijn 
onderzoeksinstrumentarium bij. 
Mijn nieuwe vragen over de plaats en de betekenis van het oliesel luidden nu als volgt. 
Vindt het vooral plaats als boeteliturgie en dient het ter voorbereiding op kerkelijke 
hoogtijden? Wordt het tevens ten behoeve van stervenden gevierd? Betreft het ook dan 
boeteliturgie? Weerspiegelen de uitlatingen in de theologische literatuur en in vraag
gesprekken met priesters over ziek-zijn als dé plaats van het oüesel eerder de dogmatiek 
over dat sacrament dan de hedendaagse praxis en bevatten zij dikwijls een apologetische 
component die gericht is tegen de praktijk van de bediening in de Rooms-Katholiekc 
kerk? Tijdens verdere observaties en vraaggesprekken bleek mij evenwel dat ook deze 
vraagstelling te eenzijdig was. Ik bevond dat het oliesel wel degelijk in geval van ziekte 
gevierd werd. Daar diende het niet alleen tot het 'salus spiritualis' maar ook tot lichame
lijke genezing. Het punt was echter dat die praktijk veel meer op het platteland dan in 
de meer geseculariseerde steden voorkwam. De oorzaak van het feit dat ik het 'zieken-
oliesel' tot dusverre zelden of nooit was tegengekomen, was blijkbaar dat ik mijn 
verkenningen te eenzijdig in een stedelijke omgeving verrichtte. Bijgevolg ben ik vanaf 
toen voor waarnemingen en gesprekken vaker naar dorpen gegaan.76 Om op de omvang 
van het oliesel in geval van ziek zijn meer zicht te krijgen heb ik bovendien onderzoek 
gedaan naar de praktijk van dat sacrament in een aantal ziekenhuizen, in een bejaarden
tehuis en in een psychiatrische instelling. Hierdoor, maar ook door andere observaties 
en vraaggesprekken alsmede door literatuuronderzoek, kwam ik tot meer genuanceerde 
opvattingen over de plaats en de betekenis van het oliesel. Die zal ik op latere pagina's 
van dit boek beschrijven. 

Met betrekking tot de deelnemers aan het oliesel en de vormgeving ervan heeft het pro
ces van achtereenvolgens het stellen van een eerste vraag, het waarnemen in het veld, het 
bijstellen van de vraag op grond van de waarneming, nieuwe waarnemingen, wederom 
bijstelling van de vraag, en dat alles afgewisseld met literatuuronderzoek, ook plaatsgevon
den, maar op een minder schokkende wijze. Ik noem hier alleen mijn beginvragen. Wat 
de deelnemers betreft, vroeg ik of er bij het oliesel drie kategorieën deelnemers voorkwa
men, namelijk clerici, zieken en overigen (familieleden, 'gelovigen'). Hier heb ik in 
verband met wat ik zojuist over de plaats van het oliesel gezegd heb, vooral de rol van 
de zieke opnieuw moeten omschrijven. Ten aanzien van de vormgeving luidde de aanvan
kelijke vraag of de feitelijke rite nu eens precies volgens het formulier zou worden 
voltrokken of dan weer met wijzigingen en inkortingen. 
In hoofdstuk 3 geef ik een overzicht van de praxis van het oliesel in Griekenland dat 
gebaseerd is op mijn veldonderzoek. Omdat ikzelf mijn vragen al diverse malen heb 
moeten herformuleren en het veldwerk slechts van beperkte omvang is geweest, 
pretendeer ik niet dat mijn overzicht volledig is. Bijstellingen blijven ongetwijfeld nodig. 
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2.3 De uitvoering van het veldwerk 

23.1 Het leggen van contacten 
Ik kende toen ik eind oktober 1981 in Thessaloniki aankwam, zo goed als niemand in die 
stad. Aanvankelijk had ik dus nauwelijks contactpersonen, die mij konden zeggen 
wanneer en waar een oliesel werd gevierd en welke oliesels voor mij van bijzonder 
belang waren. Het kostte tijd deze personen, zogenaamde 'sleutelpersonen'77, te vinden 
en uiteraard contacten met hen op te bouwen. Relatief gezien waren de meeste sleutel
personen parochiepriesters. Onder andere vanwege mijn verblijf aan de theologische 
faculteit en een aanbeveling van de hoogleraar liturgiewetenschap aldaar was de 
parochieclerus voor mij een van de gemakkelijkste groeperingen om mee in aanraking 
te komen. Bovendien - en dat was het belangrijkste - wist een parochiepriester als geen 
ander wat in zijn parochie op liturgisch gebied gaande was. Een tweede groep sleutel
personen bestond uit een aantal bewoners van de buurt in de bovenstad van Thessaloniki 
waarin ik woonde. Een derde groep sleutelpersonen werd gevormd door verschillende 
leden van de wetenschappelijke staf van de theologische faculteit van Saloniki, met name 
de liturgisten. Buiten de sleutelpersonen waren er andere contactpersonen. Dat waren 
mensen uit allerlei sectoren van de samenleving die ik in werksituaties en in tijden van 
ontspanning waar dan ook leerde kennen. Ik raakte met hen in gesprek over mijn 
onderzoek en het bleek dat ze mij verder konden helpen. Meer dan eens kwam het voor 
dat, terwijl ik boodschappen aan het doen was, m een boekhandel rondneusde, een 
eucharistie bijwoonde, bij iemand op koffiebezoek was, etcetera, deze bezigheden 
uitliepen op een vraaggesprek(je) over het oliesel of zelfs op het bijwonen van een 
oliesel.78 In feite waren zo de grenzen tussen mijn alledaagse bezigheden en het doen 
van veldonderzoek vloeiend. 
Er bestond een forse handicap: zowel vanwege de slechte financiële omstandigheden 
waarin ik verkeerde, als vanwege de behoeftige situatie van de Griekse telefoondienst 
(OTE) was een eigen telefoonaansluiting onmogelijk. Sleutelpersonen die verder weg 
woonden, konden mij niet telefonisch bereiken. Ikzelf kon alleen via de telefoon van een 
kiosk snel met hen in verbinding treden. Daarom was het contact met hen tamelijk 
onregelmatig. Vanwege de andere verplichtingen en bezigheden die ik naast mijn veldwerk 
had, was echter ook het contact met de overige sleutelpersonen onregelmatig. Nu eens 
was het intensief, zodat het voorkwam dat ik binnen enkele dagen meer dan één oliesel 
kon bijwonen. Dat gebeurde een paar maal in de maanden november en december. Dan 
weer kon ik geen tijd voor het veldwerk vrijmaken en was het contact minimaal. 
In principe probeerde ik elk oliesel waar ik tevoren van hoorde, bij te wonen. Alleen als 
ik de indruk had dat dat geen fundamenteel nieuwe feiten zou opleveren, liet ik zo'n 
oliesel schieten. In dat geval probeerde ik na afloop wel ter controle van mijn voor
onderstellingen de meest wezenlijke gegevens van de viering aan de weet te komen via 
vraaggesprekken met mensen die eraan hadden deelgenomen. Dikwijls evenwel kwam 
ik er pas later achter dat ergens een oliesel had plaatsgevonden. Met betrekking tot de 
aankondiging van een oliesel bestonden problemen. Aan een oliesel dat in een kerk
gebouw werd gevierd, werd dikwijls alleen binnen de eigen parochie- of klooster
gemeenschap bekendheid gegeven. Dat gebeurde meestal via een met de hand geschre
ven mededeling op de kerkdeur of door een mondelinge aankondiging op het einde van 
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de zondagseucharistie. Indien ik in of rondom de betreffende gemeenschap niet over een 
sleutelpersoon beschikte, vernam ik niets van een dergelijk oliesel, tenzij door toeval. 
Een uitzondering hierop vormden de oliesels die plaatsvonden in het kader van het feest 
van de parochiepatroon. Deze werden ook buiten de kring van parochianen of kerk
gangers aangekondigd. Dat gebeurde met name via affiches die her en der in de stad 
waren aangeplakt op kerkdeuren en telefoonpalen.79 Er bestond nog een tweede 
uitzondering. In iedere parochie-, klooster- of bisschopskerk werd namelijk halverwege 
de goede week een oliesel gevierd; in elke kloosterkerk van Athos gebeurde dat ook 
twee dagen vóór Kerstmis. Van die oliesels was ik dus 'zeker', of ze uitvoerig waren 
aangekondigd of niet. Daarentegen werden oliesels die bij mensen thuis gevierd werden, 
vanwege hun besloten karakter niet publiekelijk aangekondigd. Meestal waren hiervan 
alleen degenen in wier huis het oliesel gehouden werd, op de hoogte evenals de priester 
die voorging en de genodigden. Het heeft tot augustus 1983 geduurd, dus pas bijna twee 
jaren na het begin van het veldwerk, voordat ik voor het eerst een oliesel bij mensen 
thuis meemaakte. Dat ik verschillende zulke oliesels heb kunnen bijwonen, dank ik aan 
de priesters die mij erop attendeerden en aan de bewoners van de betreffende huizen 
die mij gastvrijheid verleenden. 

232 De observaties en de vraaggesprekken 
Het veldwerk kan worden onderscheiden in vier kategorieën: 

de observatie van oliesels; 
het houden van vraaggesprekken met de deelnemers aan de oliesels die ik obser
veerde; 
het houden van vraaggesprekken met andere dan de hiervoor genoemde personen; 
de observatie van riten die met het oüesel verwant zijn. 

2.3.2.1 DE OBSERVATIE VAN OLIESELS 
Ik bespreek allereerst enkele formele punten. Tabel één bevat een overzicht van de 
oliesels die ik heb geobserveerd. Het zijn er in totaal eenendertig. In de tabel zijn 
gegevens opgenomen over de datum waarop en de plaats, het bisdom en de ruimte waar 
de observatie gebeurde, evenals over de gelegenheid waarbij het oliesel plaatsvond. Het 
gaat hier slechts om een nadere aanduiding en verantwoording van de observaties. Om 
het overzicht niet te lang te maken zie ik" ervan af de achtergrondvariabelen van de 
deelnemers te beschrijven zoals het beroep en het opleidingsniveau, het geslacht en de 
leeftijd - die zijn mij van de meeste deelnemers aan oliesels die in een kerk gehouden 
werden, trouwens niet bekend -, en aan te geven hoeveel deelnemers of liturgische 
functionarissen bij iedere viering aanwezig waren. Vanwege het beperkte karakter van 
mijn onderzoek is dat ook niet nodig. 
Ofschoon alle gegevens met de werkelijkheid overeenstemmen, zijn de aanduidingen 
over de ruimte tamelijk algemeen gehouden. Zij bevatten dus niet de naam van de 
parochiekerk, enzovoorts. Dit is gedaan om enkele delicate gevallen anoniem te houden. 
In de twee gevallen waarin in combinatie met de gegevens onder het kopje 'bisdom' wel 
een identificatie mogelijk is, gaat het om oliesels waarbij geen enkele noodzaak tot 
anonimisering bestond. Wederom vanwege de delicaatheid van de casus is ook één 
aanduiding over de plaats algemeen gehouden. 
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Tabel 1 Geobserveerde ohesels 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

Datum 

26-11-1981 
29-11-1981 
14-12-1981 
19-12-1981 
23-12-1981' 

14- 4-1982 
19-11-1982 
29-11-1982 
13-12-1982 
22-12-1982 

3- 2-1983 
26- 2-1983 
8- 3-1983 
4- 5-1983 
9- 8-1983 

22-10-1983 
8-11-1983 

21-11-1983 
24-11-1983 
25-11-1983 
29-11-1983 
30-11-1983 
30-11-1983 

17-12-1983 
22-12-1983 
23-12-1983 
11- 1-1984 

17- 1-1984 
17- 1-1984 
24- 3-1984 
9- 4-1984 

Plaats 

Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Athos 

Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 

Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Kerkyra 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 

Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Dorp in 
Macedonië 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 

Bisdom 

Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Oekumemsch 
Patriarchaat 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Neapolis en 
Stavroupolis 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Kerkyia en Раи 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thefsalomki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 

Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
lënssos, H Berg 
en Ardamenon 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 

Ruimte 

Parochiekerk 
Parochiekerk 
Kapel van een studententehuis 
Parochiekerk 
Kloosterkerk 

Parochiekerk 
Parochiekerk 
Parochiekerk 
Kapel van een studententehuis 
Bisschops- annex parochiekerk 

Parochiekerk 
Kapel 
Parochiekerk 
Bisschops- annex parochiekerk 
Kamer van een woonhuis 
Kapel 
Parochiekerk 
Kamer van een woonhuis 
Kamer van een woonhuis 
Kamer van een woonhuis 
Parochiekerk 
Kamer van een woonhuis 
Kamer van een woonhuis 

Kamer van een woonhuis 
Parochiekerk 
Parochiekerk 
Keuken van een woonhuis 

Kamer van een woonhuis 
Kamer van een woonhuis 
Kamer van een woonhuis 
Kapel 

Gelegenheid 

Vasten van Kerstmis 
Vasten van Kerstmis en feest van de parochiepatroon 
Vasten van Kerstmis 
Vasten van Kerstmis en feest van de parochiepatroon 
Vasten van Keistmis 

Grote woensdag 
Feest van de parochiepatroon en psychische problemen 
Vasten van Kerstmis en feest van de parochiepatroon 
Vasten van Kerstmis 
Vasten van Kerstmis en collecte voor de kerk 

Feest van de parochiepatroon 
Feest van de parochiepatroon 
Driewekelijkse viering van het oliesel 
Grote woensdag 
Psychische problemen 
Feest van de heilige van de kapel 
Feest van de parochiepatroon 
Vasten van Kerstmis 
Vasten van Keistmis 
Vasten van Kerstmis en lichamelijke ziekte 
Vasten van Kerstmis en feest van de parochiepatroon 
Vasten van Kerstmis 
Het betrekken van een nieuw huis en de geboorte van 
een kind 
Vasten van Kerstmis 
Vasten van Keistmis en psychische problemen 
Vasten van Kerstmis 
Het betrekken van een nieuw huis en de zwangerschap 
van de vrouw des huizes 
Naamdag 
Naamdag 
Grote veertigdagentijd 
Grote veertigdagentijd 

* Deze datum is volgens de Juliaanse kalender genoteerd Volgens de Gregonaanse kalender is dit 5-1-1982 



Ik licht verschillende gegevens in het kort toe. Van de achtentwintig oliesels die zijn 
geobserveerd in de stad Thessaloniki, gebeurden er achttien in het centrum, vijf in de 
bovenstad en vijf in andere wijken. Het diocees Thessaloniki omvat voornamelijk hel 
centrum en enkele andere stadsdelen.80 Het bisdom Neapolis en Stavroupolis is een van 
de twee diocesen waaruit de stad Thessaloniki en haar directe omgeving nog meer 
bestaan. Het bisdom lërissos, Heilige Berg en Ardamerion ligt in Chalkidiki. Athos 
behoort niet tot de Kerk van Griekenland, maar valt onder de directe jurisdictie (άμεση 
δικαιοδοσία) van het Oekumenisch Patriarchaat van Konstantinopel. De onder de 
nummers 10 en 14 van de tabel genoemde kathedrale kerken functioneren tevens als 
parochiekerk. De nummers 2, 8 en 21 heb ik in één en dezelfde kerk geobserveerd. Dat 
geldt ook voor de nummers 7 en 25, respectievelijk 11 en 13 en 3 en 9.81 

Van de elf oliesels die bij mensen thuis werden gehouden, werden er zes in één en 
dezelfde parochie gevierd. Ze hadden dezelfde priester-voorganger. Vier andere vonden 
eveneens in één en dezelfde parochie plaats; drie daarvan hadden dezelfde priester-
voorganger. 
In het licht van het feit dat in het algemeen in Griekenland verreweg de meeste oliesels 
in afzonderlijke huizen gevierd worden en slechts een minderheid van de gevallen in 
kerkgebouwen plaatsvindt, is de verhouding van twintig 'kerkoliesels' tot elf 'huisolicsels' 
volstrekt onevenredig. Die scheve verhouding wordt hierdoor veroorzaakt dat zoals 
gezegd een oliesel bij mensen thuis een privé-karakter draagt en dus voor een buiten
staander veel moeilijker toegankelijk is dan een oliesel dat in een kerkgebouw wordt 
gevierd. 
Meer dan de helft van de observaties bestaat uit oliesels die al dan niet uitsluitend 
vanwege de vastentijd van Kerstmis en de voorbereiding op het kerstfeest gevierd 
worden. In de algemene Griekse werkelijkheid wordt het oliesel bij deze gelegenheid 
veel minder vaak gevierd. De onevenredigheid die zo tussen mijn observaties en de 
praxis van het oliesel in het algemeen ontstaat, is met name door twee bijzondere 
factoren veroorzaakt. Voor oliesels die in de tijd vóór Kerstmis in een kerkgebouw 
gevierd worden, bestond in tegenstelling tot het oliesel in de grote week geen uniforme 
datum. Daarom had ik dikwijls de kans een dergelijk oliesel te observeren. Ten tweede 
werden in het bisdom Thessaloniki zulke 'kerstoliesels' frequent gevierd, dit in tegenstel
ling tot de praxis in vele andere diocesen. Er is slechts één observatie van een oliesel bij 
mensen thuis in het kader van de grote veertigdagentijd en de voorbereiding op het 
paasfeest. Dat is uitermate weinig, als men weet dat het oliesel bij uitstek in de periode 
vóór Pasen plaatsvindt. Dat er hier maar één observatie is, heeft een speciale oorzaak. 
Vóór de betreffende observatie had ik al tien andere oliesels bij mensen thuis meege
maakt. Ik ontdekte nauwelijks verschillen tussen die tien vieringen enerzijds en het 
propaschale oliesel anderzijds, behalve natuurlijk met betrekking tot de plaats, namelijk 
het eigene van de grote veertigdagentijd. Ook tijdens vraaggesprekken en bij de bestude
ring van de schriftelijke bronnen kwamen geen wezenlijk nieuwe gegevens boven tafel 
(behalve weer ten aanzien van de plaats van het propaschale oliesel). De inlichtingen 
hierover vulde ik aan met mijn eigen waarnemingen van de periode van de grote 
veertigdagentijd, de goede week en het paasfeest in de drie achtereenvolgende jaren 
1982-1984. Daarom was de zaak van de observatie van meer propaschale oliesels minder 
urgent. 
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Ik heb geen oliesels kunnen observeren die primair vanwege lichamelijke ziekte en/of 
sterven gehouden werden. Hieraan zijn naast de wisselvallige onderzoeksomstandigheden 
vooral de zeldzaamheid van deze kategorie oliesels, met name in de stedelijke omgeving 
waarin ik het grootste deel van de tijd vertoefde, en het nogal besloten en spoedeisend 
karakter van zulke vieringen debet. Wel ben ik bij één oliesel aanwezig geweest waarbij 
iemands lichaamskwalen een der motieven voor de viering vormden. De meeste 
inlichtingen over het oliesel in geval van ziekte en sterven zijn vergaard tijdens vraag
gesprekken en uit schriftelijke bronnen. 

De methode die ik bij de observatie gebruikte, was de participerende observatie.82 

Enerzijds volgde ik als deelnemer de dienst - aan de zalving deed ik echter meestal niet 
mee; zie hieronder -, anderzijds nam ik waar wat er zich afspeelde en ordende mijn 
waarnemingen volgens het onderzoeksinstrumentarium. In de Griekse taal drukt men 
beide polen uit met de woorden ταρακολονθω en παρατηρώ. Het eerste woord wordt 
ook in de liturgie gebruikt ter aanduiding van het deelnemen aan de dienst. Het tweede 
woord geeft de waarnemingsact in meer algemene zin aan. 0 Ik had drie motieven voor 
mijn participerende observatie. In de eerste plaats kan men zo de rite, het verloop ervan, 
de betekenis ervan 'van binnenuit' aanvoelen. 'Ritual knowledge is gained not by 
detached observation or contemplation but through action'.84 Tevens kan men zich beter 
verplaatsen in het perspectief van waaruit de overige deelnemers de liturgie meemaken.85 

In de tweede plaats voelde ik mij ondanks de verschillen en hinderpalen die in de loop 
der eeuwen tussen de Oosterse en de Westerse kerken ontstaan zijn, als Rooms-
Katholiek in een Grieks-Orthodoxe kerk toch in één en dezelfde brede liturgische 
traditie staan en was ik daarom niet alleen in staat tot observatie maar ook tol partici
patie. In de derde plaats wilde ik niet bijzonder opvallen of mensen storen door niet aan 
het ritueel mee te doen. Dat zou tot schade aan het veldwerk hebben kunnen leiden. 

Ik beschrijf nu wat mijn participerende observatie concreet inhield, eerst met betrekking 
tot oliesels die in een kerk werden gevierd. Net als de meeste andere deelnemers aan de 
dienst gaf ik mijn voornaam (Basilius, Βασίλειος) op achter in de kerk voor het 
gedenken ervan (ή μ^μόνευση) tijdens de viering, kuste ik de ikoon bij de ingang en 
stak ik een kaars op. Ik koos doorgaans een plaats in het rechterdeel van het midden
schip, aan de 'mannenkant'. Ik ging tamelijk vooraan zitten, en wel zo dat ik én het 
gebeuren in de ruimte vlak vóór de ikonostaas waar de priesters zich bevonden, goed 
kon zien én het gebeuren in het schip, waar het volk zat. Ik luisterde naar de gezangen, 
de lezingen en de gebeden en keek naar de handelingen van de voorgangers, het koor, 
het volk en de overige liturgische functionarissen. Ik vergeleek wat ik hoorde en zag met 
een gedrukte orde van dienst van het oliesel die ik in mijn hand hield. Dat was de editie 
van de Apostoüsche Diakonie, die in Hellas het meest gebruikt werd.86 Zo goed als altijd 
was ik de enige van het volk die een tekstboekje gebruikte. Verder sloeg ik net als de 
meesten van het volk een kruis bij de kleine doxologieën, hield ik een brandende kaars 
in de hand, boog het hoofd als een priester het volk bewierookte, knielde bij het gebed 
'Heilige ... koning', enzovoorts. Aan de zalving nam ik echter doorgaans niet deel 
vanwege de delicaatheid van de 'communicatio in sacris' door niet-Orthodoxen voor 
brede, vooral de meer geschoolde kringen van de Griekse clerus. Toch ben ik wel 
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vijfmaal gezalfd. Eenmaal had een priester mij gevraagd als lector te functioneren tijdens 
de dienst en zalfde hij mij na afloop samen met de overige deelnemers. In twee andere 
gevallen stond ik na afloop van de dienst na te praten met de priester die voorgegaan 
was, toen hij me alsnog zalfde. Een andere keer was ik aanwezig bij een oliesel waarbij 
vier priesters voorgingen. Een van hen die aan de theologische faculteit studeerde en mij 
herkende, wenkte mij bij de zalving van het volk naar voren en zalfde mij. Alle vier 
keren wist de betreffende priester vooraf dat ik Rooms-Katholiek was. De vijfde keer 
was andersoortig. Na afloop van een oliesel kwam een mij onbekende vrouw die 
waarschijnlijk gezien had dat ik me niet liet zalven, op mij af, zei: 'Ik zal je zalven' en 
streek olie op mijn voorhoofd. Enkele malen kwam het voor dat mensen die om mij 
heen stonden, mij op het moment van de zalving stimuleerden naar voren te gaan voor 
de zalving. Daarop antwoordde ik dat ik niet Orthodox was en geen moeilijkheden wilde 
veroorzaken. Na afloop van de dienst, als er aan een tafeltje stokjes met watjes in de olie 
werden gedoopt en aan de deelnemers gegeven om mee naar huis te nemen, kreeg ook 
ik een dergelijk stokje. Ik keek dan eveneens wat er met de overige olie en het meel 
gebeurde en knoopte (vraag)gesprekjes aan met de priester(s), de koster en overige 
deelnemers. Tweemaal werd ik door de priesters uitgenodigd mee thee te gaan drinken 
na afloop. 
Ondanks mijn wens niet extra in het oog te lopen tijdens de dienst, gebeurde dat toch. 
Dat kwam op de eerste plaats door mijn niet bepaald typisch-Griekse uiterlijk. Ik heb 
bijvoorbeeld blond haar en blauwe ogen. Andere buitenlanders waren in de regel niet in 
de kerk aanwezig. Bovendien was ik een van de zeer weinige mensen van jongere leeftijd 
die zich in de kerk bevonden. Bijna alle deelnemers waren van middelbare en oudere 
leeftijd. Ik viel ook op vanwege het rituaaltje waarmee ik de dienst volgde, en misschien 
ook omdat ik niet aan de zalving meedeed. Het feit dat ik een rituaal geopend en wel in 
mijn handen had, leidde er in twee vieringen (met dezelfde voorganger) toe dat deze mij 
aan het begin van de dienst opmerkte, mij naar voren nodigde en mij vroeg de psalmen 
en de epistels te lezen. Er waren in die twee vieringen noch een lector noch een koor 
voorhanden. Vanwege de vanzelfsprekendheid van het verzoek en het feit dat het voor 
mij moeilijk was er nee op te zeggen, ben ik erop ingegaan en heb in die twee diensten 
als lector gefunctioneerd. De eerste keer üet ik me op het moment van de zalving tot 
verbazing van de priester niet zalven, opdat later geen eventuele problemen zouden 
ontstaan. Tijdens de tweede dienst zalfde de pope, die inmiddels wist dat ik niet 
Orthodox was, mij zoals boven gezegd samen met de overige deelnemers. 
Hoewel mij over het algemeen niets in de weg werd gelegd bij mijn observatiewerkzaam
heden en verschillende priesters mij herkenden en zelfs verwelkomden, ontstonden er in 
drie gevallen expliciete problemen over mijn aanwezigheid in de kerk. De eerste keer 
vroeg de dienstdoende priester mij vóór de dienst of ik Orthodox was. Op mijn ontken
ning zei hij dat ik niet aan de viering kon deelnemen (Де μπορέΐτί va 
παρακολουθήσΕΤΕ). Toen ik daarop zei dal ik alleen maar wilde observeren (θέλω μόνο 
νά παρατηρήσω), gaf hij mij toestemming in de kerk te blijven. In het tweede geval 
kwam vlak voordat de zalving van het volk begon, één van de priesters die in de dienst 
voorgingen, op mij af en vroeg mij eveneens of ik Orthodox was. Toen ik daar nee op 
zei, verbood hij mij nadrukkelijk aan de zalving mee te doen. De derde keer waren de 
problemen serieuzer. Dat was in één van de koinobitische kloosters (κοινόβια) van 
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Athos. In het betreffende klooster stelde men zich met een beroep op het 'Stuurwerk' 
van de heilige Nikodimos van de Berg Athos (Νικόδημος Ь ΆγιορΕίτης) op het 
standpunt dat niet-Orthodoxen de kloosterkerk tijdens een viering niet mochten betre
den, ook theologische onderzoekers niet.87 Wel kreeg ik toestemming vanuit de narthex 
en van achter een raam buiten, waar het vroor, op een pleintje de dienst te observeren. 
Bandopnamen heb ik van geen enkele dienst gemaakt. Daarvoor had ik drie motieven. 
Allereerst mijn financiële toestand: ik kon mij de aanschaf van opnameapparatuur niet 
veroorloven. Ten tweede zou het verloop van de dienst wellicht anders zijn, als men 
beseñe dat er opnamen werden gemaakt. Ten derde wilde ik niet met een band- of 
cassetterecorder extra de aandacht op mij vestigen. Dat zou voor de vraaggesprekjes 
die ik na de dienst met diverse mensen had, waarschijnlijk gevolgen hebben gehad. Om 
dezelfde reden maar meer opdat ik hetgeen zich afspeelde niet uit het oog en oor zou 
verliezen, maakte ik tijdens de dienst amper schriftelijke aantekeningen. Wel maakte ik 
bij mijn thuiskomst zeer uitvoerige notities en een schets van de ruimtelijke mdeling 
van het kerkgebouw zoals die tijdens de viering was. Met deze werkwijze had ik al 
eerder ervaring opgedaan tijdens observaties van liturgische vieringen in Nederland. 
Toch nam ik aanvankelijk zeer rubricistisch en eenzijdig kwantitatief waar. Ik klampte 
mij vast aan de kategorieën van het onderzoeksmstrumentarium en was bevreesd dat 
mij iets zou ontgaan van de mij in het begin nog vreemde wereld van de Byzantijnse 
liturgie. Na ruim een jaar toen ik meer vertrouwd was met dit type van liturgie en 
meer routine bezat in het waarnemen van oliesels, kon ik op een rustiger wijze 
waarnemen, zag ik eerder de grote lijnen en kon ik de details sneller 'plaatsen' en naar 
waarde schatten. 

Bij de oliesels die bij mensen thuis werden gehouden, was het gewone patroon dat ik 
een bepaalde priester-sleutelpersoon opbelde of opzocht en hem vroeg of hij in die 
periode nog afspraken had voor een oliesel bij mensen thuis. Was dat het geval en 
bestonden er mijnerzijds geen problemen met betrekking tot het tijdstip en de plaats, 
dan vroeg ik of ik mee kon gaan. De priester gaf alle keren toestemming. Met de 
mensen bij wie het oliesel gevierd werd, nam ik tevoren geen contact op. Omdat ik hen 
in de regel niet kende en zij niet wisten wie ik was, zou een verzoek van mij aan hen tot 
bijwoning van het oliesel hen waarschijnlijk in een moeilijk parket hebben gebracht. Via 
de priester verliep de introductie veel soepeler. Ik heb het geen enkele keer meegemaakt 
dat de pope van tevoren de bewoners van het huis erover opbelde of aansprak dat ik 
mee zou komen. Als we bij het betreffende huis gearriveerd waren, werd ik over het 
algemeen hartelijk welkom geheten. Eén priester, met wie ik zesmaal ben meegeweest, 
stelde mij in de regel voor en omschreef het doel van mijn komst. Hij vertelde echter 
niet dat ik gegevens voor een onderzoek verzamelde, maar dat ik belangstelling voor de 
Orthodoxe liturgie koesterde. 'Hij is KathoHek theoloog en wil onze sacramenten 
bijwonen', zei hij (Eimi καθολικός ео\оуос mí еКеі νά παρακολουθήσει τά δικά 
μας μυστήρια). Of hij zei: 'Hij interesseert zich erg voor onze kerk en wil onze 
sacramenten leren kennen' ('Ενδιαφέρεται πολύ yiá την ίκκλ-ησία μας καί θέλει νά 
"γνωρίσει τά δικά μας μυστήρια). In één geval hoefde hij mij niet voor te stellen, 
omdat de betreffende mensen en ik elkaar al kenden. Eén andere priester, met wie ik 
naar drie oliesels ben geweest, stelde mij geen enkele keer voor. Een ander deed dat 
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evenmin. Eenmaal, in een Macedonisch dorp, liep het contact niet via de priester, maar 
was ik uitgenodigd door de vrouw des huizes. 
Wanneer het oliesel niet meteen begon, raakte ik eerst in gesprek met de vrouw of de 
heer des huizes, de priester of genodigden. Het gespreksthema was bijna altijd Neder
land of Griekenland. Men vroeg naar de reden van mijn verblijf in Hellas en mijn 
mening over dat land. Tijdens de dienst zelf stond ik tussen de overige deelnemers in, 
maar op zo'n plaats dat ik iedereen, vooral de priester en zijn assistenten, goed kon zien. 
Net als bij de oliesels in een kerk volgde ik de dienst vanuit het rituaaltje van de 
Apostolische Diakonie en vergeleek wat gezegd en verder gedaan werd met de gedrukte 
orde van dienst. Ik was op de priester en zijn assistent na doorgaans weer de enige met 
een tekst bij zich. Ondertussen hield ik een brandende kaars in de hand, sloeg bij de 
kleine doxologieën een kruis, knielde bij de evangelielezingen en het gebed 'Heilige ... 
koning', boog het hoofd bij het wieroken en kuste het evangelieboekje en de hand van 
de priester, als hij daartoe rondging. Eén priester negeerde mij telkens volledig en liet 
mij ook het evangelieboek niet kussen. Mijn voornaam werd zo goed als nooit bijge
schreven op het lijstje met namen dat de priester voorlas. Dat bevatte namelijk alleen de 
namen van familieleden en genodigden. Alleen toen ikzelf was uitgenodigd door de 
gastvrouw, werd ook mijn naam opgeschreven en afgelezen. Bij de zalving werd ik 
meestal gewoon overgeslagen. Soms begrepen mensen niet waarom en vroegen dat na 
de viering bij mij na. Een keer echter, weer bij die viering waarvoor ik door de vrouw 
des huizes was uitgenodigd, vroeg de priester mij op het moment van de zalving of 
Katholieken ook met olie gezalfd werden. Toen ik daarop ja zei, zalfde hij ook mij. Na 
afloop werd ik samen met de priester, zijn assistent en de overige gasten uitgenodigd 
te gaan zitten en werd ik 'bediend', nu in de andere zin van het woord. Ik nam actief 
deel aan het gesprek dat zich ontspon, en stelde vragen over het oliesel. 
Ik heb ook hier geen bandopnamen gemaakt. Daarvoor gelden dezelfde motieven als 
voor de oliesels in een kerkgebouw. Het tweede motief weegt hier echter zwaarder. In 
een kleine groep zijn de gevoeligheid voor opnameapparatuur en de neiging het gedrag 
daarom aan te passen sterker dan in een grote groep. Na mijn thuiskomst maakte ik 
uitvoerige verslagen. 

2.3.2.2 DE VRAAGGESPREKKEN МВТ DE DEELNEMERS AAN DE OLIESELS8* 
Bij drieëntwintig van de eenendertig oliesels die ik observeerde, dat wil zeggen bij alle 
elf oliesels die in huizen werden gehouden, en bij vijftien van de twintig die in een kerk 
gevierd werden, was ik in de gelegenheid onmiddellijk vóór of na de plechtigheid vragen 
te stellen aan de deelnemers. Concreet waren dat de bewoners van het huis waar het 
oliesel plaatsvond, de priester(s) die voorging(en), de koster en de dames van de 
armenkas (ot κυρίες τόΰ φιλόπτωχον ταμείου), de genodigden, dim wel de kerkgan
gers. De vragen die ik stelde, waren open. Zij waren afgeleid uit de kategorieën van het 
onderzoeksinstrumentarium. Heel in het algemeen luidden zij: 
- 'Waarom vindt dit concrete oliesel plaats?' 
- 'Hoe dikwijls viert u een oliesel?' 
- 'Hoe bereidt u zich op het oliesel voor?' 
- 'Kenden u (dat wil zeggen de priester en de overigen) elkaar reeds persoonlijk vóór 

het oliesel?' 
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- 'Verstaat u de liturgische taal?' 
- 'Wat betekent het oliesel voor u?' 
Vele aspecten van de achtergrond van de deelnemers, hun interactie gedurende de 
dienst, de vormgeving en het ritueel werden mij meestal tijdens de observatie zelf 
duidelijk. Als ik hierover echter onduidelijkheden had, vroeg ik die zo mogelijk na. 
Doorgaans was het niet mogelijk diep op de zaken in te gaan en was er alleen sprake 
van een nogal snelle vergaring van belangrijke informatie. Ik kon ook lang niet altijd alle 
vragen stellen die ik wilde. Evenmin kon ik steeds met alle bovengenoemde kategorieën 
deelnemers praten. Dat kwam vanwege de omstandigheden ter plekke. Bij mensen thuis 
waren dat het nuttigen van spijs en drank na het oliesel en de onderlinge gesprekken van 
de priester, de vrouw (en heer) des huizes en de genodigden. Daarin kon en wilde ik 
niet steeds zomaar tussenbeide komen. Wat dit betreft, voelde ik in mijzelf duidelijk de 
spanning tussen het deelnemer zijn (en het gewoon meedoen aan het gesprek van de 
overigen) en het onderzoeker zijn (met de wens op dat moment een vaste reeks vragen 
te stellen). Verder was het natuurlijk een essentieel aspect van het onderzoek zelf te 
kijken en te luisteren naar de situatie, naar hoe die was zonder al te veel interventie van 
buiten. Op het ogenblik dat ik vragen ging stellen, doorbrak ik de 'normale' situatie en 
schiep ik een nieuwe.89 Bovendien stond er zowel voor als na de viering maar een 
beperkte hoeveelheid tijd ter beschikking. Vaak stapte de priester al na vijf minuten op, 
omdat hij nog andere verplichtingen had en ging ik noodgedwongen mee. Verschillende 
keren ben ik echter gebleven om met de bewoners en gasten langer na te kunnen praten. 
In een kerkgebouw waren de omstandigheden weer anders. De anonimiteit en het grote 
aantal van de kerkgangers bewerkten dat ik hen minder snel met vragen benaderde dan 
mensen in de thuissituatie. Daarnaast waren er de onderlinge gesprekken tussen de 
kerkgangers, de priesters en de overigen die ik niet zomaar wilde onderbreken. Ook hier 
beleefde ik weer dezelfde spanning tussen deelnemer zijn en onderzoeker zijn. Tevens 
kwam hier opnieuw het probleem van de beperkte tijd om de hoek kijken: na afloop 
verliet men bijna dadelijk het kerkgebouw en tegelijkertijd wilde ik ook nog wat 
rondkijken en in me opnemen wat zich na het oliesel afspeelde. 
Ik wisselde de formulering van de vragen af naargelang van de positie en de achtergrond 
van degenen die ik ondervroeg. Ik bedoel hier met name het verschil tussen priesters en 
leken, theologisch gevormden en niet-theologisch geschoolden, de vrouw en de heer des 
huizes enerzijds en de genodigden anderzijds, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, 
etcetera. Zo goed als altijd ging men openhartig op de verschillende vragen in. Dikwijls 
kreeg ik tegenvragen. Een herhaalde malen gestelde vraag was of men in de Kathoüeke 
kerk ook het oliesel had. Zo ontstond een gesprek over en weer waaraan in de thuis
situatie niet zelden heel de kring van aanwezigen meedeed. Een bijzondere rol was in 
het gesprek voor de priester weggelegd. Vanwege het feit namelijk dat hij meer kennis 
'in liturgicis' bezat en vanwege zijn prestige, antwoordde hij gewoonlijk met grote 
stelligheid. Het prestige van de pope had echter tot gevolg dat verscheidene mensen in 
zijn aanwezigheid niet rechtstreeks voor hun eigen opvattingen uitkwamen en hem het 
woord lieten doen. Het gebeurde verschillende malen dat hij het gesprek monopoli
seerde of vanuit een bepaalde apologetische houding meende mij ten overstaan van 
anderen de dogmatisch gezien 'juiste' opvatting over het oliesel uiteen te moeten 
zetten. 
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Driemaal deed zich na afloop van een oliesel dat in een huis gevierd werd, de gelegen
heid voor een uitvoerig vraaggesprek van enkele uren te hebben met alle aanwezigen. 
Alleen de priester ontbrak elke keer, omdat hij al weggegaan was. Het was hierbij 
mogelijk alle bovengenoemde vragen uitgebreid aan de orde te stellen. De afwezigheid 
van de priester bleek geen nadeel maar eerder een voordeel te zijn, aangezien de 
overigen nu meer vrijuit spraken. Bij één oliesel ben ik tweemaal op latere tijdstippen 
naar het huis teruggekeerd voor langdurige verdere nagesprekken met enkele deelneem
sters. Ik heb ook lange vraaggesprekken kunnen voeren met enkele priesters die waren 
voorgegaan. Dat waren vier priesters die in parochies te Thessaloniki stonden. De 
gesprekken vonden plaats met ieder afzonderlijk en na afspraak. Ze duurden elk 
gemiddeld één uur. De vragen waren weer uit de vier kategorieën van het onderzoeks-
instrumentarium afgeleid. Met één priester die behalve pastoor (•προϊστάμενος της 
βνορίας) een bekend Grieks liturgist was, heb ik zelfs elf vraaggesprekken gevoerd. In 
drie gevallen kwam ik mensen die ik bij een oliesel had ontmoet, later bij andere 
liturgische vieringen opnieuw tegen. We praatten toen na over het oliesel en ik had de 
kans enkele zaken die me nog onduidelijk waren, bij hen na te vragen. Het zou enerzijds 
wenselijk zijn geweest na elk oliesel op afspraak op systematische wijze vraaggesprekken 
met alle deelnemers te hebben gehad. Dat was anderzijds een nauwelijks te realiseren 
zaak, gezien de beperkte opzet van het veldwerk en vanwege het dagelijks leven van de 
betrokkenen dat zijn loop hernam. 

Ook tijdens de vraaggesprekken heb ik geen band- of cassetterecorder gebruikt. Zoals 
gezegd zou het gebruik van opnameapparatuur het verloop van het gesprek waarschijn
lijk hebben gewijzigd. Evenals van de observaties heb ik van de gesprekken uitvoerige 
schriftelijke aantekeningen gemaakt. 

2.3.2.3 DE VRAAGGESPREKKEN MET ANDEREN DAN DE DEELNEMERS AAN DE OUESELS 

Behalve met de deelnemers aan de oliesels die ik observeerde, heb ik met zesenzeventig 
andere personen vraaggesprekken gevoerd. Die gesprekken vallen in twee kategorieën 
onder te brengen. 
De eerste kategorie bestaat uit vraaggesprekken die gehouden zijn met mensen van wie 
ik op grond van hun functie en positie in de Griekse kerk en samenleving mocht 
aannemen dat ze over de praxis van het oliesel belangrijke inlichtingen konden geven. Ik 
werd op hen geattendeerd door sleutelpersonen, in vraaggesprekken of bij het literatuur
onderzoek. Onder andere omdat ik bursaal (υπότροπος) van de Griekse staat was en 
een schriftelijke aanbeveling bij mij had, was het niet moeilijk hun instemming voor het 
gesprek te krijgen. Het betrof in totaal achttien personen. Dertien daarvan waren 
priester, te weten zes parochiepriester, vijf ziekenhuispriester - drie daarvan waren 
tevens werkzaam in een parochie -, één bisschop en één ceremoniaris van een klooster. 
Er waren vijf leken bij, namelijk drie artsen, één directeur van een bejaardentehuis en 
één hoogleraar in de liturgiewetenschap. Acht mensen van deze kategorie woonden en 
werkten in Thessaloniki (allen in het gelijknamige bisdom), zes in Athene (in het 
gelijknamig aartsbisdom), twee in dorpen op het Macedonisch platteland (in het diocees 
Polyani en Kilkision, respectievelijk Edessa, Pella en Almopia), één in een stad in 
Macedonië (bisdom Servia en Kozani) en één op Athos. 
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De gesprekken duurden gemiddeld een uur. De vragen waren gebaseerd op de vier 
kategorieën van het onderzoeksinstrumentarium en luidden heel in het algemeen: 
- 'Wat zijn naar uw praktijkervaring de plaats, de context en de betekenis van het 

oliesel?' 
- 'Wal dienen in uw visie de plaats, de context en de betekenis van het oliesel te zijn?' 
- 'Hoe verloopt naar uw praktijkervaring het oliesel?' 
- 'Hoe dient in uw visie het oliesel te verlopen?' 
De gesprekken vonden in de regel plaats op afspraak en werden gehouden op de plek 
waar de betreffende personen werkten. Zo kon ik tevens hun werkplek in ogenschouw 
nemen. De ziekenhuizen heb ik via observaties ter plaatse en door middel van korte 
vraaggesprekken met anderen, bijvoorbeeld met ziekenbezoeksters, enigszins uitgebrei
der onderzocht. Het betrof hier vier grote ziekenhuizen in Thessaloniki en drie in 
Athene, waaronder de twee grootste van die stad.90 De vier te Thessaloniki liggen alle 
in het gehjknamig bisdom, die in Athene in het gehjknamig aartsbisdom. Ook het 
vermelde bejaardentehuis, dat in de stad en het diocees Thessaloniki ligt, heb ik via 
observatie nader onderzocht. Ter vergelijking met de gegevens over deze instellingen heb 
ik inhchtingen ingewonnen over een grote psychiatrische inrichting. Deze bevindt zich 
eveneens in de Griekse 'medehoofdstad' (συμτρωτευουσα), en wel in het bisdom 
Neapolis en Stavroupolis. 
De tweede kategorie bestaat uit korte en lange vraaggesprekken met mensen met wie ik 
gewoon, dat wil zeggen zonder referenties vooraf over hun persoon, in aanraking 
kwam." Als de gelegenheid zich voordeed, bijvoorbeeld als het gesprek over Pasen, 
ziekte of het boze oog ging, sneed ik het thema van het oliesel aan. Het ging hier om 
achtenvijftig personen. Drieëndertig daarvan waren leek, namelijk veertien huisvrouw, 
vijf student, vier hoogleraar of wetenschappelijk medewerker (ετημελ-ητής) aan een 
theologische of letterenfaculteit, vier arts, drie kleinhandelaar, één psychiater, één 
psycholoog en één journalist. De meesten woonden in de buurt waar ik verbleef in de 
bovenstad van Thessaloniki of studeerden, dan wel doceerden aan de Aristoteles-
Universiteit. Drieëntwintig personen waren priester, en wel achttien parochiepriester, 
twee ziekenhuispriester, twee kloosterling (¡¿ρομόναχος) en één bisschop. De twee 
overigen waren respectievelijk kloosterzuster en diaken. Vijfentwintig van de ondervraag
den woonden en werkten in Thessaloniki, waarvan zeventien in het gehjknamig bisdom, 
vijf in het diocees Neapolis en Stavroupolis en drie in het bisdom Nea Krini en Kalama-
ria. Vijftien respondenten waren afkomstig uit dorpen en steden elders in Macedonië, 
acht daarvan uit het bisdom lërissos, Heilige Berg en Ardamerion, drie uit het diocees 
Drama, twee uit het diocees Lagkadas, dat ten Noord-Westen van Thessaloniki ligt, één 
uit het bisdom Servia en Kozani en één uit het bisdom Polyani en Kilkision. Tien 
personen kwamen uit Athene, waarvan zeven uit het aartsbisdom, twee uit het bisdom 
Nea Ionia en Filadelfia en één uit het bisdom Nea Smyrni. Twee personen woonden in 
Chalkida, in het diocees Chalkis, Istiea en Noordelijke Sporaden, en één bevond zich op 
het eiland Kefallinia, in het gehjknamig diocees. Twee respondenten woonden en 
werkten in kloosters op Athos en drie op het eiland Kreta, in het bisdom Petra van de 
halfautonome Kerk van Kreta. 
De gesprekken in de tweede kategorie varieerden in duur van vijf tot dertig minuten, 
naargelang van de omstandigheden en de aard van de gegeven inhchtingen. Sommigen 
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zeiden bijvoorbeeld dat ze niet in oliesels geïnteresseerd waren, omdat 'priesters die toch 
alleen maar deden om er hun zakken mee te vullen'. Anderen zeiden dat ze weliswaar 
aan oliesels deelnamen, omdat 'dat goed was', maar konden er verder niets over zeggen. 
Weer in andere gevallen moest ik of mijn gesprekspartner na een poosje weg voor 
andere bezigheden. De vragen die ik mensen uit de tweede kategorie stelde, kwamen 
overeen met de vragen die hierboven bij de eerste kategorie zijn geformuleerd. De wijze 
van het stellen van vragen wisselde naargelang van de positie en de achtergrond van de 
gesprekspartner. Bij de korte gesprekken met een duur van ongeveer vijf minuten kon 
ik niet diep op de zaken ingaan, evenmin alle vragen stellen. 
Het verschil tussen de twee kategorieen vraaggesprekken enerzijds en de in de vorige 
paragraaf genoemde vraaggesprekken anderzijds is, dat in het laatste geval de observatie 
van het oliesel vele gegevens verstrekte en antwoorden gaf, terwijl in het eerste geval de 
observatie ontbrak en dus meer uitvoerige gegevens nodig waren. 
Na afloop van de gesprekken maakte ik notities. Om eerder genoemde redenen is tijdens 
de gesprekken geen opnameapparatuur gebruikt. Vanwege het dikwijls toevallige 
karakter van de gesprekken van kategorie twee zou het gebruik van een recorder ook 
erg moeilijk zijn geweest. 

Tijdens de vraaggesprekken waar het in deze en in de vorige paragraaf om gaat, heb ik 
ook informatie verkregen over een aantal concrete vieringen van het oliesel. Het betreft 
in totaal zestien casussen. Ofschoon ik ze niet zelf heb geobserveerd, heb ik ze wel 
gedocumenteerd. Tabel twee bevat hiervan een overzicht. Ik bied deze gegevens 
wederom aan ter nadere verantwoording van de inhoudelijke onderzoeksresultaten. Ik 
heb in de tabel alleen casussen opgenomen waarvan de datum, de plaats, het bisdom, 
de ruimte en de gelegenheid min of meer precies vielen vast te stellen. Ik heb geen 
casussen opgenomen welke ik te weten kwam via mensen die er niet zelf aan hadden 
deelgenomen. Het toeval heeft echter een grote rol gespeeld bij de opstelling van de lijst 
van casussen. Ik heb namelijk de kriteria dat de mondelinge bron een deelnemer aan de 
viering moest zijn en dat de datum, de plaats, enzovoorts, bekend moesten zijn, pas 
achteraf gehanteerd, dat wil zeggen na de afsluiting van het veldwerk. Tijdens de 
vraaggesprekken zelf heb ik niet naar die punten doorgevraagd, als mij dat toen niet van 
belang leek. Had ik dat wel gedaan, dan was tabel twee veel langer geworden. Voorbeel
den van casussen of clusters van casussen die ik niet in de tabel heb opgenomen, zijn: 'In 
de parochie χ doen we, als er spanningen zijn in een huwelijk of gezin, een oliesel met 
deelname van alle betrokkenen'. 'Mijn moeder vierde toen ze verhuisde geen oliesel in 
het nieuwe huis. Dat heeft ze geweten. Wat een ellende heeft ze daarna meegemaakt. 
Ikzelf heb het wel gedaan toen ik verhuisde'. 'Mijn moeder viert met nieuwjaar altijd een 
oliesel'. Natuurlijk waren deze inlichtingen zeer waardevol, vooral die welke een 
herhaaldelijk plaatsvindend type oliesel beschreven. Ik heb ze daarom bij de inhoude
lijke beschrijving van de onderzoeksresultaten wel degelijk gebruikt. 
Tabel twee is op dezelfde wijze ingedeeld als tabel één, met dit verschil dat nu ook de 
mondelinge bronnen zijn gespecificeerd. De gegevens over de ruimte en enkele aandui
dingen over de plaats zijn omwille van de anonimiteit weer tamelijk algemeen gehouden. 
Drie oliesels vonden plaats vóór de periode dat ik veldwerk verrichtte. Ik heb ze 
opgenomen, omdat ik ze uitzonderlijk goed kon documenteren, vooral in hun context, 
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Tabel 2 Gedocumenteerde met-geobserveerde oliesels 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 

Datum 

aug 1978 

okt 1978 

dec 1978 

23-12-
1981" 
14-4-1982 

2-8-1983 
24-11-1983 

24-11-1983 

28-11-1983 

4-12-1983 
17-12-1983 
23-3-1984 
9^-1984 

174-1984 
17-4-1984 
28-6-1984 

Plaats 

Dorp in 
Macedonië 

Dorp m 
Macedonie 
Dorp in 
Macedonië 
Athos 

Dorp in 
Macedonië 
Thessaloniki 
Thessaloniki 

Thessaloniki 

Thessaloniki 

Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 

Thessaloniki 
Thessaloniki 
Dorp in 
Macedonië 

Bisdom 

lenssos, H 
Berg en 
Ardamenon 
lenssos, H 
Berg en A. 
lenssos, H 
Bergen Α. 
Oekumemsch 
Patnarchaat 
Lagkadas 

Thessaloniki 
Thessaloniki 

Thessaloniki 

Thessaloniki 

Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 
Thessaloniki 

Thessaloniki 
Thessaloniki 
lenssos, Η 
Berg en 
Ardamenon 

Ruimte 

Kamer van een 

Kamer van een 

Kamer van een 

Kloosterkerk 

Parochiekerk 

Woonhuis 
Woonhuis 

Woonhuis 

Kamer van een 

Woonhuis 
Woonhuis 

woonhuis 

woonhuis 

woonhuis 

woonhuis 

Zaal van een ziekenhuis 
Kapel van een 
studententehuis 
Woonhuis 
Woonhuis 
Woonhuis 

Gelegenheid 

Ziekte· 

Ziekte 

Ziekte 

Vasten van Kerstmis 

Grote woensdag 

Sterven 
Vasten van Kerstmis en 
ziekte 
Vasten van Kerstmis en 
ziekte 
Vasten van Kerstmis en 
verjaardag 
Naamdag 
Vasten van Kerstmis 
Ziekte 
Grote veertigdagentijd 

Grote week 
Grote week 
Het betrekken van een nieuw 
huis, het pas getrouwd zijn 
van een echtpaar en de 
zwangerschap van de 
echtgenote 

Mondelinge bron 

Zieke (vrouw des huizes) en 
genodigden 

Zieke (vrouw des huizes) en 
genodigden 
Zieke (vrouw des huizes) en 
genodigden 
Ceremonians van het klooster 

Pnester en diaken 

Pnester 
Pnester 

Genodigden 

Vrouw des huizes 

Heer en vrouw des huizes 
Pnester 
Pnester 
Pnester 

Pnester 
Pnester 
Vrouw des huizes en 
genodigden 

* Met 'ziekte' en 'zieke' bedoel ik hier vooral het lichamelijk aspect 
** Deze datum is volgens de Juliaanse kalender genoteerd Volgens de Gregonaanse kalender is dit 5-1-1982 



en omdat ze uniek materiaal opleverden. De precieze data vielen echter niet meer te 
achterhalen. Ze werden alle in hetzelfde huis ten bate van dezelfde persoon gehouden. 
Zij leed aan kanker. Van de tien oliesels in Thessaloniki werden er zes in het centrum, 
drie in de bovenstad en één in een andere wijk gevierd.92 Drie huisoliesels vonden plaats 
in de parochie waar ikzelf vier oliesels bij mensen thuis heb geobserveerd, en twee in de 
parochie waar ik zes zulke vieringen heb meegemaakt. In acht gevallen kan ik het 
vertrek van het huis waar de viering plaatshad, niet aangeven. 

2.3.2.4 DE OBSERVATIE VAN RITEN DIE MET HET OLIESEL VERWANT ZIJN 
Met de tamelijk algemene titel 'met het oliesel verwante riten' bedoel ik een breed skala 
van liturgische diensten en rituele handelingen die, de een meer de ander minder, 
gelijkenis vertonen met het oliesel ten opzichte van de plaats die ze innemen, degenen 
die eraan deelnemen, de vormgeving en/of de betekenis ervan. De observaties vonden 
plaats om de overeenkomsten en de verschillen van de betreffende riten met het oliesel 
vast te stellen en zo het eigene van het oliesel beter te kunnen bepalen. Het betreft 
allereerst de grote en de kleine waterwijding, de verzoekdienst, de zalving bij feesten van 
de kerkpatroon, de gebeden voor zieken en de rite tot bevrijding van het boze oog. 
Verder zijn het de rituele handelingen met bloemen die tijdens bepaalde liturgische 
vieringen in de kerk gebruikt zijn. Tot slot vallen de bedevaarten te noemen en de 
feesten van genezingsheiligen in de kerken die hen tot patroon hebben. Ik heb iedere 
dienst of rituele handeling afzonderlijk meer dan één keer geobserveerd. Bovendien heb 
ik in vele van de vraaggesprekken die in de twee vorige paragrafen genoemd zijn, 
inlichtingen over deze riten gekregen. In het kader van dit proefschrift heeft het weinig 
zin te beschrijven waar en wanneer precies ik elke rite meemaakte. 
Andere diensten en riten die met het oliesel verwant zijn, heb ik niet zelf kunnen 
observeren. De oorzaak daarvan is dat ze ofwel alleen in besloten kring ofwel slechts 
zeer spaarzaam voorkomen. Het betreft de exorcismen, de privé-eucharistie, de zieken
communie, dan wel de teerspijze en de 'rite voor een zieltogende'. De biecht heb ik 
weliswaar verschillende keren kunnen observeren maar (uiteraard) alleen op afstand. 
Tijdens de zojuist vermelde vraaggesprekken heb ik evenwel veel informatie gekregen 
over deze diensten. 
De 'rite tot vertroosting van zieken die door onreine en agressieve geesten gekweld 
worden', welke belangrijke overeenkomsten met het oliesel vertoont, heb ik noch kunnen 
observeren noch heb ik er uit mondelinge bronnen verwijzingen naar gekregen. 
De hierboven genoemde riten worden ook in de beschrijving van de praktijk van het 
oliesel behandeld, zij het in het kort. 

2.4 Het onderzoeksinstrumentarimn 

Tijdens het veldwerk heb ik gebruik gemaakt van een onderzoeksinstrumentarium. Op 
basis hiervan heb ik de observaties verricht, de vraaggesprekken gehouden en de 
verslagen daarvan geanalyseerd. Gedurende de uitvoering van het veldwerk en de analyse 
van de onderzoeksresultaten stootte ik echter op gegevens waarvoor het instrumentarium 
in zijn eerste vorm niet voldoende Onderdak' bood. Bovendien had ik in de aanvanke-
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lijke opzet ervan ook kategorieën opgenomen waarvoor ik in de praktijk nauwelijks 
aanknopingspunten vond. De verklaring hiervoor vormt het feit dat het instrumentarium 
al vóór het Griekse veldwerk tot stand gekomen was. Het was ontworpen voor een 
veldonderzoek dat ik in 1979 verrichtte en dat betrekking had op de praxis van de 
ziekenzalving in een algemeen ziekenhuis in West-Nederland.93 Het instrumentarium 
bevatte een aantal punten oftewel kategorieën die gebaseerd waren op het eigene van de 
ziekenzalving in de Westerse kerk, zoals de context van ziekte en sterven en de bijzon
dere aandacht die de zieke tijdens de viering kreeg. Omdat het instrument in zijn geheel 
genomen echter voldoende algemeen was om bij de analyse van andersoortige liturgische 
vieringen dienst te kunnen doen, besloot ik destijds het als uitgangspunt te nemen voor 
het veldwerk in Griekenland. Bij dit besluit speelde natuurlijk ook het feit een rol, dat 
ik aanvankelijk de situatie van ziek zijn beschouwde als de meest voorkomende bij 
Griekse oliesels.* Toen de realiteit mij anders leerde en ik de beperktheden van het 
instrumentarium al doende ontdekte, wijzigde ik het. De belangrijkste veranderingen 
waren, dat bij de kategorie 'plaats' de dodenzalving als zelfstandig punt geschrapt werd 
evenals het aparte punt 'de zieke(n)' bij de kategorie 'deelnemers', en dat aan dezelfde 
kategorie 'deelnemers' punten over liturgische functionarissen als 'overige clerici', 'het 
koor, de lector en de misdienaars' toegevoegd werden. Ook de kategorie 'betekenis' heb 
ik nogal gewijzigd, maar om andere redenen. In die kategorie zou op zich ook de 
betekenis van het oliesel zoals die vanuit het formulier oplicht, ter sprake moeten 
komen. Maar omdat die in deel één al is uiteengezet, beperk ik me op deze plaats tot 
de betekenis zoals de deelnemers die aan het oliesel toekennen (welke natuurlijk weer 
wel op het formulier gebaseerd kan zijn). 
De kategorieën van het instrumentarium zijn de plaats, de deelnemers, de vormgeving 
en de betekenis van het oliesel. Deze vier kategorieën vallen samen met de vier aspecten 
van het oliesel die in dit proefschrift bestudeerd worden. Onder de kategorie 'plaats' 
geef ik de algemene positie van het oliesel, zijn context en zijn fasering aan: 1. de 
benaming die aan het oliesel gegeven wordt; 2. de situatie waarin het oliesel plaatsheeft; 
3. de frequentie waarmee het oliesel gevierd wordt; 4. de fasen die rondom het oliesel 
vallen te onderscheiden: 4.1. de voorbereiding op het oliesel, 4.2. het gebeuren na het 
oliesel. Onder de kategorie 'deelnemers' wordt aangegeven welke personen het oliesel 
bijwonen en welke rollen zij vervullen. Ik onderscheid: 1. de priester(s); 2. de overige 
clerici; 3. het koor, de lector en de misdienaars; 4. het volk; 5. de overige deelnemers. 
Onder de kategorie 'vormgeving' wordt de formele structuur van het oliesel geschetst: 
1. het tijdstip waarop het oliesel gevierd wordt; 2. de ruimte waarbinnen het oliesel 
geschiedt; 3. het verloop van het oliesel; 4. de elementen waarvan tijdens de viering 
gebruik wordt gemaakt: 4.1. het formulier, 4.2. de verbale elementen, 4.3. de non-verbale 
elementen. Onder de kategorie 'betekenis' ten slotte beschrijf ik de betekenis die de 
deelnemers aan het oliesel toekennen.95 

2.5 Het kwalitatief onderzoek 

Toen ik mijn veldwerk had afgesloten en in Nederland de resultaten ervan aan het 
uitwerken was, kwam ik in aanraking met de methode van het kwalitatief onderzoek. Ik 
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ontdekte verwantschap tussen die methode en mijn eigen onderzoek. Daarom beschrijf 
ik nu eerst de methode van het kwalitatief onderzoek.96 Zij houdt in dat de onderzoeker 
zich voor de ontwikkeling van theorie op veldwerk baseert. De onderzoeker neemt zelf 
deel aan de te onderzoeken werkelijkheid en hanteert open waarnemingstechnieken. 
Tussen het veldwerk en de ontwikkeling van theoretische begrippen bestaat een dialekti
sche verhouding. De theorie is voortdurend in ontwikkeling en is nooit af. Zij is 'gefun
deerd' als zij past op het veld van onderzoek, dat wil zeggen als zij kernprocessen die 
zich in het veld voordoen, thematiseert, interpreteert en verklaart. Het kwalitatief 
onderzoek bestaat uit vier fasen. In de eerste fase, die der exploratie, worden gegevens 
in het veld verzameld. Deze worden beschreven en vervolgens worden op grond hiervan 
begrippen ontwikkeld. Tevens wordt de probleemstelling die de onderzoeker vooraf had, 
aan de praktijkgegevens getoetst. In de tweede fase, die der specificatie, worden de 
begrippen zo nauwkeurig mogelijk uitgewerkt. Dit gebeurt via het telkens doorlopen van 
een cyclus die bestaat uit reflectie, het verzamelen van gegevens in het veld, het analyse
ren hiervan en wederom reflectie. Men spreekt hier ook van de methode van voort
durende vergelijking. (Deze methode wordt overigens niet alleen nu maar ook in de 
overige fasen gebruikt.) Het is in de tweede fase nodig een volledig overzicht van het 
onderzoeksveld te krijgen. In die fase wordt ook literatuuronderzoek verricht om de 
waarde van de ontwikkelde begrippen aan de vakliteratuur te toetsen. In de derde fase, 
die van de reductie, wordt het kernbegrip bepaald. Het kernbegrip is het begrip dat het 
gebeuren in het onderzoeksveld het beste thematiseert en verklaart. In de vierde fase, 
die der integratie, wordt de theorie uitgewerkt en vindt wederom literatuuronderzoek 
plaats. De overgang van de ene fase naar de andere geschiedt, nadat zij naar de mening 
van de onderzoeker afgewerkt is, 'verzadigd' is. In elke fase vindt een schriftelijke 
verslaggeving plaats. Deze bestaat uit drie onderdelen: 1. het beschrijven van het 
veldmateriaal; 2. het noteren van de begrippen die ontwikkeld worden; 3. het maken 
van 'memo's', dat wil zeggen notities waarin de fasen van het onderzoek, het 'reflectie
proces', beschreven worden. De onderzoeker controleert zichzelf via replicatie en 
triangulatie. Met het laatste wordt bedoeld dat men van meer dan één methode gebruik 
maakt, bijvoorbeeld het houden van vraaggesprekken naast de participerende observatie. 
In mijn eigen onderzoek ben ook ik uitgegaan van de wisselwerking tussen het veldwerk, 
de ontwikkeling van theorie en het literatuuronderzoek. Daarin had het veldwerk het 
primaat en werd de theorie op grond van de gegevens van het veldwerk herhaalde malen 
bijgesteld. De wijzigingen die in het onderzoeksinstrumentarium en in de vraagstelling 
werden aangebracht, getuigen daarvan. Ik nam via de participerende observatie zelf deel 
aan het veld en leerde in de vraaggesprekken het perspectief van andere betrokkenen 
kennen. Ik paste de triangulatie97 en de replicatie98 toe. 

Er bestaat ook een groot verschil tussen mijn onderzoek en de zojuist beschreven 
methode van kwalitatief onderzoek. Ik bedoel daarmee niet dat ik tevoren reeds een 
tamelijk uitgewerkt onderzoeksinstrumentarium had en dat dat in het kwalitatief 
onderzoek niet zou (mogen) gebeuren. In dit soort onderzoek gaat het erom dat men, 
of men nu wel of niet een gedetailleerd instrumentarium benut, zo open mogelijk 
waarneemt.99 Het verschil dat ik bedoel, is dat de methode van kwalitatief onderzoek 
zeer grondig en systematisch is, zoals blijkt uit de opzet van de vier fasen en de drievou
dige schriftelijke verslaggeving. Bovendien eist de methode dat in de tweede fase een 
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volledig overzicht van het onderzoeksveld wordt verkregen. Gegeven de beperkte opzet 
van mijn veldonderzoek en de omstandigheden waaronder ik het verrichtte, heb ik de 
verschillende fasen veel fragmentarischer doorlopen en de schriftelijke verslaggeving 
grover opgezet dan nodig is voor een degelijke hantering van de kwalitatieve methode. 
Men kan zich echter afvragen of de beschreven methode niet meer een 'ideaaltype' of 
norm is naar de verwerkelijking waarvan een onderzoeker streeft, dan dat de meeste 
feitelijke onderzoeken aan de eisen van het 'ideaaltype', de norm, voldoen.100 
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3 De huidige praktijk van het oliesel in de Orthodoxe kerk 
in Griekenland 

Ik beschrijf nu de inhoudelijke resultaten van het veldonderzoek, en wel naar de vier 
reeds genoemde aspecten van het oliesel.101 De beschrijving van de resultaten van het 
veldwerk wordt aangevuld met gegevens die verworven zijn tijdens literatuurstudie. 
Daarvan wordt in de noten verantwoording afgelegd. 

3.1 De plaats van het oliesel 

3.1.1 De benaming voor het oliesel 
De naam die verreweg het meest in zwang is, is 'de gebedsolie' (τό «νχέλαιο; naar
gelang men zich van de katharevousa of de dimotiki, het polytonisch of het monotonisch 
stelsel bedient, ook: то elxeKaiov en то tvxekaio). Over de etymologische herkomst 
van het woord (ή ευχή, то е\аюі>) zijn sommige leken van mening, dat het gevormd is 
uit het woord voor 'gebed' en dat voor 'ontferming' (eXeoç). Omdat in het huidige 
Grieks de epsilon en de tweeklank alfa-jota op dezelfde manier worden uitgeproken, 
ligt de verwarring voor de hand. Het woord 'gebedsolie' wordt meestal alleen voor de 
liturgische viering als zodanig gebruikt, maar soms ook voor de oüe die tijdens de viering 
gewijd wordt en waarmee de gelovigen gezalfd worden. In geschreven teksten gaat aan 
deze benaming gewoonlijk het bijvoeglijk naamwoord 'heilig' vooraf (iepó, Шую, 
θέϊο102). Vóór het betreffende woord kan ook een adjectief staan dat betrekking heeft 
op de liturg, zoals bij de term 'bisschoppelijk oliesel' (αρχιερατικό ενχίΚαιο). 
Ook wordt de term 'de heiüge olie' (то ayiov 'ékaiov) gebruikt. Deze term komt 
meestal alleen in geschreven teksten voor, met name in orden van dienst. Het begrip 
wordt echter ook voor de gewijde olie gebezigd, evenals voor olie die in een ander kader 
dan de viering van het oliesel gezegend is, bijvoorbeeld in bedevaartskerken.103 De 
volksmond spreekt in dat geval van άγιο λάδι. Een ander woord dat soms gebruikt 
wordt, is 'de zeven-popenviering' (τό ίφτα-πά-παοο). Dit woord uit de volkstaal wordt 
alleen gebezigd als er meer dan één priester voorgaat, bijvoorbeeld drie of meer, niet 
per se zeven. De term 'rite van de lamp', volgens een vooraanstaand Westers liturgist 'Ie 
nom en usage un peu partout'104, waarvan het Griekse equivalent waarschijnlijk zou 
moeten luiden άκολουοία της Χαμττάοας/κανοήλας, heb ik geen enkele keer gehoord 
of gelezen. In schriftelijke bronnen is dikwijls sprake van 'de viering/voltrekking van het 
oliesel' (17 τέλεσις/ή τελετή/ή εττιτελεσις/η τε\εσιουρ-γία του ε'υχελαίου), van 'de rite 
van het oliesel' (η ακολουθία τόΰ ευχελαίου) of van 'het sacrament van het oliesel' (то 
μυστήριο του ευχελαίου). Men treft deze combinaties ook wel aan met het begrip 
acyiov 'έλαιον in plaats van βοχέλαιο. 
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Van een oliesel wordt meestal in een bepaalde zinsamenhang gesproken. Zo wordt 
door leken gezegd, dat 'de priester een oliesel leest' (ó τάπας Ôia/Jafci εΰχελαιο). 
Dit komt overeen met de betiteling door het volk van de liturgische activiteiten van 
een pope als 'lezen' (διάβασμα) en van voorwerpen die door een priester gezegend 
zijn, als 'gelezen' (διαβασμένα). Ook wordt vaak gezegd, dat de priester 'een oliesel 
doet' (каш ebxéXaio). In schriftelijke taal zegt men dan meestal 'viert' (теХеТ/кт-
TÍXÍT). In al deze gevallen ligt de nadruk op het handelen van de priester. Dikwijls 
wordt ook van degenen die om het oüesel gevraagd hebben en ten bate van wie het 
gevierd wordt, gezegd dat zíj het oliesel 'doen'. Een voorbeeld daarvan is de uitspraak 
van een vrouw die tegen haar buurvrouw zei: 'Gisteren heb ik een oliesel gedaan' 
(Χτες 'έκανα ευχέλαιο). Dat komt overeen met de betiteüng in de formulieren 
'degene die het Oüesel doet/viert' (o ποιων/τΕΧων το Εΰχέλαιο»'). Ook in andere 
liturgische situaties wordt iets dergelijks gezegd. Zo is een gewone vraag van menseh 
onder elkaar; 'Waar heb je dit jaar Pasen gedaan?' (Ποϋ екамс 'Ανάσταση φέτος;). 
De lijdende vorm 'er wordt een oliesel gevierd' (τέΧέίται εΰχελαιο) en het onper
soonlijke 'er vindt een oliesel plaats' (yivtTai βυχέΧαιο) worden eveneens dikwijls 
gebezigd. 

3.12 De situatie van het oliesel 
Er bestaan verschillende situaties waarin men een oliesel viert. Nu eens lijken ze sterk 
op elkaar, dan weer verschillen ze onderling erg. Ik beschrijf allereerst de meest voor
komende toestand: de voorbereiding op het paasfeest. Daarna bespreek ik analoge 
situaties, namelijk de voorbereiding op het kerstfeest, de voorbereiding op het feest van 
Maria Ontslapen, die op het feest van de Heilige Apostelen en die op het patroonsfeest 
van de kerk. Vervolgens komt de belangrijke situatie van ziek zijn en sterven aan de 
orde. Tot slot komen de oplossing van problemen, enige bijzondere gelegenheden en 
overige situaties ter sprake. Om de plaats die het oliesel in het geheel van een bepaalde 
situatie inneemt, duidelijker te maken, schets ik enkele malen summier de brede context. 
Hoewel de frequentie en de betekenis van het oliesel later als afzonderlijke punten 
worden behandeld, komen zij hier al zijdelings ter sprake vanwege hun nauwe samen
hang met het aspect van de situatie. 

3.1.2.1 DE VOORBEREIDING OP HET PAASFEEST 

Pasen is het grootste religieuze feest van het jaar en de tijd van voorbereiding op het 
paasfeest105 is dé situatie bij uitstek voor het vieren van een oüesel. Deze voorbereidings
tijd is bedoeld als een periode van inkeer en boete, onthouding van bepaalde spijzen en 
dranken en het doen van liefdadigheid en gerechtigheid.106 De periode duurt tien weken 
en begint met de 'zondag van de tollenaar en de Farizeeër' (κυριακή του τελώνου καί 
του Λαρισαίου). De eerste drie weken vormen een voorvasten, tijdens welke het 
gebruik van vlees, vis, zuivel, olie en wijn in de keuken fasengewijs op dient te houden. 
In tegenstelling tot de vasten vindt op het eind van de drie weken het carnaval plaats (ot 
άπόκριβς, τό καρναβάλι) met zijn verkleedpartijen, dansen en uitbundig eten en 
drinken. DadeUjk hierna begint de grote veertigdagentijd (μεγάλη τεσσαρακοστή of 
kortweg in de volksmond σαρακοστή), die zes weken duurt. Op de eerste dag daarvan, 
'reine maandag' (καθαρή δευτέρα), worden toegestane vastenspijzen feestelijk bereid en 
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verorberd. De meest strenge vastendagen zijn de eerste drie dagen van de veertig
dagentijd (τό τρημβρο) en heel de goede oftewel de grote week (μεγάλη εβδομάδα), 
die op de grote veertigdagentijd volgt, met name de vrijdag daarvan. Slechts weinigen 
houden zich echter consequent aan de vastenvoorschriften. Vele anderen zoeken een 
compromis tussen de vastenregels en de eisen die het gezins- en het beroepsleven 
stellen. Voor nog weer vele anderen speelt de vasten in hun dagelijks leven zo goed als 
geen rol.107 De veertigdagentijd wordt gekenmerkt door drie zondagen met een bijzon
der karakter: de eerste zondag die de 'zondag van de Orthodoxie' (κυριακη της 
'Ορθοδοξίας) heet met haar ikonenprocessie, de derde zondag, 'zondag van de 
kruisverering' (κνριακή της στανροπροσκννήσβως) genaamd, met de verering van het 
kruis en het brengen en meenemen door de gelovigen van de 'kruisbloemen'108, en de 
zesde zondag, de zogeheten 'zondag van de palmtakken' (κνριακή των βαϊων), met de 
zegening der laurier-, olijf- of palmtakken. Die zesde zondag wordt voorafgegaan door 
de 'zaterdag van Lazaros' (σάββατο τόν Ααζάρον), die vanwege de opstandingsthema-
tiek in zekere zin een voorafbeelding van Pasen is. De grote veertigdagentijd wordt ook 
gekenmerkt door liturgische diensten als de zeer populaire 'begroetingen van de Geheel 
en al Heilige < Maria >' (χαιρετισμοί της ïlamyiaç) en de 'heilige liturgie van de 
vooraf gewijde gaven' (θεία λειτουργία των -προη^ιασμένων δώρων). Ofschoon de 
laatstgenoemde liturgie, die ook wel kortweg zelf de 'voorafgewijde' (προη-γιασμένη) 
genoemd wordt, in verschillende parochies niet alleen op woensdag- en vrijdagochtend 
maar op iedere doordeweekse dag gevierd wordt, is het aantal communicanten meestal 
zeer gering.109 

Tijdens de laatste paar weken van de veertigdagentijd wordt met het oog op de paas
communie intensiever gebiecht dan in andere perioden van het jaar. In diezelfde weken, 
maar vooral tijdens de eerste dagen van de grote week, vieren talrijke Grieken een 
oliesel bij hen thuis. Dikwijls is dat nauw verbonden met de jaarlijkse lenteschoonmaak. 
De huizen worden van binnen gereinigd en de buitenkant wordt vaak opnieuw geverfd 
of gewit. Op de schoonmaak van het huis volgt het (dan meestal noodzakelijke) baden 
en wassen van het lichaam. Tot slot vindt het oliesel plaats. De morgendiensten van 
grote maandag, grote dinsdag en grote woensdag worden alle drie reeds de avond 
tevoren gehouden. Vanwege hun apolytikion over de komst van de bruidegom heten ze 
'dienst van de bruidegom' (ακολουθία του νυμφίου). Op die dagen wordt ook weer de 
liturgie van de vooraf gewijde gaven gevierd. Daarna is het in het kerkgebouw de beurt 
aan het oliesel. Het wordt op grote woensdag, de dag waarop de gedachtenis wordt 
gevierd van de vrouw die Jezus zalfde110, in alle parochiekerken en kathedralen gevierd 
en op grote donderdag over het algemeen in kloosterkerken. In het bisdom Neapolis en 
Stavroupolis wordt het ook nog op een andere, telkens verschillende dag eerder in de 
grote veertigdagentijd gehouden. Dat gebeurt in aanwezigheid van de bisschop, die met 
zeven priesters voorgaat. Het oliesel functioneert zo tevens als middel van contact tussen 
de bisschop en de parochies. 

De belangrijkste liturgische vieringen van de grote week worden door de Griekse 
staatstelevisie veelal rechtstreeks uitgezonden. Het oliesel wordt echter niet uitgezonden. 
Daarvoor wordt het niet als belangrijk genoeg beschouwd. Tijdens de liturgie van 
Basilios op grote donderdag doen velen hun paascommunie. De redenen dat zij reeds 
dan en niet op de 'stralende <dag>' zelf (17 Ααμπρή) communiceren, zijn dat men de 
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drukte bij het communiceren op Pasen vreest, dat men 'het dan maar alvast gehad 
heeft', dat men in de paasnacht liever thuis paassoep (ματγίφίτσα) eet dan dat men 
zich in de kerk bevindt voor de nachtelijke eucharistie en dat grote donderdag van 
oudsher de dag is waarop men communiceert. Soms vindt vlak vóór de communie nog 
een zalving met olie plaats. Op het moment dat de mensen naar voren komen om de 
communie te ontvangen, zalven sommige priesters hen op het voorhoofd en op andere 
lichaamsdelen die ook bij het oliesel gezalfd worden. De pope zegt daarbij 'tot genezing 
van ziel en lichaam' (etc ίασιρ ψνχης те καί σώματος), één van de 'zalvingsformules' 
van het oliesel. Men gebruikt olie die van het oliesel van grote woensdag of van een 
andere keer bewaard is. Deze praktijk, die ook bij andere hoogtijden voorkomt, werd in 
de periode van mijn veldwerk alleen door oude priesters gebezigd. Het schijnt dat zij tot 
enkele decennia daarvoor vrij algemeen in zwang was. 
In de grote steden begint op donderdag de uittocht van tallozen naar hun familie op 
het platteland om daar de paasdagen door te brengen. Alle openbare instellingen zijn 
vanaf die dag tot en met de dinsdag van de paasweek gesloten. De liturgische vieringen 
die nu nog volgen, beelden het lijden en de dood van de Christus visueel sterk uit en 
'dramatiseren' ze, waardoor die gebeurtenissen in zekere zin opnieuw present worden 
gesteld en de gelovigen zich al dan niet kunnen vereenzelvigen met de hoofdrolspelers 
van het liturgisch drama. Die vieringen zijn onder andere de 'dienst van het heilig lijden' 
(ακολουθία των α-γίων παθών), in de volksmond naar het aantal evangelielezingen in 
die dienst 'de twaalf evangeliën' geheten (τά δώδεκα eûc^eXia), welke op donder
dagavond plaatsvindt, verder de 'grote uren' (μεγάλες ώρες) en de 'grote vesper' 
(μεγάλος εσπερινός) op vrijdagochtend, en de 'grafklacht' (επιτάφιος θρήνος) op 
vrijdagavond. Op de ochtend van grote zaterdag gaan tijdens de liturgie van Basilios net 
als op donderdag weer velen te communie die daarmee niet nog een dag willen wachten. 
Deze ochtendeucharistie wordt echter reeds als de 'eerste verrijzenis' (πρώτη ανάσταση) 
beschouwd; de liturgische gewaden zijn niet meer paars maar wit. In de loop van de dag 
legt men thuis de laatste hand aan het paasmaal, wast zich en trekt nette, vaak nieuwe 
kleren aan voor de liturgie van middernacht. Niet weinigen die al op donderdag of 
zaterdagochtend te communie zijn geweest, vasten op zaterdag niet meer ondanks het 
mopperen van priesters over dit verzuim, 's Avonds laat begint de morgendienst van 
Pasen, waarin om middernacht de kreet 'Christus is opgestaan' (Χριστός ανέστη) valt 
te horen. Het is de 'voornaamste verrijzenis' (η κυρίως ανάσταση). Slechts weinigen 
blijven evenwel om de liturgie van Chrysostomos bij te wonen die dadelijk volgt, en 
bijgevolg communiceren er maar weinigen. De 'stralende dag' wordt vooral met eten en 
drinken en famihebezoek doorgebracht. De vijftigdagentijd is begonnen. De lente is 
volop aan de gang. 

Tot slot kom ik terug op de verhouding van het oliesel tot de communie en de biecht.111 

Volgens kerkelijke voorschriften bestaat de voorbereiding op de communie primair uit 
de biecht en wordt het oliesel in dit verband meestal niet genoemd. Voor heel wat 
Grieken vormt juist het oliesel een goede voorbereiding op die communie. Hier ligt een 
onduidelijkheid. In de praktijk vallen er verschillende patronen te onderscheiden: 
a Men gaat eerst te biecht, enkele dagen later viert men thuis een oliesel en/of men 

woont het oliesel in de kerk op grote woensdag bij. Daarna doet men de paascommu-
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nie. De ohezalving die soms nog vlak vóór de communie geschiedt, lijkt veel op de 
zalving tijdens het oliesel. 

b Men viert eerst een oliesel thuis, gaat vervolgens, bijvoorbeeld één week later, te 
biecht, gaat eventueel daarna nog naar het oliesel van grote woensdag in de kerk en 
tot slot communiceert men. 

с Men gaat niet te biecht. Men viert wel een oliesel. Op het einde van de grote week 
communiceert men. 

d Men biecht. Men viert geen oliesel, bijvoorbeeld om financiële motieven of om geen 
drukte thuis te hebben. Tot slot communiceert men. 

e Men biecht niet. Evenmin viert men het oliesel, noch thuis noch in de kerk, onder 
andere uit tijdgebrek, onverschilligheid of omdat men van opvatting is dat de plaats 
van het oliesel alleen ziekte is. Men communiceert wel. 

f Men gaat noch te biecht, woont noch een oliesel bij, gaat noch te communie. Voor de 
meesten speelt hier onkerkelijkheid een grote rol. 

Natuurüjk geldt wat hier over de drie sacramenten gezegd is, niet alleen voor Pasen 
maar ook voor Kerstmis, Maria Ontslapen, enzovoorts, evenals voor situaties dat gelovi
gen los van welk feest dan ook willen communiceren en biechten. Het standpunt van 
sommige theologen dat men alvorens aan een oliesel deel te nemen in elk geval moet 
biechten, wordt in de liturgische praktijk niet of nauwelijks toegepast. 

3.1.2.2 DE VOORBEREIDING OP HET KERSTFEEST 
De periode vóór Kerstmis heet de vasten van Kerstmis (η νηστεία τωι> Χριστουγέννων). 
De volksmond spreekt van 'veertigdaagse' (то σαραντάμερο). Het is weer een veertig-
daagse vastentijd, die nu op 15 november begint.112 Ook dan vinden bij mensen thuis 
oliesels plaats, zij het in veel mindere mate dan in de tijd vóór Pasen. Ook in het 
kerkgebouw wordt het oliesel gevierd. In vergelijking met de periode vóór Pasen zijn er 
daar echter verschillen. Allereerst gebeuren deze vieringen slechts in enkele delen van 
Griekenland, met name in Thessaloniki en omgeving en in nog een paar streken van 
Macedonië. Ten tweede bestaat er (nog) geen uniforme datum. In de kloosterkerken van 
Athos kent men wel één datum. Soms maakt het oliesel deel uit van een hele week met 
liturgische plechtigheden die alle ter voorbereiding op Kerstmis plaatsvinden, zoals de 
liturgie van Grigorios, die van Jakobus of Markus en de 'begroetingen van de Geheel 
en ai Heilige'. Dikwijls zijn in het kader van zo'n week relieken van de patroonheilige 
van de kerk die elders, veelal op Athos, bewaard worden, tijdelijk ter verering naar de 
kerk overgebracht. In dat geval is de verering daarvan tevens in de viering van het oliesel 
opgenomen. 
De minder belangrijke plaats die het oliesel in de periode vóór Kerstmis inneemt in 
vergelijking met de tijd vóór Pasen, komt overeen met het geringere aanzien dat het 
kerstfeest ten opzichte van het paasfeest geniet. De huizen worden weliswaar ook vóór 
Kerstmis schoongemaakt, maar dat gebeurt minder grondig dan in het voorjaar en er 
wordt minder ophef van gemaakt. De kerstvásten speelt in het dagelijks leven eveneens 
een minder grote rol dan de vastentijd vóór Pasen. De vastenvoorschriften zijn enigszins 
lichter en de naleving van de voorschriften is geringer. Liturgisch gezien is de kerstvasten 
veel minder versierd met specifieke vieringen en teksten dan de propaschale vasten. Er 
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komen weliswaar enkele belangrijke Mariafeesten en gedachtenissen van heiligen voor, 
maar die ontlenen hun betekenis niet aan de kerstvasten. Enkele zondagen hebben een 
eigen kerstkarakter, namelijk de op één na laatste zondag vóór Kerstmis, die 'zondag 
van de voorvaderen' (κυριακή των τροτατόρων) wordt genoemd, en de zogeheten 
'zondag vóór de geboorte van Christus' (κυριακή rpó της Χρίστου ytvvijaewç). Zij 
spelen echter ten aanzien van de officiële liturgische viering en van de volksdevotionele 
aspecten ervan geen rol die gelijk is aan die van bijvoorbeeld de 'zondag van de 
palmtakken'. 
Tijdens de laatste weken vóór Kerstmis zijn de winkels en de markt overvol met 
kooplustig publiek. De inkopen worden niet alleen met het oog op Kerstmis gedaan 
maar ook vanwege 1 januari, wanneer het begin van het nieuwe jaar en het feest van 
Sint Basilios gevierd worden. Dat is de dag waarop men veelal geschenken met elkaar 
uitwisselt.113 In de laatste weken van de kerstvasten valt eveneens een enigszins ver
hevigde biechtpraktijk waar te nemen ter voorbereiding op de communie met Kerstmis. 
In de dagen vlak vóór Kerstmis wordt, zoals gezegd, het huis nog eens schoongemaakt, 
bereidt men het kersteten en wordt de kerstboom opgetuigd. Op de dag vóór Kerstmis 
(•παραμονή των Χριοτου^έννων) worden in de kerk de grote uren gelezen en worden 
dadelijk daarna de grote vesper en de liturgie van Basilios gevierd. De meeste mensen 
die willen communiceren ter gelegenheid van Kerstmis, doen dat op de dag vóór het 
feest, vooral om de drukte tijdens de liturgie op Kerstmis zelf en bijgevolg tijdverlies te 
ontlopen. Kinderen komen langs de huizen en zingen üederen waarin ze de heilsbood
schap verkondigen, goede wensen overbrengen en om een kleinigheid vragen (κάλαντα). 
Talrijke mensen verlaten net als met Pasen de grote steden om de kerstdagen bij familie 
op het platteland door te brengen. Op 25 december wordt rond de dageraad na de 
morgendienst de liturgie van Chrysostomos gevierd. De dag verloopt met familiebezoek, 
eten en drinken, uitgaan. Op de avond van 26 december, welke dag bijna op dezelfde 
manier verloopt als de vorige, keren de Atheners en Thessalonicenzen massaal terug 
naar de stad. De 'twaalfdagentijd' (AoaeKaijpepo of Αωδ€κάμ.€ρο) is aangebroken. Dat 
is een periode waarin volgens oude overleveringen de duisternis en het ücht met elkaar 
om de heerschappij strijden. Met name in de steden echter beleeft men deze periode 
tegenwoordig veel minder in dit perspectief dan vroeger. De twaalfdagentijd eindigt op 
6 januari, wanneer het 'feest van de hebten' (-γιορτή των φώτων) oftewel Epifanie 
( ео<ра еіа) gevierd wordt. 

3.1.2.3 DE VOORBEREIDING OP HET FEEST VAN MARIA ONTSLAPEN EN OP HET FEEST 

VAN DE HEILIGE APOSTELEN 

De 'vasten van vijftien augustus' (ή νηστεία той бекатге та уо ато )"* begint op 1 
augustus en duurt twee weken. De meest kenmerkende liturgieën ervan bestaan uit de 
kleine verzoekdienst (μικρή παράκληση) en de grote verzoekdienst (μβ-γάλη 
•παράκληση), beide gericht tot de Moeder Gods. De kleine wordt in de kerk 's avonds 
om de dag gezongen. Op de andere dag wordt daar 's avonds de minder bekende grote 
verzoekdienst gezongen.115 Slechts weinige Grieken laten een priester bij zich thuis 
komen voor de viering van een oliesel. In de kerken wordt helemaal geen oliesel gevierd 
dat op de hoogtijd voorbereidt. De oorzaak van deze geringe praktijk is dat de vasten 
en het feest van 15 augustus een minder vooraanstaande plaats innemen dan Pasen en 
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Kerstmis en de daarmee corresponderende vastentijden. Bovendien roept de zomer 
eerder tot uitgelatenheid en feestvreugde op dan tot inkeer en boete. Van de gelegen
heid tot biechten wordt in de eerste helft van augustus evenmin druk gebruik gemaakt. 
Bijna middenin, op 6 augustus, wordt de vasten onderbroken door het feest van de 
'gedaanteverandering van de Heiland' (μίταμόρφωση του Σωτήρος), waarvan de viering 
vanwege de overwinning van het palamisme in de veertiende eeuw vooral in Thessaloniki 
nogal belangrijk is. Verder worden op die dag pasgeplukte druiventrossen gezegend. Op 
het hoogfeest van Maria Ontslapen (κοίμηση της еотоко ) communiceren velen tijdens 
de ochtendliturgie van Chrysostomos. In tegenstelling tot Pasen en Kerstmis kent Maria 
Ontslapen geen 'üturgische verdubbeling', dat wil zeggen op de dag ervóór wordt niet de 
liturgie van Basilios gevierd, die al de kernthematiek van het feest bevat. 15 Augustus is 
een vrije dag die onder andere weer met famihebezoek en uitgaan wordt doorgebracht. 
Tevens is het de feestdag van de Griekse strijdkrachten; Maria is hun patrones. Daarom 
wordt na afloop van de eucharistie een doxologie gehouden en worden in de kerk 
gloeiende toespraken afgestoken over het heilige vaderland. In de vooraanstaande 
Maria-oorden als Tinos en Panajia Solimela in Macedonië wordt 15 augustus grootscha
lig gevierd in aanwezigheid van hoogwaardigheidsbekleders van de staat. 
De vierde meerdaagse vastentijd van het jaar is die van de Heilige Apostelen (η νηστεία 
τωι> ΆΥιων 'Αποστόλων).116 Hij gaat vooraf aan het feest van Petrus en Paulus op 29 
juni en dat van de HeiUge Apostelen op 30 juni. Overigens varieert hij naargelang van 
de paasdatum, volgens de Gregoriaanse kalender, van dertig tot nul dagen. Deze 
vastentijd en de twee feesten spelen in het dagelijks leven van de meeste Grieken geen 
rol van enige betekenis. Daarom viert men tijdens die vasten maar zeer zelden een 
oliesel thuis. In de kerk gebeurt helemaal geen oliesel ter voorbereiding op de feesten. 
Een uitzondering daarop vormen kerken die aan de Heilige Apostelen, Petrus en/of 
Paulus gewijd zijn en daarom eventueel een oliesel vieren. Zo komen wij als vanzelf bij 
het volgende punt. 

3.1.2.4 DE VOORBEREIDING OP HET PATROONSFEEST VAN DE KERK 

Sommige Grieken vieren vóór het jaarlijks feest van de patroonheilige van hun parochie
kerk (τό τταιη/γυρι) een oliesel. Daarnaast vasten ze enkele dagen, hebben ze geen 
seksuele omgang en gaan ze te biecht. Op het feest zelf communiceren ze. Het komt 
ook voor, dat ze dat vóór het feest van een belangrijke heilige doen, zoals dat van Sint 
Dimitrios op 26 oktober, dat vooral in Macedonië groot aanzien geniet. Het gebruik dat 
men op zijn naamdag een oliesel viert, is hiermee verwant. Er zijn bijvoorbeeld mensen 
die Nikos heten en elk jaar op 6 december een oüesel thuis vieren. Er zijn ook ouders 
die dat ter gelegenheid van de naamdag van hun kinderen doen. In de steden komt ook 
wel een oliesel ter gelegenheid van iemands verjaardag voor. Dat is zeldzaam, omdat 
verjaardagen in Griekenland nauwelijks gevierd worden. 
Ook in enkele kerken wordt vóór het patroonsfeest het oliesel gevierd, in sommige 
gevallen één of twee dagen vóór het feest, maar meestal op de vooravond (ή 
παραμονή).1" De gebruikeUjke gang van zaken op de vooravond is, dat eerst een 
rondgang (περιφορά) met de ikoon en/of de reüeken van de heilige door de parochie 
heen gebeurt met een muziekkorps voorop en de priesters, hoogwaardigheidsbekleders 
en het pubhek achter de ikoon casu quo relieken aan. Bij slecht weer vindt de processie 
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in de kerk plaats en maakt zij deel uit van de vigilie. Soms doet men haar de volgende 
dag na de eucharistie. Na de rondgang wordt in de kerk de grote vesper gevierd, vaak 
in tegenwoordigheid van de residerende bisschop. Vervolgens worden dikwijls een 
zegening van brood, wijn en olie (αρτοκλασία) en de verzoekdienst van de heilige 
gehouden. De verzoekdienst kan ook pas de volgende dag in de namiddag ter afsluiting 
van het feest gehouden worden. Tot slot vindt eventueel een oliesel plaats. Af en toe 
wordt diezelfde avond vóór het oliesel al de morgendienst gevierd.118 In dat geval spreekt 
men wel van een vigilie (¿τγρυπνία, παννυχίς). De duur van zo'n vigilie varieert van vier 
tot zeven aaneengesloten uren. Terwijl binnen in de kerk liturgie wordt gevierd, staan 
buiten om het gebouw heen marktkramen waar speelgoed, sieraden, shirtjes, kaarsen en 
allerlei religieuze snuisterijen verkocht worden. Alle terrasjes in de omgeving zijn bezet. 
Men eet, drinkt en danst. De volgende ochtend worden de morgendienst, als die nog 
niet is gevierd, en de eucharistie luisterrijk voltrokken. Daarna kan men heel de dag de 
ikoon of de relieken van de heilige in de kerk komen vereren en gaat het feest in de 
uitgaanscentra verder. 

In een enkel geval wordt die dag 's avonds een oliesel gevierd. De keren dat ik dat 
meemaakte, had het oliesel op de avond tevoren moeten plaatsvinden, maar was het om 
welke reden of oorzaak dan ook uitgesteld. Volgens de erbij betrokken priester was dat 
geen probleem, omdat 'het oliesel als sacrament van boete altijd goed deed'. Bovendien 
ging het daarbij om patroonsfeesten van secundair belang: die van de heilige van een 
zijkapel in de kerk of van een kapel elders in de parochie. 
In een aantal kerken vindt een ritueel plaats dat erg op de zalving van het oliesel lijkt. 
De priester zalft de gelovigen met olie uit het lampje dat vóór de ikoon van de patroons-
heilige hangt te branden.119 Dit ritueel wordt op het einde van de morgendienst vlak vóór 
of na de grote doxologie voltrokken. Normaliter is dat de orthros die op de vooravond 
van het feest gevierd wordt, maar het is ook wel eens een morgendienst die al enkele 
dagen vóór het patroonsfeest in een voorbereidingsvigilie wordt gehouden. Het betref
fende ritueel was volgens enkele priesters die ik ondervroeg, tot het midden van de jaren 
zeventig zowel bij parochiële als bij monastieke patroonsfeesten tamelijk algemeen 
gebruikelijk. In de periode van mijn veldwerk gebeurde het echter bijna alleen nog bij 
patroonsfeesten in kloosters. De specifieke oorzaken waarom deze zalving in de 
parochies bijna geheel verdwenen is, zijn misschien dat de morgendienst van hel 
patroonsfeest nauwelijks nog op de vooravond gehouden wordt, maar veelal 's ochtends 
vóór de eucharistie plaatsvindt, terwijl de zalving met olie uit het lampje vigilieliturgie is, 
en dat de kerkelijke autoriteiten de onrust willen vermijden die ontstaat wanneer alle 
gelovigen voor de zalving naar voren komen. 

Soms viert men in de kerk ook een oliesel vanwege een gebeurtenis als het overbrengen 
(η άνακομιοη) naar de kerk van relieken van de patroonsheilige die tijdens archeolo
gisch onderzoek teruggevonden zijn. De dienstdoende priester liet het oliesel in dit geval 
plaatsvinden, omdat 'nu de genade van de heilige extra werkzaam was en een oliesel dan 
passend was en vrucht zou opleveren'. Ook hier was het oliesel in een groter geheel 
opgenomen: er vonden verder een feestelijke vesper, een morgendienst, de eucharistie 
en de verzoekdienst van de heilige plaats. 
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3.1.2.5 ZIEKTE EN STERVEN 

Onder ziekte wordt hier een stoornis van lichaam, ziel en/of geest verstaan die van die 
aard is dat de mens die eraan lijdt, niet meer zo kan leven en functioneren als voordat 
hij door de kwaal werd getroffen.120 In zekere zin zijn natuurlijk alle mensen ziek. 
Niemand leeft en functioneert immers optimaal. Bovendien kan men vanuit het perspec
tief van de Schrift, waarin ziekte en zonde, vergeving en genezing nauw met elkaar 
verbonden zijn, stellen dat wij allen ziek zijn, aangezien ieder mens zondigt.121 De 
wisselwerking tussen deze begrippen is, zoals het boek Job en Joh. 9,1-3 laten zien, 
echter geen causatief verband dat in iedere individuele situatie geldig is. Maar met ziekte 
bedoel ik de toestand die ontstaat als mensen binnen hun 'gewone' ziek zijn nog eens 
door extra-kwalen getroffen worden. Ik ga er daarbij van uit, dat de mens een dialek
tische eenheid vormt van lichaam, ziel en geest. Die eenheid vormt ook het uitgangspunt 
in de Griekse theologische anthropologie, met dien verstande dat deze meestal alleen de 
termen lichaam (τό σώμα) en ziel (17 ψυχή) gebruikt en in het begrip ziel ook het 
geestelijk aspect vat.122 

Hoewel ziekte van oudsher de 'locus proprius' van het oliesel is, vindt het hier nog maar 
betrekkelijk zelden plaats.1 3 Het wordt veel vaker tijdens vastenperioden vóór hoogfees
ten gevierd (zie hierboven). Er komen natuurlijk wel combinaties voor: oliesels die vlak 
vóór een hoogtijd omwille van een zieke worden gevierd. Een oliesel voor een zieke 
wordt meestal in een klooster gevierd of op het platteland of in huizen van stedelingen 
die nog maar kort geleden van het platteland naar de stad zijn getrokken. Daar is de 
traditie van hel 'ziekenoliesel' nog taai, al neemt zij in onze dagen onder invloed van de 
secularisatie steeds meer af. In de steden, waar de secularisatie veel verder is voort
geschreden dan op het platteland, is de plaats van het oliesel grotendeels overgenomen 
door de moderne geneeskunde. Ook het anti-clericalisme, de anonimiteit en de hoge 
graad van migratie en mobiliteit bewerken in de steden een grotere afstand tussen 
parochiepriesters en parochianen en zorgen ervoor dat mensen in geval van ziekte geen 
priester meer waarschuwen en dat men op het parochiebureau er ook meestal niet van 
op de hoogte is dat een bepaalde parochiaan ziek is. Bovendien laten zieke stedelingen 
zich eerder in een ziekenhuis of kliniek opnemen of worden hiertoe eerder door hun 
verwanten aangespoord dan zieke plattelanders. Bijna alle ziekenhuizen en klinieken 
liggen namelijk in een stad. De patiënten en de stadsparochies zijn ook vanwege de 
gebrekkige communicatie tussen de kliniek/het ziekenhuis en het parochiebureau eerder 
uit eikaars zicht verdwenen dan op het platteland. 
Ter verklaring van het feit dat het oliesel bij ziekte in het algemeen, dus zowel op het 
platteland als in de steden, tamelijk weinig voorkomt, moeten nog drie factoren genoemd 
worden. Allereerst huldigen vele niet-theologisch geschoolde leken de opvatting dat het 
oliesel vooral in de vastenperioden thuishoort en dat het primair dient tot het welzijn 
van eenieder die eraan deelneemt en tot dat van het huis. Deze opvatting die groten
deels op de praktijk van het oliesel is gebaseerd, bepaalt op haar beurt de praktijk 
verder. Ten tweede wordt het oliesel, als het al met ziekte geassocieerd wordt, dikwijls 
met de dood verbonden. Ook in Hellas ademt het oliesel bij ziekte de geur van dodelijke 
kwalen en het sterven, hoewel in veel mindere mate dan in de Westerse kerk. In vele 
gevallen wordt het oliesel namelijk gevierd bij zware ziekten die ten dode voeren, en 
menigeen is van opvatting dat het oliesel alleen bij ernstig zieken, en pas in de laatste 
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fase, die van het sterven, dient te gebeuren.124 Deze opvatting en de feitelijke praktijk 
versterken elkaar weer. Daar komt nog bij dat de angst voor de dood en de onbekwaam
heid hierover te communiceren vele mensen dikwijls ervan weerhouden al tijdens een 
eerdere fase van de ziekte een priester aan het ziekbed te roepen. Vanwege het verband 
dat door hen gelegd wordt tussen de komst van een priester en het viaticum (то 
εφόδω), het stervenssacrament bij uitstek, wordt de pope door hen namelijk als een 
voorbode des doods beschouwd. Ten derde vieren zieken en hun verwanten menigmaal 
juist vanwege de ziekte geen oliesel, ook niet het traditionele ter voorbereiding op Pasen 
en andere hoogtijden. Hun motief hiervoor is dat een oliesel hun veel voorbereiding 
kost, zoals het schoonmaken van het huis en het uitnodigen en onderhouden van gasten, 
en dat men al die drukte met een zieke in huis of als men zelf ziek is, niet kan gebrui
ken. Of men stelt het oliesel om die reden uit tot de zieke weer beter is. 'Ja maar, als 
de zieke beter is, hoeft het niet meer', merken sommige priesters dan schamper op. 
Behalve bij dodelijke ziekten als kanker wordt het oliesel ook bij andere zware aan
doeningen gevierd, bijvoorbeeld ernstige brandwonden, en bij slepende ziekten. Tevens 
doet men het wel eens bij minder ernstige kwalen, bijvoorbeeld bij huiduitslag en 
stramheid van gewrichten, maar ook bij psychische ziekten zoals langdurige depressies. 
In het laatste geval gebeurt dat zowel op aanraden van anderen als op eigen initiatief.125 

Soms viert men in het verloop van één en dezelfde ziekte het oliesel verschillende keren, 
bijvoorbeeld met tussenpozen van twee à drie maanden. Het oliesel dient tol de 
genezing van de patiënt, maar in de laatste fase van een dodelijke ziekte functioneert het 
primair als stervensliturgie.126 Soms bevindt de stervende zich reeds in coma.127 Het 
oliesel vindt tussen de biecht en de communie plaats of het gaat aan deze beide vooraf. 
Menig priester spreekt hier van een 'ketting' (αλυσίδα). De belangrijkste van de drie is 
de communie. Zo mogelijk vindt ook de biecht plaats. Het oliesel wordt alleen gevierd 
als de omstandigheden en de conditie van de patiënt het toelaten, er voldoende tijd is en 
de zieke en/of de familieleden om het oliesel verzoeken (al dan niet op initiatief van de 
parochiepriester).128 Deze Oosterse ketting vertoont vele overeenkomsten met de 
Westerse 'ritus continuus' van de biecht, de ziekenzalving en het viaticum. 

Een belangrijke kwestie is die van de infauste prognose. In Griekenland krijgt iemand 
die aan een zeer ernstige kwaal lijdt, van de behandelend arts zo goed als nooit te horen 
of de ziekte dodelijk is of niet, en zo ja, hoeveel levenstijd de zieke waarschijnlijk nog 
gegund is. Slechts familieleden krijgen de ware toedracht van de kwaal te horen, en dan 
alleen nog die familieleden waarover de arts van mening is dat ze het aankunnen de 
ware toedracht te vernemen. Vervolgens doen deze familieleden in een poging de 
kommer van de patiënt te verlichten mee in het 'verstoppertje spelen' rond het sterfbed: 
zij verzwijgen die infauste prognose voor de zieke en andere onwetende familieleden, 
verbergen hun eigen gevoelens van droefheid en rouw, en trachten de zieke hoop te 
geven op een goede afloop van de kwaal. In deze sfeer van gespletenheid zoeken zij naar 
een goed moment voor het plaatsvinden van de laatste biecht en het viaticum, die al dan 
niet met een oliesel gaan gepaard. Opdat de patiënt geen argwaan koestert, geven zij 
vaak als motief voor de sacramentenbediening dat het goed is voor de gezondheid van 
de zieke. In de beleving van de deelnemers aan de viering treden grote onderlinge 
verschillen op. Voor de familieleden die op de hoogte zijn van de juiste stand van de 
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conditie van de zieke, en voor de priester die meestal door hen hierover geïnformeerd 
is, functioneert de sacramentele viering namelijk als stervensliturgie. Door de zieke en 
de onwetende familieleden daarentegen kan deze sacramentenbediening als een 
therapeutisch middel beleefd worden. Toch slagen familieleden en de priester er zelden 
in de medische waarheid geheel verborgen te houden en kan de zieke zowel uit hun 
gedrag en de toespelingen die zij maken, als door het voelen van zijn eigen conditie 
dikwijls de ware toedracht van zijn ziekte opmaken en begrijpt hij min of meer de echte 
reden van de viering van de drie sacramenten.129 

Het komt voor dat ernstig zieken na het oliesel beter worden, zelfs als ze op sterven na 
dood waren. Het is echter een moeilijk uit te maken zaak, of de genezing alleen of 
voornamelijk aan het oliesel te danken is, zoals sommigen wel beweren.130 Er kunnen 
vele andere factoren zijn die de genezing (mede) bewerken, zoals grote wilskracht, een 
goede medische en verpleegkundige behandeling en bepaalde medicijnen van de 
volksgeneeskunde. Soms wordt het oliesel zelfs na iemands herstel uit dank daarvoor 
gevierd. Hier functioneert een rite die in wezen een smeekdienst is, als een dankdienst 
na afloop van de kwaal. Ter verklaring van dit paradoxale feit wijzen sommige priesters 
erop dat de Byzantijnse ritus geen speciale dankliturgie bezit. 
Als mensen in doodsstrijd liggen en zich niet kunnen overgeven, leest een aantal 
priesters in plaats van de 'rite voor een zieltogende' (zie pagina 149) het gebed na het 
zesde evangelie van het oliesel. De reden daarvan is dat dit gebed vooral over de 
vergeving van zonden gaat en daarbij in het bijzonder de vervloeking door een priester 
of door een van de ouders vermeldt. Het gekweld worden door zonden of de zware last 
van een vervloeking vormen voor de ziel immers een belemmering het lichaam te 
verlaten, aldus deze priesters. 
Een kloostergemeenschap krijgt regelmatig een verzoek tot het vieren van een oliesel 
voor zieken van buiten de communiteit. Zo'n verzoek wordt meestal door familieleden 
van de zieke uit een dorp of stad in de buurt van het klooster gedaan. Het oliesel wordt 
in de kloosterkerk gevierd. De gewijde olie wordt na afloop door de aanwezige familie
leden meegenomen of later door hen opgehaald. Daar zalven zij de zieke mee. 

Laten we nu de praktijk van het oliesel in enkele bijzondere instellingen bekijken: een 
aantal ziekenhuizen, een bejaardentehuis en een psychiatrische inrichting.131 In de vier 
onderzochte ziekenhuizen in Thessaloniki vindt één of meer keren per jaar een oliesel 
plaats: op grote woensdag (in alle vier), enige dagen vóór Kerstmis (in twee van de vier) 
en een derde maal in de loop van het jaar (in één). Het wordt in de kapel van het 
ziekenhuis of, bij gebrek daaraan, op een gang bij een grote 'vereringsikoon' 
(προσκννητάρι) gevierd. Het staat open voor deelname van alle patiënten, hun familie
leden en het personeel. Na afloop gaat de priester heel het ziekenhuis door en zalft 
eenieder die hij tegenkomt. Het komt ook voor, dat hij aan de patiënten die het oliesel 
bijwonen, een watje olie meegeeft met het verzoek de andere zieken op hun zaal te 
zalven. Deze oliesels gebeuren primair in het kader van de vastentijd vóór grote feesten 
en niet allereerst vanwege de situatie van ziek zijn van de patiënten. Toch moet men 
hierm niet zozeer een tegenstelling als wel een combinatie zien: het oliesel met zijn 
teksten over genezing van üchaam en ziel krijgt hier in zijn 'locus proprius' een bijzon
dere glans en bereidt tevens voor op de hoogtijd die komt.132 Het komt maar zelden voor 
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dat priesters bij patiënten en/of hun familieleden de mogelijkheid van een oliesel ter 
sprake brengen, behalve de zojuist genoemde oliesels, of dat patiënten en/of hun 
verwanten zelf om een oliesel vragen. Ter verklaring van dit verschijnsel dienen weer 
dezelfde factoren als die welke ik eerder genoemd heb, toen ik het oliesel in geval van 
ziekte in het algemeen beschreef. De factor van het slechte contact tussen patiënten die 
uit de steden afkomstig zijn, en hun parochies weegt in de ziekenhuizen van Thessaloniki 
echter dubbel zo zwaar vanwege de gebrekkige structuur van het ziekenhuispastoraat 
aldaar. Volgens de richtlijnen van het bisdom Thessaloniki133 wordt namelijk het 
ziekenhuispastoraat beoefend door priesters van naburige parochiekerken en niet door 
priesters die volledig voor het ziekenhuispastoraat zijn vrijgesteld. De parochiepriesters 
kunnen echter vanwege hun andere werkzaamheden slechts een halve à één dag per 
week aan het ziekenhuispastoraat besteden. Menig parochiepriester is van mening, dat 
hij bij de opname van een parochiaan in het ziekenhuis de patiënt daar niet hoeft te 
bezoeken, omdat de ziekenhuispriester de pastorale zorg wel overneemt. Die gedachte 
is dus maar voor een klein deel juist. Wanneer de ziekenhuispriesters in het ziekenhuis 
zijn, besteden ze bijna alle beschikbare tijd aan het afnemen van de biecht, het vieren 
van de eucharistie, het rondbrengen van de communie en korte, meestal oppervlakkige 
pastorale gesprekken. Voor andere liturgische vieringen en pastorale gesprekken die 
meer diepgang hebben, rest dus nauwelijks of geen tijd.134 Het is duidelijk, dat ook 
daarom de priesters de patiënten er niet toe stimuleren te vragen om een lange, 
tijdrovende en vermoeiende rite als het oliesel. Het korte ritueel van zalving en gebed 
dat in enkele Atheense ziekenhuizen wordt gepraktiseerd - daarover zo dadelijk - is in 
de hospitalen van Saloniki onbekend. De priesters worden bijgestaan door zieken-
bezoeksters. Die zijn meestal lid van een van de religieuze lekenorganisaties oftewel de 
'broederschappen' (αδελφότητες), met name van de broederschap 'Leven' (Ζωη). Deze 
vrouwen stellen zich onder andere tot taak bij de zieken navraag te doen of ze de 
priester aan hun bed willen zien verschijnen, of ze willen biechten en of ze de communie 
willen ontvangen. Ook talrijke verpleegkundigen die deel uitmaken van de broederschap
pen, rekenen het tot hun taak bij de patiënten te informeren of ze van de priester de 
sacramenten (biecht en communie) wensen te ontvangen. De ziekenbezoeksters en de 
verpleegkundigen brengen in het kader van de genezing van de zieke echter zelden of 
nooit het oüesel ter sprake.135 De spaarzame gevallen waarin een oliesel buiten het kader 
van de vastenperioden voor één of meer patiënten plaatsvindt, betreffen meestal alleen 
ernstig zieken en terminale patiënten naar wier overtuiging het oliesel nog tot hun 
genezing kan bijdragen of waarbij het functioneert in het kader van de stervensliturgie. 
Hier speelt de kwestie van de 'waarheid rond het ziekbed' weer een rol. De ziekenhuis-
priester is meestal wel op de hoogte van de ware toedracht van de ziekte, de patiënt in 
kwestie niet. Ook wordt wel om een oliesel gevraagd door patiënten die geopereerd 
moeten worden. Hun motief is niet zozeer de wens nog vóór de operatie beter te zijn en 
de operatie aldus overbodig te maken als wel de hoop en het vertrouwen dat de operatie 
na een oliesel goed zal verlopen. 

In de drie onderzochte Atheense ziekenhuizen is de toestand van het ziekenhuispastoraat 
anders. Volgens de beleidslijnen van het aartsbisdom Athene zijn in deze ziekenhuizen 
priesters werkzaam die hiervoor volledig zijn vrijgesteld.136 Bijgevolg bestaat hier meer 
tijd voor pastorale contacten en liturgische vieringen. In twee ziekenhuizen vindt het olie-
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sel als collectieve viering in de kapel weliswaar maar eenmaal per jaar plaats, namelijk 
op grote woensdag. We hebben hier weer te maken met het gebruikelijke oliesel in het 
kader van de voorbereiding op Pasen. Maar de vraag bij individuele patiënten om een 
oliesel voor hun genezing is in vergelijking met de praktijk in Thessaloniki betrekkelijk 
groot. In het ene ziekenhuis gaat de priester op deze verzoeken in en voltrekt aan het 
bed iedere keer de lange rite. Zelf brengt de betreffende pope de mogelijkheid een olie
sel voor een patiënt te doen overigens nooit ter sprake om niet de indruk te wekken dat 
hij geld wil bijverdienen (stipendia). Als een patiënt buiten kennis is en in beide beteke
nissen van het woord niet meer kan communiceren, doet de priester een kort ritueel met 
olie. Dat vormt geen zelfstandig 'mini-oliesel', maar het is wel aan het oliesel ontleend: 
de pope zalft de patiënt en spreekt daarbij het gebed 'Heilige vader'. De doelen ervan 
zijn de ondersteuning van de patiënt en het vervangen van de communie en het schenken 
van troost aan de familie, als de patiënt bewusteloos is. De olie is die van het oliesel van 
grote woensdag, die in de kapel bewaard wordt. In het tweede ziekenhuis heeft de 
priester een andere taakopvatting. Een liturgische viering is in zijn visie weliswaar de 
bezegeling van een pastoraal gesprek, maar die viering mag niet zolang duren dat het 
gesprek er grotendeels bij moet inschieten. Daarom gaat hij op de individuele verzoeken 
van patiënten en hun familieleden om een oliesel niet in. Wel voltrekt hij het zojuist 
genoemde korte ritueel met olie. De olie, die eveneens van het oliesel van grote woens
dag afkomstig is, draagt hij altijd bij zich. Dan kan het ritueel zonder grote onderbreking 
tijdens of na een pastoraal gesprek plaatshebben. Dat gebeurt op verzoek van de patiënt 
of op voorstel van de pope. Ook zieken buiten kennis kunnen gezalfd worden. In het 
derde ziekenhuis zijn met name mensen opgenomen die aan kanker lijden, en sterven 
vele patiënten. Er bestaat een relatief grote vraag bij de patiënten naar het oliesel, hetzij 
als middel tot genezing hetzij als afscheidsrite hetzij beide. Uit tijdsbesparing gaat de 
priester niet op de individuele verzoeken in, maar viert iedere maand een oliesel in de 
kapel van het ziekenhuis. Na afloop daarvan zalft hij alle patiënten in het ziekenhuis.137 

De oorzaken van de hogere frequentie van oliesels in de Atheense ziekenhuizen dan in 
die van Thessaloniki zijn niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk 'scoort' Athene hoger 
vanwege de full-time-aanwezigheid van de ziekenhuispriesters en wellicht ook vanwege 
een andere samenstelling van het patiëntenbestand in Athene dan in Saloniki.138 

In de ziekenhuizen en klinieken die buiten de twee grootste Griekse steden liggen, 
werken zo goed als geen priesters die volledig voor het ziekenhuispastoraat zijn vrij
gesteld.139 Meestal hebben de plaatselijke bisschop, één of meer parochiepriesters in hel 
bijzonder of alle diocesane parochiepriesters in het algemeen de deeltaak om, al dan 
niet met assistentie van dames van de parochiële armenkassen en van de broederschap
pen, in de naburige ziekenhuizen en klinieken de zieken te bezoeken en de sacramenten 
van de biecht en de eucharistie te vieren.140 In de schriftelijke bronnen wordt het oliesel 
in deze samenhang zo goed als nooit vermeld. In sommige gevallen wordt wel expüciet 
vermeld dat op grote woensdag een oliesel gevierd wordt waarin de plaatselijk bisschop 
voorgaat. Het betreft hier weer het gebruikelijke oliesel ter voorbereiding op Pasen. Het 
feit echter dat de 'ordinarius loei' voorgaat, wijst erop dat hij aan deze viering een nogal 
groot belang toekent.141 

In het door mij onderzochte bejaardentehuis te Thessaloniki wordt het oliesel viermaal 
per jaar in de kapel van het tehuis gevierd: op grote woensdag in zeer plechtige vorm, 
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in de periode vóór Kerstmis en nog tweemaal tijdens de rest van het jaar.142 Behalve 
weer het feit dat ter voorbereiding op grote liturgische feesten als Pasen en Kerstmis 
een oliesel gebruikelijk is, speelt de opvatting een rol dat het oliesel de kwalen die de 
ouderdom met zich meebrengt, heelt. Aan het bejaardentehuis zijn twee parochiepries
ters in een deeltijd-betrekking verbonden. Zij gaan voor in de liturgische vieringen en 
beoefenen pastoraat samen met leden van de broederschappen. In de psychiatrische 
instelling van Thessaloniki waarnaar ik onderzoek heb gedaan, vindt nooit een oliesel 
plaats. Er bestaat veel wrijving tussen de psychiatrische staf enerzijds en de kerkelijke 
overheid casu quo de door haar in deeltijd aan de inrichting aangestelde priester 
anderzijds. Bij die wrijving spelen secularistische tendenzen en een gevecht om de 'macht 
over de ziel' een grote rol. Onder druk van de zielartsen blijft de aanwezigheid van de 
zielzorger beperkt tot de zondagochtenden en de grote liturgische feesten van het jaar, 
wanneer de morgendienst en de eucharistie gevierd worden. 

Zoals in het voorafgaande reeds verschillende keren is gebleken, is het oliesel niet het 
enige dat in antwoord op en in confrontatie met de ziekte en het sterven plaatsheeft. 
Het maakt meestal deel uit van een brede stroom van zorg voor en behandeling van de 
zieke. Natuurlijk vallen hier allereerst de verzorging en bijstand van de zieke door 
familieleden, vrienden, buren én zichzelf te noemen. Daarnaast valt te wijzen op de 
meer specifieke al dan niet expliciet religieuze en/of liturgische methoden, middelen en 
rituelen tot genezing: de medische, verpleegkundige en/of psychiatrische143 behandeling, 
de volksgeneeskunde, het ziekenpastoraat, de andere liturgische riten dan het oliesel, de 
magie en de adviezen van de zogeheten 'media'. Het komt zelden voor dat men slechts 
een van deze methoden, middelen of rituelen aanwendt. Zo goed als altijd doet men een 
beroep op verschillende ervan.144 

A De medische, verpleegkundige en psychiatrische behandeling145 

Als men, vooral bij een ernstige aandoening, medisch en verpleegkundig behandeld moet 
worden, gebeurt dat in een medisch centrum van de sociale ziekteverzekering (met name 
de IKA)146, in een kliniek of ziekenhuis, in de praktijkruimte van een arts of bij de zieke 
thuis. Een psychiatrische behandeling heeft plaats in de praktijkruimte van de genees
heer of in een psychiatrische instelling. In de grote steden zijn talrijke artsen, verpleeg
kundigen, fysiotherapeuten en psychiaters werkzaam. Daar bevinden zich verreweg de 
meeste ziekenhuizen, klinieken, andere medische centra, apotheken en psychiatrische 
instellingen. Op het platteland treft men in de grote dorpen behalve een apotheek een 
klein medisch centrum (ά-γροτικό іатрейо) aan waaraan een arts en een verpleeg
kundige verbonden zijn. Van hieruit worden ook de kleinere dorpen bediend. Een 
psychiatrische praktijk vormt op het platteland een zeer zeldzaam verschijnsel.147 

Talrijke mensen zijn van mening dat in de moderne tijd ziekte niet met een oliesel, maar 
met een medische behandeling bestreden moet worden. Men denkt in dit geval vaak 
sterk in tegenstellingen tussen óf een moderne medische behandeling óf een ouderwets 
oliesel, tussen óf een in het Westen opgeleide arts óf een ongeletterde (αγράμματος) 
priester. De therapeutische betekenis van het oliesel wordt nauwelijks meer beleefd. De 
meeste zieken die wel een oliesel vieren, voelen zich daarentegen niet voor de keuze 
geplaatst tussen óf een oliesel óf een medische/verpleegkundige behandeling. In plaats 
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van óf ... óf... is het voor hen veeleer én ... én .... De verschillende kanalen van genezing 
sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan.148 Er zijn er echter ook die alleen een 
oüesel vieren en weigeren zich door een arts te laten behandelen. Het is hun overtuiging 
dat zij alleen van God en van de sacramenten der kerk genezing kunnen en mogen 
verwachten; God handelt volgens hen niet door de handen van de arts. De aanhangers 
van deze overtuiging bestaan met name uit enkele vrome (ενσφίΐς) oude vrouwen. 

Het komt zeer zelden voor dat mensen met psychische aandoeningen zowel een 
psychiatrische behandeling ondergaan als een oliesel vieren, exorcismen laten plaatsvin
den, te biecht gaan en dergelijke. Enerzijds zijn degenen die alleen ziekenliturgie vieren 
dikwijls onbekend met de psychiatrie of zij laten zich leiden door angst voor hel 
onbekende en nieuwe dat de psychiatrie is en voor de dreiging van het 'gek zijn'. Gek 
zijn is met name op het platteland voor velen een van de ergste zaken waardoor een 
mens in zijn leven kan worden getroffen. Bovendien verdoemen kerkelijke autoriteiten 
niet zelden de psychiatrie, omdat ze haar als een vreemde indringster op hun eigen 
terrein, dat van de ziel, beschouwen. Anderzijds spelen in de vermeende tegenstelling 
tussen de psychiatrie en de ziekenliturgie secularistische en anti-clericale motieven een 
grote rol, zowel bij psychiaters als bij hun cliënten. Tussen de kerkelijke overheid en vele 
psychiaters woedt een strijd om de 'macht over de ziel'. De ene partij ziet in de andere 
een bedreiging van haar eigen gezag en stelt zich tegenover haar afwijzend op. 
De 'zaak Bambini' (ή υπόθεση Μπαμπίνη) vormt een goed voorbeeld van de afwijzende 
houding van een kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder ten opzichte van de psychiatrie. 
Tegelijkertijd laat deze zaak goed de verschillende benaderingswijzen zien van kerkelijke 
bedienaren en psychiaters in een situatie van psychosociale conflicten. Bambini is een 
klein dorp, gelegen in Aitolo-Akarnania. De psychosociale problematiek in een bepaald 
gezin in dat dorp uitte zich in de loop van het jaar 1982 in een sterk afwijkend gedrag 
van één van de gezinsleden. De overige gezinsleden werden alleen geconfronteerd met 
de uitwerking daarvan. Zo werd bijvoorbeeld midden in de nacht het huisvee losgemaakt 
of werd overdag een gezinslid met stenen bekogeld die uit het niets leken te komen. De 
dader werd niet ontmaskerd. Er ontstonden angst en paniek, eerst alleen in het gezin 
zelf, later ook in de rest van de familie en in bredere kringen van het dorp. Men 
vermoedde de werkzaamheid van een demon. De plaatselijke clerus bevestigde dit 
vermoeden, las exorcismen en vierde herhaalde malen een oliesel. Er werd ook gevast. 
Dit alles hielp echter niet. De 'demonische' verschijnselen verergerden zelfs. Toen kwam 
de zaak Bambini in het landelijke en zelfs internationale nieuws. Reportages in de grote 
kranten en op de televisie over de demon in Bambini baarden groot opzien. Daarop 
volgden de tussenkomst van een Atheens parapsycholoog en van vele exorcisten en 
volksgenezers. De plaatselijke bisschop noemde de demon een straf van God voor de 
zonden die volgens hem in het dorp begaan werden. Een storm die in die periode in dat 
deel van Griekenland verwoestend te werk ging, werd door de bisschop eveneens aan het 
handelen van de demon toegeschreven en werd door hem gebruikt als een gelegenheid 
de bewoners van het dorp tot bekering op te wekken. De regering stelde een commissie 
in bestaande uit twee psychiaters en een psycholoog. Ondanks grote tegenwerking, met 
name van de bisschop die de dorpsbewoners ieder contact met de in zijn ogen ongelo
vige therapeuten uit Athene verbood, slaagde de commissie erin een therapeutische 
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relatie tot stand te brengen met het gezin waar alles om draaide. De therapie, die een 
aantal weekeinden in beslag nam, lukte en de demonische verschijnselen hielden op. De 
bisschop overreedde het gezin daarna echter op bedevaart te gaan naar het naburige 
eiland Kefallinia naar het pelgrimsoord van Sint Gerasimos, de genezingsheilige voor 
hen die door demonen bezeten zijn, en te proclameren dat de genezing te danken was 
aan de interventie van de heilige. Het conflict tussen de therapeuten en de bisschop 
duurde voort op het moment dat ik mijn veldwerk afsloot.149 

В De volksgeneeskunde 
In plaats van 'volksgeneeskunde' (λαϊκή θεραπευτική/δημώδης ιατρική) zegt men ook 
wel 'praktische geneeskunde' (τρακτική 'ιατρική).150 Op het platteland speelt deze 
heelkunde een grote rol. In de steden neemt zij een geringere plaats in vanwege de 
sterke aanwezigheid van artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en dergelijke en 
vanwege de strengere toepassing van het wettelijk verbod van bepaalde vormen van de 
volksgeneeskunde. Zij bevat vele parallellen met de medische en de verpleegkundige 
wijzen van behandeling, die in zekere zin uit haar zijn voortgekomen. Er komen ook 
talrijke elementen uit de christelijke liturgie in voor zoals het aanroepen van heiligen, 
het opzeggen van (delen van) geliefde heiligen- en Mariatroparia en het bekruisen van 
de zieke. Tevens gebruikt men olie. Men hanteert eveneens de magie. 

С Het ziekenpastoraat 
Er bestaan verscheidene niveaus en patronen van ziekenpastoraat. Allereerst heeft de 
bijstand die familieleden, buren, vrienden en overige betrokkenen elkaar bij ziekte 
bieden, ook een pastorale dimensie: men probeert de zieke te troosten en nabij te zijn, 
men spreekt deze toe met religieuze thema's ('Heb geduld, net zoals Job', 'God stelt je 
op de proef, 'God zal je genezen', enzovoorts) en men verricht riten voor de genezing 
van de zieke. Deze ziekenzorg komt met name op het platteland voor. Daar is de 
onderlinge band tussen de mensen meestal door traditionele structuren als de familie
band (τό σόι) en de buurtschap (ή γειτονιά) bepaald en hechter dan in de steden. 
Ten tweede is er de pastorale hulp die leden van de broederschappen aanbieden. Zij 
tonen belangstelling voor de zieke, zij spreken hem aan op de religieuze dimensie van 
de ziekte, en zij vragen of de zieke wil biechten en de communie ontvangen. Omdat in 
de steden ziekenpastoraat bij mensen thuis onder andere vanwege de hoge graad van 
migratie een moeilijke zaak is, zijn de broederschappen daar voornameüjk actief in 
instellingen als ziekenhuizen en bejaardentehuizen. 
Ten derde is er de pastorale zorg door de clerus. Wanneer iemand ziek is en de 
parochiepriester ervan hoort, zoekt hij hem wel eens op, vertroost de zieke, spreekt deze 
toe, leest een gebed en vraagt of de zieke wil biechten, de communie wil ontvangen, een 
verzoekdienst, kleine waterwijding of een oliesel, enzovoorts wil. Menigmaal informeert 
hij ook, of de zieke financiële bijstand uit de armenkas nodig heeft in verband met de 
extra-kosten en of hij opgenomen wil of moet worden in een ziekenhuis. Dit soort 
pastoraat komt met name weer op het platteland voor. Daar zijn de contacten tussen de 
priester en de overige bevolking vrij intensief. Vaak wordt de pope echter niet aan het 
ziekbed geroepen. Men pleegt hem als een 'zwarte engel des doods' te beschouwen. Zijn 
aanwezigheid bij een zieke wordt als een teken van diens levenseinde gezien.151 Er zijn 
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ook priesters die, indien ze de zieke niet goed kennen of vóór de ziekte niet al vaker bij 
hem op bezoek zijn geweest, niet op ziekenbezoek willen gaan en wachten tot de zieke 
of diens familieleden zelf met een verzoek om een oliesel, de communie, etcetera 
komen. Deze afwachtende houding hangt uiteraard samen met de prioritering van de 
priesters in het pastoraat - daarover zo dadelijk - maar ook met de kwestie van de 
stipendia. In de steden is de afstand tussen de parochiepriesters en de overige bevolking 
veel groter dan in een rurale context en hoort zoals gezegd een parochiepope er vaak 
niets van, wanneer iemand ziek is of in een ziekenhuis/klimek wordt opgenomen. De 
gewone praktijk hier is dat een priester op het parochiebureau zit en daar wacht tot 
(familieleden van) zieken hem al dan niet telefonisch komen vragen de communie thuis 
te brengen of voor een andere liturgische viering te komen. Een pastoraal gesprek heeft 
mogelijkerwijs plaats in aansluiting op de viering thuis. 
Een sacramentele viering is naar de theologische opvattingen van de meeste priesters 
van levensbelang. In de sacramenten komt volgens hen immers bij uitstek de vereniging 
met God tot stand. Alle ziekenpastoraat dat niet op een sacramentele viering uitloopt of 
die insluit, is volgens hen in wezen zinloos. Deze visie bepaalt mede de praktijk van het 
ziekenpastoraat: priesters brengen tamelijk snel en niet zelden bijna uitsluitend het 
thema van de sacramentenbediening ter sprake, vaak beperken zij zich tot de sacramen
tenbediening. Van een enigszins langer durend pastoraal gesprek met diepgang is 
dikwijls geen sprake, en indien al een pastoraal gesprek plaatsvindt, gebeurt dat meestal 
niet los van een liturgische viering, maar in aansluiting erop. 

D Andere liturpsche riten dan het oliesel 
Wie bij ziekte en sterven liturgie wil vieren, kiest lang niet altijd voor het oliesel. Dat 
sacrament is slechts één van de vele mogelijkheden. Het is daarom goed ook de overige 
riten die in deze situatie tot herstel van de gezondheid en ter verjaging van het kwaad 
worden voltrokken, in het kort te bespreken.152 Ze vertonen een grote verscheidenheid. 
Sommige, zoals de privé-eucharistie, worden alleen in een kerkgebouw gehouden, 
andere, zoals de verbranding van liturgische bloemen, zijn bij uitstek huisriten. De ene 
rite, bijvoorbeeld de kleine waterwijding, kan slechts met meer dan één persoon worden 
voltrokken, de andere, bijvoorbeeld de Opening van een kerk', kan men ook alleen doen. 
Sommige, zoals de biecht, zijn 'officiële' sacramentele vieringen, andere, zoals de 'bevrij
ding van het boze oog', worden juist door de kerkelijke hiërarchie gewantrouwd. Het is 
heel gebruikelijk, dat men tegen een bepaalde kwaal niet slechts één maar verschillende 
rituelen of diensten doet.133 

a De kleine waterwij ding154 

De kleine waterwijding (ó μικρός ότγιασμός), die meestal kortweg '<water>wijding' 
(αγιασμός) genoemd wordt, is één van de meest gebruikte diensten, zo niet de 
allerfrequentste, in de Byzantijnse ritus. Zij heeft plaats in kerken en bij mensen thuis 
op de eerste dag van bijna iedere maand en wordt ook gedaan bij het betrekken van 
nieuwe huizen en openbare gebouwen, bij het in gebruik nemen van een schip of een 
nieuwe auto, aan het begin van een school- of verenigingsjaar, voetbalseizoen, enzo
voorts. Ze vindt tevens plaats in geval van ziekte en persoonlijke problemen en bij 
tegenspoed waarachter men demonische invloed vermoedt; de rite vindt dan thuis plaats. 

144 



Het gewijde water wordt meestal bewaard, opdat men er in het verloop van de ziekte 
of bij andere kwalen die zich later voordoen, van kan drinken of zich ermee kan bevoch
tigen, zonder dat heel de rite opnieuw plaatsheeft. Ook het water van andere waterwij-
dingen en van de grote waterwijding op 5 en 6 januari wordt door gelovigen voor dit 
doel thuis bewaard. In de beleving van vele niet-theologisch geschoolde leken nemen de 
kleine waterwijding en het oliesel ongeveer dezelfde plaats in en functioneren beide bijna 
op dezelfde wijze voor het welzijn van henzelf en de hunnen en tot afwending van alle 
kwaad en onheil, waaronder ziekte. Beide riten zijn bijna onderling uitwisselbaar: in 
hetzelfde geval doet men nu eens de ene rite, dan weer de andere, en in vergelijkbare 
omstandigheden vieren sommigen altijd een oliesel en anderen altijd een kleine water
wijding. De keuze wordt meestal bepaald door de theologische en de liturgische 
opvattingen van de parochiepriester, de zieke en van zijn of haar familieleden, door 
streek- en familiegebruiken, door financiële overwegingen en door de beschikbare tijd. 
Ook in de lange vastenperioden zijn de twee vieringen min of meer onderling uitwissel
baar. Er bestaat één uitzondering: de zeer ernstige en dodelijke ziekten. Dan viert men 
eerder een oliesel dan een waterwijding. Voor andere, eveneens niet-theologisch 
geschoolde leken kunnen ook in geval van lichte ziekten de twee riten niet gemakkelijk 
worden uitgewisseld. Zij doen dan liever de lichtere waterwijdmg dan het zwaardere, 
duurdere en meer tijdrovende oliesel. De meeste mensen kennen wel een aantal formele 
verschillen: 

- het oliesel is één der zeven sacramenten, de waterwijding niet; 
- bij de ene viering wordt olie gebruikt, bij de andere water; 
- het oliesel bevat talrijke lezingen en gebeden en duurt daarom twee keer zo lang als 

de waterwijding; 
- het stipendium voor het oliesel is hoger dan dat voor de waterwijding; 
- de waterwijding vereist minder voorbereiding dan het oliesel; 
- voor de waterwijding thuis hoeven geen gasten te worden uitgenodigd, voor het oüesel 

thuis wel. 

De meeste priesters en de theologisch geschoolde leken geven als voornaamste verschil 
aan, dat de waterwijdmg een meer algemene zegeningsrite is en dat het oliesel specifiek 
is voor het ziek zijn. Een aantal van hen erkent echter, dat dit verschil in de praktijk 
nauwelijks tot uitdrukking komt en dat beide riten vaak door elkaar heen gebruikt 
worden. De overigen insisteren, dat dit verschil in de praktijk wel degelijk valt aan te 
treffen. 

b De verzoekdienst155 

Er bestaan vele soorten verzoekdiensten (παρακλήσεις, enkelvoud ή παράκληση). Ze 
verschillen van elkaar naargelang van degene tot wie of datgene waartoe ze gericht zijn, 
de inhoud en de vorm. Die welke het meest gevierd wordt, is de kleine oftewel de 
gewone verzoekdienst (κοινή παράκληση), die tot Maria gericht is. Die wordt niet 
alleen tijdens de vasten van augustus gezongen maar ook en vooral bij ziekte en andere 
persoonlijke problemen, kortom 'in elke tegenspoed en benauwenis van de ziel' (h πάση 
περιστάσίΐ καί θλίψα ψνχης).156 Het is een van de meest geliefde liturgische diensten 
van de Grieks-Orthodoxe kerk. Vele leken, met name vrouwen van middelbare en 
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oudere leeftijd, kennen grote delen van buiten en zingen de dienst ook zonder dat er een 
priester aan te pas komt. Verder worden bij ziekte met name verzoekdiensten gevierd 
die tot de heilige naar wie de zieke genoemd is, gericht zijn of tot de patroon van de 
parochie van de zieke of tot een genezingsheilige als Sint Panteleïmon of Sint Marina. 
De rite vindt ofwel in het huis van de zieke plaats ofwel (met of zonder de zieke) in de 
kerk. In belangrijke bedevaartsplaatsen worden regelmatig op vastgestelde tijdstippen 
verzoekdiensten 'ten bate van de gezondheid' (iiirep vyeiaç) gevierd.157 

Net als de kleine waterwijding is bij lichte ziekten voor velen de verzoekdienst min of 
meer uitwisselbaar met het oliesel. Naarmate de aard van de ziekte echter ernstiger is, 
viert men liever een oliesel, ja ook nog liever een waterwijding, omdat ook zij een 
zwaarder cachet heeft. Als een verzoekdienst bij een ernstige ziekte gehouden wordt, is 
dat meestal samen met een oliesel, zelden alleen. Als overige verschillen tussen de twee 
riten noemen niet-theologisch geschoolde leken: 
- bij de verzoekdienst hoort een ikoon, bij het oliesel olie; 
- de verzoekdienst vereist weinig voorbereiding en is geen sacrament; 
- voor de verzoekdienst hoeft men geen gasten uit te nodigen en het stipendium van de 

pope is laag; daarom is hij veel goedkoper dan het oliesel; 
- de verzoekdienst duurt drie- à viermaal zo kort als het oliesel. 

Theologisch geschoolde leken en de meeste priesters noemen als eerste verschil dat de 
verzoekdienst een smeekliturgie van meer algemeen karakter is, terwijl het oliesel meer 
op het ziek zijn toegesneden is. Over de kwestie of dit verschil zich zo ook in de praktijk 
voordoet, lopen net als bij de waterwijding de meningen uiteen. 

с De 'dienst tot vertroosting van zieken die door onreine en agressieve geesten gekweld 
worden' 

Deze rite (ακολουθία elç ταράκΚησιν àodemv χειμαζόμενων υπό πνβυμάτων 
ακαθάρτων και βττηρεαζόντων) heeft vooral bij ziekten plaats die men aan demonische 
invloed toeschrijft. Dat kunnen zowel kwalen van meer psychische als van meer lichame
lijke aard zijn. De dienst wordt hier vaak gecombineerd met het lezen van de exorcis-
men. De rite wordt ook wel gehouden in gevallen die niet aan demonische activiteiten 
worden toegedicht. Evenals in het oliesel komt in deze dienst een zalving met olie voor, 
die gepaard gaat met het uitspreken van het gebed 'Heilige vader'. Noch tijdens de 
observaties noch tijdens de vraaggesprekken heb ik echter ooit gemerkt dat deze dienst 
in de alledaagse praktijk werkelijk wordt gehouden, dit in tegenstelling tot alle andere 
rituelen die ik in deze sectie beschrijf. Toch komt de betreffende dienst volgens een over 
het algemeen betrouwbare pastoraalliturgische studie wel degelijk in de praktijk voor.158 

d Gebeden en exorcismen 
Op bezoek bij een zieke leest een priester dikwijls één of meer gebeden (ίΰχε'ς, 
προσευχές). Het betreft hier de gebeden 'voor een zieke', 'bij iedere ziekte', enzovoorts, 
in het Byzantijns euchologion, die als kern de bede tot God bevatten om de zieke te 
genezen.159 Sommige priesters volgen niet de letterlijke tekst van de gebeden maar 
improviseren erop.160 Het spreken van het gebed gaat al dan niet gepaard met het 
opleggen van de stola en/of de hand van de priester op het hoofd van de zieke. Het 
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komt ook voor dat de zieke tijdens of na het gebed bekruisd wordt met de 'heilige lans' 
(ή αγία λόγχτ;), het liturgisch mesje dat de vorm van een kleine lans heeft waarmee bij 
de eucharistie in het brood gesneden wordt. Bij de bekruising met de lans hoort het 
zingen van speciale troparia.161 

Wanneer iemand een slechte gesteldheid krijgt, omdat zij of hij niet genoeg slaapt, wordt 
met name op het platteland door de pope vaak een gebed gelezen dat heet 'gebed van 
de zeven jongelingen voor iemand die ziek is en niet kan slapen' (βυχή των ktrrà παίδων 
εις аа ещ και μ,-η Ь-πνόϋντά)}61 Dat gebeurt voornameüjk bij kinderen. Soms wordt de 
hulp van de priester ook bij kwalen ingeroepen die aan het 'boze oog' worden toege
schreven. Dan leest hij het 'gebed bij toverij' (ίΰχή ¿xì βασκαι>ίαι>)ία, een bede tot God 
om verjaging van alle slechte invloeden. Meestal vindt tegen het boze oog echter het 
ritueel dat in punt i beschreven wordt, plaats. 
Een bijzonder soort gebeden bestaat uit de exorcismen (οι εξορκισμοί).164 Die horen 
in de context van demonie thuis; meestal spreekt men van het 'door een demon genomen 
zijn' (δαψοΐΌ\ηφία). Daar spreekt menigeen van, als aandoeningen ofwel door hun 
plotseling ontstaan ofwel door de snelle verergering ervan ofwel door hun lange duur on
begrijpelijk en raadselachtig lijken. Het betreft psychische kwalen als langdurige depres
sies, gevoelens van bezetenheid en paranoia, herhaaldelijke nachtmerries en verder ver
lammingen, frequente flauwtes en dergelijke. Op het platteland wordt een kwaal eerder 
aan demonische werkzaamheid toegeschreven dan in de stad, zeker als het een overwe
gend lichamelijke kwaal is. Een andere situatie waarin exorcismen plaatsvinden, is die van 
iemands actieve of passieve betrokkenheid, dat wil zeggen als dader of als slachtoffer, bij 
magische praktijken. Vóór de exorcismen is er dikwijls een biechtgesprek geweest waarin 
de demonische dimensie van de kwaal of de magische invloeden door de geestelijk vader 
en/of biechteling zijn vastgesteld en waarin besloten is de exorcismen te lezen. Soms 
worden ze (of één of meer van de hierboven genoemde gebeden voor zieken) in combina
tie met een oüesel gelezen. De exorcistische gebeden die doorgaans gebruikt worden, zijn 
die van Basilios de Grote, Johannes Chrysostomos en/of die van Kyprianos.165 Met name 
de gebeden van Kyprianos worden ook door leken ter exorcering van elkaar aangewend. 
Leken gebruiken ook wel andere teksten die gedeeltelijk aan de 'officiële' kerkelijke 
gebeden ontleend zijn en gedeeltelijk volkser zijn en in eenvoudiger taal gesteld. Een 
enkele priester bestrijkt na afloop het voorhoofd en de handen van de persoon die hij 
'belezen' heeft, met olie die hij van een oliesel bewaard heeft. Ook leken bestrijken elkaar 
wel met olie. Die is dan veelal afkomstig uit het lampje dat vóór de huisikoon brandt. 

e De biecht166 

De biecht (ή Ιξομολόγηστ)) wordt gewoonlijk ter voorbereiding op de communie 
gevierd. De zieken die dat doen, lijden dikwijls aan zeer ernstige kwalen.167 Ook mensen 
met psychische problemen of door demonen bezetenen (οαιμονισμένοι) zoeken soms 
hun heil in een biechtgesprek. Een groot aantal clerici en theologen beveelt zieken de 
biecht van harte aan, ook omdat ze ervan overtuigd zijn dat een ziekte vaak een 
geestelijke oorzaak heeft en dat dus eerst de geestelijke storing moet worden opgeheven 
alvorens verdere genezing kan geschieden. Op het platteland bezitten de meeste 
priesters, vooral die van de derde en de vierde kategorie (Γ" en Δ'), die geen of een 
geringe middelbare schoolopleiding genoten hebben, echter geen mandaat (ίντάΚτήριο) 
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oftewel jurisdictie tot het afnemen van de biecht. Daarom moeten biechtelingen daar 
wachten, totdat een 'geestelijk vader', die wel dat mandaat heeft, uit een naburige stad 
of klooster langskomt of ze moeten zelf naar hem toe gaan.168 In geval van nood, dus 
ook als iemand op sterven ligt, mag echter iedere priester de biecht afnemen. 

f De communie169 

Met name bij chronisch zieken en bij bejaarden die slecht ter been zijn, wordt naar
gelang van hun behoefte regelmatig de heilige communie (ή еіа κοινωνία) door een 
priester thuisgebracht. Dat gebeurt voornamelijk tijdens de vastenperioden, bij uitstek op 
grote zaterdag en op 24 december. Nu eens wordt het brood gebruikt dat op grote 
donderdag als tweede 'lam' is uitgesneden en in het tabernakel (τό αρτοφόριο) speciaal 
voor de ziekencommunie bewaard wordt, dan weer communiceren de zieken uit de 
beker die de pope even tevoren in de eucharistie heeft gebruikt. Vasten en biechten vóór 
de communie hebben plaats naargelang van de conditie van de zieke. Bij zieken die in 
hun laatste levensuren verkeren, krijgt de communie een bijzonder accent. Zij is het 
stervenssacrament bij uitstek, de teerspijze. Omdat de communie echter dikwijls in 
terminale situaties plaatsvindt en geassocieerd wordt met het sterven en de dood, 
ontvangt menigeen die ziek is, Uever niet de communie uit angst voor het doodgaan. 
Men reageert met schrik en afwerend als iemand, met name een priester, met hen over 
de mogelijkheid tot communiceren rept. Vanwege dit probleem zijn in instellingen als 
ziekenhuizen vaste tijden bepaald waarop de priester die aan de instelling verbonden is, 
de communie komt brengen voor eenieder die wil. Desalniettemin is het verband dat 
door zieken en hun familieleden tussen de ziekencommunie en de dood gelegd wordt, 
zo sterk dat ze dikwijls tot het laatste levensmoment wachten alvorens om de communie 
te vragen. Dat verschijnsel lijkt op de problematiek rond de ziekenzalving in de Rooms-
Katholieke kerk na de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie.170 

g De privé-eucharistie 
De privé-eucharistie (ή Ιδιωτική/ατομική θεία Хеіто руіа), niet te verwarren met 
de Westerse privé-mis, is een speciale eucharistie in een kerkgebouw buiten het kader 
van de gewone diensten. Zij wordt voor onder anderen mensen met lichamelijke en/of 
psychische aandoeningen of andersoortige ernstige problemen gevierd en voor hun 
familieleden. Gewoonlijk zijn zij samen met de priester, de koster en eventuele overige 
liturgische bedienaren de enigen die aan de viering deelnemen. Een privé-eucharistie 
wordt niet alleen om te bidden voor genezing of voor de oplossing van de problemen 
'aangevraagd', maar ook uit dank voor de beëindiging van een kwaal. De aanvragers 
brengen zelf de materiële benodigdheden mee. Naast brood, wijn, kaarsen en eventueel 
wierook bevindt zich hierbij meestal een flesje oüe voor de olielampjes in de kerk. De 
reacties van de clerus op het verzoek om een privé-eucharistie lopen uiteen. Sommige 
priesters gaan zonder meer op een dergelijk verzoek in, anderen slechts op voorwaarde 
dat de viering open staat voor ieder ander die er aan wil deelnemen. Weer anderen 
wijzen het verzoek af met als argumenten dat de normale parochiële eucharistie ook 
voor individuele noden een goed kader vormt en dat, indien men een bijzondere viering 
wil, thuis een oüesel, een waterwijding, enzovoorts, gevierd kunnen worden. 
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h 'De rite voor een zieltogende'171 

Het komt voor dat mensen op sterven liggen, maar door welke oorzaak dan ook hun 
leven niet kunnen overgeven. Ze verzetten zich voortdurend tegen hun doodgaan. Er 
ontstaat een hevige doodstrijd. Soms lezen priesters dan de 'rite voor een zieltogende' 
(ακολουθία etc ψυχορρα-γόΰντα). Dat is een verzoekdienst waarin gebeden wordt om 
een vredig heengaan van de ziel. Het gebeurt ook dat in deze situatie van agonie alleen 
het gebed om vergeving gelezen wordt dat in de dienst voorkomt. 

i De bevrijding van het boze oog172 

Doen zich plotselinge wijzigingen in iemands gezondheid voor - ik bedoel hier lichte 
mutaties als ineens opkomende hoofdpijn of moeheid -, dan is men snel geneigd deze 
te wijten aan 'het <boze> oog' (то μάτι). De negatieve invloed van het boze oog, die 
via mensen tot stand komt, kan ongedaan worden gemaakt door de rite van de bevrij
ding van het boze oog (то ξβμάτιασμα, то αβάσκαμα, ή άβασκανία). In het kort 
verloopt de rite aldus. Iemand, meestal de vrouw des huizes, giet druppels olijfolie173 op 
een bord met water. Verspreidt de olie zich grotendeels over het water, dan is, naar men 
gelooft, het boze oog inderdaad werkzaam. Blijft de olie in compacte druppels op het 
water liggen, dan moet men naar een andere oorzaak voor de kwaal zoeken. Meestal 
verspreidt de oüe zich over het water. Dan bekruist de persoon die de ohe op het water 
goot, het oüewater en het slachtoffer van het boze oog, de 'beoogde' (ó ματιασμένος), 
smeert het oliewater op diens voorhoofd, geeft hem/haar ervan te drinken en spreekt 
daarbij een gebed. Dat is ofwel een formule als 'Groot <is> de naam van de heiüge 
Drieëenheid' (Μέγα то ΰνομα της οτ/ίας Τριάδας) of 'Geheel en al Heilige Moeder 
Gods, help ons' (Παναγία еото/се, βοήθα ημάς) ofwel is het een langer, geheim gebed. 
Deze rite, waarvan meer dan één variant bestaat, kan verschillende keren per dag 
voltrokken worden, ook bij één en dezelfde persoon. Met name op het platteland is zij 
zeer geliefd. Op grote feesten als Pasen en Kerstmis doet men haar in het bijzonder bij 
kleine kinderen, maar zonder dat van te voren wordt vastgesteld dat het boze oog 
werkzaam is. Het gaat hier alleen om de vrijwaring van het kind tegen 'beoging' 
(μάτιασμα). 

j De zalving met olie uit de lamp in een huis 
Men neemt wat olie uit de lamp die vóór de huisikoon brandt (η καντήλα, то καντήλι), 
en zalft daarmee de zieke of zichzelf op het voorhoofd en eventueel op de zieke plek. 
De olie in de lamp is soms al eens bij een oliesel gebruikt. 

к Het verbranden van liturgische bloemen 
De veldbloemen die op de zondag van de kruisverering en op het feest van de kruisver
heffing (op 14 september) ter versiering van het kruis in de kerk gebruikt worden, de 
zogenaamde kruisbloemen (σταυρολούλουδα), alsmede de anjers en veldbloemen die bij 
de 'begroetingen van de Geheel en al Heilige' gedurende de grote veertigdagentijd de 
ikoon van Maria tooien en tijdens grote vrijdag op het baarkleed (ó επιτάφιος) liggen, 
worden na de liturgie door mensen mee naar huis genomen en in het hoekje waar de 
huisikoon (то βΐκόνισμα) zich bevindt, te drogen gelegd. Bij ziekte, invloeden van 
kwade geesten en bij overige problemen wordt bij de zieke of de anderszins gekwelde 
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een stukje van de bloemen samen met wierook verbrand. Sommigen leggen ook wel 
gewoon een stukje gedroogde bloem onder het kussen van de lijder. Voor hetzelfde doel 
worden ook de takjes gebruikt die in de liturgie van Palmzondag zijn gezegend. 

1 Het 'openen van een kerk' 
Met de uitdrukking 'het openen van een kerk' (τό 'άνοι-γμα μιας ¿κκλησίας) worden 
twee praktijken bedoeld. De eerste is dat een zieke en/of een familielid bij de koster(es) 
de sleutel ophaalt van een bepaalde kapel of van drie of zelfs van zeven kapellen, de 
kapel(len) opent, de olielampjes bijvult met zelf meegebrachte ohe en kaarsen opsteekt. 
Dit gebeurt om de heilige aan wie de kapel gewijd is, tot een interventie ten gunste van 
de zieke te bewegen. De tweede praktijk is dat men 's ochtends vroeg bij een bepaalde 
kerk aanwezig is, voordat de priester is gearriveerd om met de morgendienst te begin
nen. Nadat de koster de kerkdeur heeft losgemaakt, betreedt men als eerste de kerk. 
Het doel hiervan is God op een bijzondere wijze te behagen en Zijn ontferming extra 
werkzaam te laten zijn ten behoeve van de zieke. Meestal vindt in dit geval later op de 
ochtend voor hetzelfde doel een privé-eucharistie plaats. 

m De bedevaart 
Er bestaan velerlei motieven voor een bedevaart (ττροσκύιτηση, ττροσκυνηματικό 
ταξίδι). Religieuze en niet-religieuze beweegredenen gaan dikwijls samen. De wens 
het eigen geloof te sterken en de genadevolle werking van het heilige oord te ervaren of 
het willen bedanken voor het gezond baren van een kind gaan niet zelden gepaard met 
het verlangen het pelgrimsoord waar men zoveel over gehoord heeft, eindelijk eens te 
zien of met de overtuiging dat een jaarlijks terugkerende bedevaart een goede traditie 
of een prettig uitstapje is. Een belangrijk motief is vaak het zoeken naar genezing van 
een lichamelijke of psychische aandoening of, na genezing daarvan, de wens te bedanken 
voor het beter worden. Grote bedevaartsplaatsen zijn de Evangelistriakerk op hel eiland 
Tinos en de kerk van Maria van Soumelas (Παναγία της Σουμβλα) in Macedonie, beide 
met als jaarlijks hoogtepunt, wat het aantal pelgrims betreft, het feest van Maria Ontsla
pen. Verder vallen hier onder andere te noemen de Sint Dimitrioskerk in Thessaloniki 
met als jaarlijks hoogtepunt 26 oktober, de Sint Spyridonkerk in de stad Kerkyra (11 
augustus), de Sint Gerasimoskerk op Kefallinia (16 augustus), de Sint Johannes de Rus-
kerk op Euboia (27 mei) en het Sint Nektariosklooster op Aigina (9 november). Tijdens 
het jaarlijks hoogtepunt, dat meestal samenvalt met het patroonsfeest, heeft onder meer 
een rondgang plaats met de relieken of de ikoon van de heilige. Gewoonlijk strekken 
vele zieken zich op de route van de processie in een rij uit, opdat de heilige resten en 
afbeeldingen over hen heen getild worden en zij de heilzame werking van het heilige van 
dichtbij kunnen voelen. Een oliesel maakt slechts zelden deel van het liturgisch pro
gramma uit. De nacht van het feest wordt door vele pelgrims in en rondom de kerk 
wakend, gapend of slapend doorgebracht. Doet men dat ín de kerk, dan spreekt men van 
incubatie (¿γκοίμηση). Een veel voorkomende praktijk is het meebrengen en offeren 
door bedevaartgangers van olie, was, offerbroden, wijn, juwelen, andere kostbare 
voorwerpen en dieren. Een klein deel van de geofferde olie wordt door een kerkelijk 
bedienaar geheiligd (ссуіаСетаі) door er een beetje olie bij te gieten uit het lampje dat 
vóór de ikoon van de heilige brandt en op grond daarvan gezegend is. Vervolgens wordt 
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de olie in kleine plastic flesjes geschonken en als 'heilige ohe' (δγιο 'έλαιο) uitgedeeld 
aan de pelgrims.174 De rest van de geofferde olie wordt deels gebruikt voor de voorzie
ning van de olielampjes in het heiligdom en in andere kerken, deels verkocht. 
Naast de genoemde oorden die min of meer nationale betekenis hebben, bestaan talrijke 
bedevaartsplaatsen van regionale betekenis. Ook de kerken die gewijd zijn aan gene-
zingsheiügen als de Heilige Onbaatzuchtigen, Sint Marina en Sint Panteleïmon, zijn 
geliefde pelgrimsoorden voor menige zieke en zijn/haar familieleden; de patroonsfeesten 
van deze kerken worden door hen extra bezocht. 

E De magie en de 'media'115 

Er bestaan twee soorten magie. Van 'witte magie' (η λευκή μαγεία) spreekt men, als 
de magiër en haar of zijn cliënt genezing en welzijn tot doel hebben. Zijn zij er echter 
op uit iemand anders ziek te maken of andersoortige schade toe te brengen, dan spreekt 
men van 'zwarte magie' (ή μαύρη μα-γΐία); de gevolgen daarvan noemt men τά μάγια. 
In beide soorten magie wordt gebruik gemaakt van bezweringen en toverspreuken 
(ξόρκια, ίττωδες, κατάδβσμοι), van wensen en vervloekingen (εΰχες dan wel κατάρες) 
en van bepaalde voorwerpen. In de zwarte magie bestaan de voorwerpen onder meer uit 
slangehuid, stukjes bot van doden, nagels en zeep. De magie is wijd verbreid, vooral een 
lichte vorm ervan, namelijk het voorspellen van de toekomst (ή μαντική). Wat dat 
laatste betreft, loopt het spectrum van koffiedikkijkers (καφετζούδβς) tot handlezers 
(χειρομάντες) en lampwichelaars (καντηΚούοες). 
Een bijzondere kategorie wordt gevormd door de 'media'. Een 'medium' (μέντιουμ) is 
een persoon die zich beroept op een bovenaardse macht waarmee hij in verbinding staat 
en op grond waarvan hij adviezen kan geven en therapieën bieden. Hoewel de media 
zowel van de kant van de kerkelijke hiërarchie en het monnikendom als van de zijde van 
artsen en psychiaters sterke weerstanden ondervinden, is hun clientèle zeer groot. Er valt 
een onderscheid te maken tussen kerkelijke en niet-kerkelijke media. In tegenstelling tot 
de laatstgenoemde willen de kerkelijke media, ondanks alle verzet tegen hen, binnen de 
structuur en de leer van de kerk blijven. Dikwijls leggen zij hun cliënten de viering van 
de biecht op, van het oliesel en van andere liturgische diensten. In veel gevallen bepalen 
ze daarbij dat de rite driemaal moet worden voltrokken, bijvoorbeeld drie oliesels in een 
tijdsbestek van zes maanden. Ook doen ze de aanbeveling een watje in de olie te dopen 
van de lamp vóór de ikoon van een bepaalde genezingsheilige in een kerk die aan die 
heilige gewijd is, en de oüe op te laten slurpen door de zieke ten bate van wie het advies 
gegeven wordt. 

Tot slot van deze paragraaf over ziekte en sterven moet de vraag worden gesteld of het 
oliesel ook voor reeds gestorvenen gevierd wordt. Ik heb er geen enkel bewijs van 
gekregen dat zoiets inderdaad voorkomt, dit in tegenstelling tot de praktijk in de 
Westerse Rooms-Kathoheke kerk. De Griekse priesters waarschuwen weliswaar 
herhaaldelijk, dat doden de sacramenten niet kunnen en mogen ontvangen, maar zulke 
vermaningen betreffen altijd de teerspijze. Er bestaat in sommige streken wel een 
gebruik dat daar een vast onderdeel van de begrafenisrite vormt en dat met het doden-
oliesel verwant is: aan het slot van de begrafenis wordt, als de kist met het lichaam reeds 
in het graf ligt, olie op het lichaam gegoten, waarbij Ps. 50,9 wordt gesproken.176 In 
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andere streken gebruikt men wijn in plaats van olie. Dan ligt de associatie met het 
oliesel minder voor de hand. Men gebruikt ook wel olie en wijn samen, of olie en 
water.177 Het ritueel wordt herhaald bij het opgraven van de beenderen, dat meestal drie 
of vijfjaar na de begrafenis gebeurt.178 Na de teraardebestelling wordt overigens op het 
graf een olielampje geplaatst dat ongeveer hetzelfde is als het lampje bij de huisikoon en 
dat in de kerk. Met name op het platteland houdt men het lampje tot aan de opgraving 
van de beenderen constant brandende. Het brood dat na een gedachtenisdienst voor de 
zielerust van een overledene (μνημόσυνο) pleegt te worden uitgedeeld, werd tot in de 
jaren zestig op sommige plaatsen door de rouwenden in olie en wijn gedoopt.179 

3.1.2.6 DE OPLOSSING VAN PROBLEMEN 
Er bestaan buiten ziekte en sterven vanzelfsprekend talrijke andere problemen in 
Griekenland. Natuurlijk wordt dan lang niet altijd een oliesel gevierd. Problemen waarbij 
dat wel gebeurt, en dan nog maar in een enkel geval, zijn huwelijksproblemen, overige 
relatiespanningen en ruzies, zware examens en zogenaamde 'raadselachtige' problemen. 
Slechts sommige echtparen gaan over onderlinge moeilijkheden in gesprek met hun 
parochiepriester, indien zij hem daartoe competent achten. In nauwe samenhang met 
het gesprek (één of meer) wordt wel eens een oliesel gevierd. De eventuele kinderen 
van het paar zijn ook bij de viering aanwezig. In andere gevallen viert de vrouw het 
oliesel alleen samen met de priester; de man mag zelfs niet weten dat er een oliesel 
plaatsheeft, omdat hij het er niet mee eens zou zijn en het echtelijke conflict dan nog 
erger zou worden. Daarbij vindt nu eens wel een pastoraal gesprek plaats waarin op de 
aard van de problemen wordt ingegaan, dan weer helemaal niet. Men moet echter 
opmerken dat de vrouw die het oliesel aanvraagt, lang niet altijd zegt of wil zeggen 
waaróm ze dat doet. In weer andere gevallen is de echtgenoot door zijn vrouw verlaten 
en is hij degene die, ook al is hij weinig kerkelijk, door wanhoop gedreven de priester 
om een oliesel verzoekt. Ruzies kunnen zeer hoog oplopen en relatieproblemen kunnen 
grote spanningen teweegbrengen. Voorbeelden daarvan zijn ruzies over erfeniskwesties 
of spanningen tussen ouders en kinderen over de keuze van de levenspartner van de 
laatsten. Als alle in het conflict betrokken partijen aan het eventuele oliesel deelnemen 
en als daarbij in een aansluitend of voorafgaand gesprek met de priester ook de 
moeilijkheden kunnen worden besproken, draagt het oliesel enigermate bij aan de 
oplossing van de problemen. Dat komt echter zo maar zelden voor. Menigmaal is er 
alleen deelname van één der partijen in het conflict en worden de problemen niet of 
slechts zeer globaal ter sprake gebracht. Niet zelden heeft deze partij tevoren een 
'medium' of een andere magiër geraadpleegd over de wijze waarop de moeilijkheden 
kunnen worden overwonnen. Deze heeft bijvoorbeeld het advies gegeven één of verschil
lende, met name drie (het heilig getal bij uitstek), oliesels te vieren. Dat/die moet(en) 
om werkzaam te zijn op een bijzondere dag gevierd worden, bijvoorbeeld op een vrijdag 
of op drie achtereenvolgende vrijdagen. Uiteraard wordt het bezoek aan het medium 
voor de priester geheim gehouden. Na het oliesel gaat het conflict gewoon verder. Ja, 
het wordt nog verscherpt, want de partij in kwestie beroept zich erop dat ze zelfs een 
oliesel gevierd heeft, maar dat ook dat niet geholpen heeft. Dezelfde kwestie doet zich 
ook bij de huwelijksproblemen voor. Er zijn echter ook priesters die deze 'Teufelskreis' 
doorbreken, bijvoorbeeld door voor de viering een andere dag voor te stellen. Gewoon-
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lijk ontstaat bij de persoon die het oliesel aanvraagt, dan een Uchte paniek en komt de 
ware aap uit de mouw. De priester kan nu de echte aard van het conflict aan de orde 
stellen en viert pas na een of meer gesprekken daarover een oliesel ter bezegeling ervan. 
Dat verlangt wel een goed inzicht, scholing en oefening van de pope. 
Examens spelen in het leven van een groot aantal scholieren en in dat van hun ouders 
een zeer belangrijke rol. De scholieren moeten blokken, omdat aan de universiteiten 
slechts een beperkt aantal plaatsen voor hen beschikbaar is. De ouders moeten hard 
werken om hun kind aan de universiteit te kunnen laten studeren en/of willen trots zijn 
op de academische status van hun kind. In dit verband zijn de nationale toelatingsexa
mens (oí TTcmXAT/ms è^raaeis) van beslissende betekenis. Zij worden tegelijkertijd 
in heel het land gehouden voor degenen die geslaagd zijn op de middelbare school en 
naar de hoogste onderwijsinstellingen willen. De druk van dit examen brengt bij talrijke 
examenkandidaten thuis nogal wat spanning teweeg. Vanwege het grote belang van dat 
examen vindt een aantal ouders het opsteken van een kaars in de kerk hiervoor niet 
voldoende, maar viert samen met de examinandi ook een oliesel. 
Wanneer zich onverwachte dingen voordoen in het huishouden of in iemands leven die 
alles op zijn kop zetten (άνατοοιά) en negatief dreigen uit te pakken, vindt soms een 
oliesel plaats. Menigmaal vermoedt men achter de problemen toverij (βασκανία) of 
magie. Ook viert men wel een ohesel om ander onheil af te weren, bijvoorbeeld rijken 
die een oliesel willen om diefstal te voorkomen. Met betrekking tot het pastoraal 
gesprek en het raadplegen van een medium geldt mutatis mutandis hetzelfde als wat 
hierover zojuist gezegd is. 

Behalve een oliesel kan men in al dit soort situaties ook een waterwijding en een 
verzoekdienst vieren. Net als bij ziekte zijn de drie vieringen in zekere zin uitwisselbaar, 
maar bestaat tevens de neiging het oliesel te reserveren voor meer ernstige gevallen, de 
waterwijding voor de lichtere en de verzoekdienst voor de lichtste. Tevens voltrekt men 
in deze context andere riten zoals de biecht, de privé-eucharistie, de bevrijding van het 
boze oog en het verbranden van liturgische bloemen. 

3.1.2.7 BIJZONDERE GELEGENHEDEN EN OVERGANGEN IN HET LEVEN 
Er doet zich in het menselijk bestaan een aantal situaties en gelegenheden voor die 
belangrijke markeringen van het leven zijn. Zij bakenen levensfasen af en geven uitzicht 
op nieuwe, zij voegen wezenlijke dimensies toe aan het bestaan en betekenen tegelijker
tijd het einde van andere essentiële aspecten ervan. Dat zijn de grote gebeurtenissen van 
geboorte en sterven en de mijlpalen er tussenin zoals trouwen en het krijgen van 
kinderen. Rondom vele van deze gebeurtenissen hebben zich zogeheten overgangsriten 
ontwikkeld ('rites de passage', διαβατήρια 'έθιμα1*0). Die stellen de mens ertoe in staat 
of helpen hem erbij de overgang van de ene in de andere fase te voltrekken. Dikwijls 
wordt die overgang religieus geduid. Niet alleen het doopsel, de kerkelijke huwelijksvol
trekking, de begrafenisrite, de kleine waterwijding en een aantal andere liturgische 
vieringen functioneren (mede) als overgangsrite, ook het oliesel doet dat soms. Verder 
bestaan er andere, minder belangrijke bijzondere gelegenheden waarbij men een oliesel 
viert en die met name met het kiezen van een nieuwe woonplaats verband houden. 
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Het is overigens, met uitzondering van het onder punt 8 vermelde geval, slechts een 
kleine groep mensen die dan een oliesel viert. Behalve om het sterven (zie hierboven) 
gaat het om de volgende situaties. 
1 Na de geboorte van een kind, eventueel ook al tijdens de zwangerschap. Tevens 

vinden er dan andere riten plaats, met name de eerste kerkgang van de moeder 
veertig dagen na de geboorte (ó σαρανησμόζ) en het doopsel, de zalving met chrisma 
(het vormsel) en de (eerste) communie van de baby. Het komt ook voor, dat het 
oliesel wordt gecombineerd met het oliesel dat bij het betrekken van een nieuw huis 
gevierd wordt. 

2 Vóór de huwelijkssluiting. Dadelijk na het oliesel pleegt het paar te communiceren.181 

Grieken van Kleinaziatische komaf vieren in de drie weken die aan de huwelijksvol
trekking voorafgaan, driemaal het oüesel. Na de derde keer wordt van het meel dat 
bij het oliesel gebruikt wordt, een brood gebakken dat op de bruiloft opgegeten 
wordt. Er zijn ook ouders die met hun kinderen, vooral met de dochters, al een 
oüesel vieren nog voordat van schoonfamilie en een huwelijk ook maar sprake is. Het 
gaat er dan om dat er goede huwelijkspartners mogen worden gevonden. 

3 Enkele uren vóór de kruinschering (ή κονρά) van een nieuwe moniale of monnik in 
een klooster. Het oliesel wordt in aanwezigheid van heel de communiteit in de 
centrale kloosterkerk gevierd. 

4 Op of rondom nieuwjaar (ή Πρωτοχρονιά). Ten tijde van het kolonelsregime (1967-
1974) vierde dictator-premier G. Papadopoulos ieder nieuwjaar met zijn kabinet een 
oliesel in het parlementsgebouw te Athene. Dit gebruik is door de socialistische 
regeringen van A. Papandreou, die tijdens heel de periode van mijn veldwerk dienst 
deed, niet meer gepraktiseerd. 

5 Als een jongen het ouderlijk huis verlaat om zijn dienstplicht te vervullen. De 
dienstplicht is zwaar, duurt ruim twee jaar (zesentwintig à dertig maanden) en dikwijls 
blijft de soldaat maanden achtereen van huis weg. Het initiatief tot het oliesel komt 
van de moeder. 

6 Op de vooravond van het vertrek van kinderen naar het buitenland voor vakantie. 
Het idee een oüesel te vieren is van de ouders afkomstig. De reis is dikwijls lang en 
in hun ogen niet van gevaren ontbloot. Bovendien begeven de kinderen zich buiten de 
grenzen van Griekenland, de 'veilige moederschoot'. 

7 Vóór de emigratie van een famiüelid of van een heel gezin. De scheiding van de 
achterbüjvenden en van het geliefde (én gehate) vaderland duurt maanden, jaren. 
Soms is zij voorgoed. Er moet elders in de wereld een nieuw bestaan worden 
opgebouwd, er heerst nog grote onzekerheid.182 

8 Bij het betrekken van een nieuwe woning. Het gaan wonen in een ander huis vormt 
voor vele mensen een belangrijke overgang die onzekerheid en angst voor het 
onbekende en voor het demonische met zich meebrengt. Het oude huis vormde 
meestal een vertrouwde omgeving, het was een thuis. Het huis is de ruimte waar zich 
een voornaam deel, voor de meeste vrouwen het voornaamste deel, van het leven 
afspeelt. Een illustratie van de belangrijke rol van het huis is het gebruik dat op het 
feest van Sint Basiüos op 1 januari een stuk van de Basiüostaart (ή Βασιλόπιττα) 
voor het huis casu quo de beschermgeest ervan wordt afgesneden. Aan de nieuwe 
woning kan men aanvankeüjk moeilijk wennen. Sommige kinderen slaapwandelen in 
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het begin of hebben nachtmerries. Anderen vertonen problemen in de omgang mei 
elkaar. Daarom is de viering van een oliesel in deze situatie voor menigeen vanzelf
sprekend. Verschillende mensen die bij de verhuizing geen oliesel vierden en daarna 
aan de nieuwe woning niet konden wennen, ja met de voorzieningen in het huis 
allerlei narigheid meemaakten, wijten de problemen aan hun nalatigheid ten aanzien 
van het oliesel en vieren het alsnog. Andere mensen vieren het hoe dan ook pas 
enkele maanden, soms zelfs enkele jaren, na de verhuizing, als ze helemaal 'geïnstal
leerd' zijn. Niet zelden is dan ook de vrouw des huizes zwanger of is het kind net 
geboren. De viering vormt tevens een goede gelegenheid de buitenwacht (familie
leden, buren en vrienden) de inrichting van het huis te laten zien. In dit licht krijgen 
het vegen en het boenen en het in orde maken van de kamers, die voor élk oliesel 
gebruikelijk zijn, een extra dimensie en buitengewone aandacht. Precies dáárom willen 
enkelen echter geen oliesel vieren: ze willen al die drukte en 'toestanden' ((paaapies) 
vermijden. Er zijn ook mensen die een oliesel ongepast vinden, omdat die rite naar 
hun mening voor mensen, voor levende wezens (έμψυχοι) en niet voor levenloze 
dingen (αψνχα) als een huis bestemd is. Om diezelfde reden hebben enkele priesters 
er moeite mee in zo'n oliesel voor te gaan. Zij vinden dat in deze situatie een 
specifieke waterwijding183 past en dat die in elk geval aan het oliesel vooraf moet gaan 
of erop dient te volgen. Dat gebeurt in de praktijk dan ook vaak. Nu eens sluiten 
beide vieringen op elkaar aan, dan weer is er een ruime tussenpoze. Overigens is er 
meestal ook al bij de fundering van het huis een waterwijding gevierd, dan 'rite bij de 
fundering van elk gebouw* geheten (ακολουθία επί θεμβλιώσβί iravròs 
κτίσματοζ)}1* In sommige streken gaat de fundering ook vergezeld van het slachten 
van een zwarte haan. Volgens mensen van oudere leeftijd (priesters en leken) kwam 
de viering van het oliesel bij een verhuizing niet of nauwelijks voor, toen zij jong 
waren. Ook in de periode van mijn veldwerk was zij niet overal gebruikelijk, onder 
meer niet op Kreta. Wel lijkt zij samen te hangen met de zalving van de muren en de 
deuren van het huis die tijdens het oliesel, in welke situatie dan ook, op Euboia 
gebruikelijk is. 

3.1.2.8 OVERIGE SITLWriES 

1 Menig geestelijk vader legt aan zijn biechtelingen als penitentie (етгт'/ио) de viering 
van een oliesel op. (De overige veel voorkomende penitenties zijn het opzeggen van 
gebeden, het lezen uit de Bijbel en uit andere kerkboeken, vasten, zwijgen, een 
bedevaart, het verrichten van goede werken, de regelmatige kerkgang, de viering van 
de eucharistie en die van de kleine waterwijding.185) Andere spiritualen leggen het 
oliesel weliswaar niet op, maar bevelen het tijdens het biechtgesprek aan. Sommigen 
van hen doen dat in het bijzonder bij zieke biechtelingen, omdat ze vinden dat bet 
oliesel bij uitstek door zieken behoort te worden gevierd.186 Het gebruik een oüesel als 
penitentie op te leggen is onder de clerici omstreden. Volgens de tegenstanders 
bestaat het gevaar dat de betreffende priester van geldzucht beticht wordt, vooral als 
die man ook nog de eigen parochiegeestelijke van de biechteling is. In dat geval leidt 
hijzelf namelijk het oliesel en ontvangt híj het stipendium. Dezelfde tegenstanders 
beweren, dat enkelen van hun collega's hier ook wérkelijk de belangen van hun eigen 
portemonnee laten prevaleren. Zij wijzen er eveneens op dat men een sacrament niet 
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als penitentie mag opleggen. Dat is volgens hen in strijd met het wezen van het sacra
ment, omdat daar een vrije keuze voor nodig is. 

2 In sommige parochiekerken in Athene en in Thessaloniki wordt elke week, iedere drie 
weken of elke maand een oliesel gevierd, zonder dat er een specifieke aanleiding voor 
is. We ontmoeten hier priesters die de overtuiging hebben dat het oliesel als sacra
ment van boete, zelfmkeer en genezing zo'n groot goed is dat de frequente viering 
ervan op regelmatige tijden voor de parochianen gewenst is. 

3 In enkele kerken wordt een oliesel gevierd, als er geld nodig is, bijvoorbeeld om de 
onkosten van de herinrichting van het kerkgebouw te kunnen betalen. Het geld wordt 
gecollecteerd, wanneer de deelnemers aan het begin van de dienst hun naam opgeven. 
Een dergelijk oliesel vindt meestal in een tijd plaats dat de viering van een oliesel 
gebruikelijk is, zoals in de periode vóór Kerstmis. 

3.13 De frequentie van het oliesel 
In de voorafgaande paragraaf is al gesteld, dat de oliesels die in het kader van de voorbe
reiding op het paasfeest worden gevierd, de meest voorkomende zijn, dat oliesels in de 
periode vóór Kerstmis weliswaar dikwijls, maar in veel mindere mate dan vóór Pasen 
plaatshebben, dat oliesels in de tijd van voorbereiding op het feest van Maria Ontslapen 
en dat van de Heilige Apostelen respectievelijk weinig en nauwelijks voorkomen, en dat 
soms een oliesel wordt gevierd ter voorbereiding op het feest van de kerkpatroon. Ook 
is beschreven dat oliesels in geval van ziekte en sterven betrekkelijk zelden plaatsvinden 
en meer gedijen in de plattelandscultuur dan in de stedelijke beschaving, en dat ze in een 
enkel geval ook worden gevierd ter oplossing van problemen, bij bijzondere gebeurtenis
sen in het leven, als vaste liturgische viering en om geld op te halen, terwijl ze bij het 
betrekken van een nieuw huis en als biechtpenitentie vaker voorkomen. Deze aanduidin
gen waren echter erg algemeen. Zij dienden er slechts toe te laten zien welke situaties 
van groter belang waren en welke van minder. Ik wil nu de algemene aanduidingen 
enigszins concreter maken met behulp van enkele illustraties. Het gaat hierbij maar om 
een bescheiden aanzet. Ik kan geen cijfers bieden die een algemeen overzicht geven van 
de praxis van het oliesel, noch in Griekenland als geheel noch in een bepaalde streek, 
stad, wijk, dorpsgemeenschap of groepering. Bovendien ontbreken, zoals we in het eerste 
hoofdstuk van dit deel hebben gezien, grotendeels sociografische studies over het pasto-
raalliturgisch leven van de kerk, waarin de resultaten van een nauwgezet onderzoek naar 
de frequentie van het oliesel zouden kunnen worden ingekaderd. Ik beperk me nu tot 
enkele parochies en geef zeven voorbeelden. Het zijn er vijf uit de grote steden en twee 
van het platteland. Alle cijfers zijn gebaseerd op schattingen die door de priesters van 
de betreffende parochies op mijn verzoek gemaakt zijn. Het aantal oliesels dat jaarlijks 
plaatsvindt in een parochie, wordt normaliter niet schriftelijk vastgelegd. 

a De parochie van Maria Geboorte, die in de bovenstad van Thessaloniki ligt - de namen 
van de parochies in deze paragraaf zijn pseudoniemen - telt ongeveer zeventienduizend 
zielen (ψυχίς). Het is een parochie waar vele arbeidersgezinnen wonen. Aan de parochie
kerk is één priester verbonden. Per jaar worden ongeveer dertig oliesels bij mensen thuis 
gevierd. Bijna de helft daarvan, dertien, vindt in de periode vlak vóór Pasen plaats. Vijf 
worden in de vasten van Kerstmis gevierd, twee in de vasten van vijftien augustus, vijf in 
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stervenssituaties en de overige vijf bij het betrekken van een nieuw huis en bij problemen 
als de invloed van het boze oog. Hoogstens éénmaal per twee jaar wordt een oliesel voor 
een zieke gevierd. In de kerk wordt ieder jaar op grote woensdag een oliesel gevierd, zoals 
ook het geval is in alle hierna nog te noemen parochies. 

b Van de parochie van Sint Nikolaas, die zich in het centrum van Thessaloniki bevindt, 
maken ongeveer twintigduizend mensen deel uit. Het zijn merendeels arbeiders, 
handwerkers, ambtenaren, kleinhandelaren en hun gezinnen alsmede oudere echtparen. 
Er zijn twee priesters aan de parochiekerk verbonden. Elk van hen gaat jaarlijks in 
vijfentwintig oüesels voor bij mensen thuis. Twintig van de in totaal vijftig worden in de 
periode vóór Pasen gevierd, twaalf in die vóór Kerstmis, en de overige achttien bij het 
betrekken van een nieuw huis, bij stervenden en bij individuele en gezinsproblemen. In 
de parochiekerk wordt het oliesel buiten grote woensdag gevierd op het patroonsfeest, 
dat in de vasten van Kerstmis valt. 

с De parochie van Sint Petros, in een buitenwijk van Athene gelegen, telt dertigduizend 
zielen. De helft daarvan bestaat uit min of meer vaste bewoners, voornamelijk arbeiders-
en ambtenarengezinnen en oudere echtparen. De andere helft wisselt voortdurend. Er 
bestaan vanuit de parochie nauwelijks contacten met deze tweede groepering. Aan de 
parochiekerk zijn vijf priesters verbonden. Ongeveer tweeduizend mensen komen vaak, 
dat wil zeggen minimaal tweemaal per maand, naar de kerk. Vijfhonderd daarvan vieren 
regelmatig een oliesel. Dat gebeurt vooral in de vastenperioden vóór Pasen en Kerstmis, 
bij ziekte en bij relatieproblemen. 

d De parochie van Sint Grigorios, die zich in een voorstad van Athene bevindt, telt 
tienduizend zielen. Er werken zes parochiepriesters. Vijfentwintig procent van de 
parochianen viert regelmatig een oliesel. Twee vijfde daarvan bestaat uit vaste kerk
gangers, dat wil zeggen mensen die minimaal éénmaal per week naar de kerk gaan, en 
drie vijfde uit regelmatige kerkgangers, namelijk zij die minstens één keer per maand 
ter kerke gaan. Elke priester heeft gemiddeld vijfenzeventig oüesels per jaar, te samen 
worden er dus zo'n vierhonderdvijftig oliesels gevierd. Ongeveer tweehonderdzestig 
daarvan vinden plaats in de vastentijd vóór Pasen, zestig in die vóór Kerstmis, zeventig 
in geval van ziekte en sterven, en de overige zestig bij problemen en de invloed van het 
boze oog. 

e De parochie van Maria Ontslapen, die in het hart van Athene ligt, telt slechts duizend 
zielen. Er is één priester aan verbonden. Hij heeft dertig oliesels per jaar bij mensen 
thuis. Ze vinden zo goed als alle in de eerste dagen van de grote week plaats. 

f Pefkochori - de naam is weer een pseudoniem - is een Macedonisch dorp van 
drieduizend inwoners. De bevolking bestaat grotendeels uit boeren, landwerkers en hun 
gezinnen. Het dorp is in twee parochies opgedeeld, beide met een eigen priester. In de 
parochie van Sint Dimitrios, die achttienhonderd zielen telt, vinden jaarlijks ongeveer 
veertig oüesels plaats in de huizen. Daarvan worden er vijftien gevierd in geval van 
ziekten, zowel van ernstige en dodelijke als van üchte en voorbijgaande aard, vijftien 
tijdens de eerste drie dagen van de grote week en de vasten van Kerstmis, en tien bij het 
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betrekken van een nieuw huis, overige overgangssituaties en bij familieproblemen. Naast 
grote woensdag vindt in de kerk het oliesel twee dagen vóór Kerstmis plaats. Het aantal 
oliesels is in vergelijking met de toestand in de jaren zeventig, zestig en eerder sterk 
afgenomen. Toen vond zeker het dubbele of driedubbele van het huidige aantal plaats. 
In de andere parochie van het dorp, die van Allerheiligen, waar twaalfhonderd mensen 
deel van uitmaken, worden jaarlijks dertig oliesels gevierd. Die vinden getalsmatig bijna 
evenredig in dezelfde situaties plaats als in de parochie van Sint Dimitrios. 

De getallen verschillen nogal van elkaar. In sommige parochies, namelijk de twee dorps
parochies en de stadsparochie van Sint Grigorios, komt het oliesel vaker voor dan in de 
andere. Toch blijkt uit de cijfers over het algemeen dat het oliesel een betrekkelijk zeld
zaam verschijnsel vormt in het parochiële leven. Dit gegeven komt overeen met andere 
aanwijzingen die ik hierover tijdens de observaties en de vraaggesprekken kreeg. Alleen 
op het einde van de grote veertigdagentijd, tijdens de eerste drie dagen van de grote week 
en (op enkele plaatsen en in mindere mate) tijdens de vasten van Kerstmis is de frequen
tie van het oliesel minder laag.187 Het oliesel is geen liturgische dienst die in brede lagen 
van de Griekse bevolking regelmatig gepraktiseerd wordt. Het zijn vaak dezelfde mensen 
die in verschillende situaties een oliesel vieren. Anderen vieren het maar in één situatie, 
met name de periode vlak vóór Pasen. De meeste mensen die bij zich thuis een oliesel 
houden, doen dit één- à tweemaal per jaar. Sommigen doen dat drie, vier of zelfs meer 
keren per jaar, anderen eenmaal per twee jaar. Er zijn (ongeletterde) mensen die van 
mening zijn dat men éénmaal per maand een oliesel moet vieren - men is hier waarschijn
lijk in de war met de kleine waterwijding - of minimaal driemaal per jaar, maar zelf 
houden zij zich daar niet aan. De overgrote meerderheid van de mensen die het oliesel 
laten plaatsvinden, neemt tevens deel aan oliesels die elders worden gevierd: bij familiele
den, buren en vrienden thuis en die in de kerk. Zo is het heel gewoon dat men jaarlijks 
naast het/de 'eigen' oliesel(s) thuis nog aanwezig is bij drie à acht andere oliesels. 
De relatieve zeldzaamheid van het oliesel hoeft geen verbazing te wekken, als men de 
resultaten bekijkt van onderzoekingen die zijn verricht naar de kerkgang, de deelname 
aan de communie en die aan de biecht. Deze vonden evenwel alle reeds plaats vóór de 
periode einde 1981 - medio 1984, zodat er verschillen optreden in het tijdvak van 
onderzoek. Het meest recente onderzoek is een meting die in oktober 1979 en in maart 
1980 verricht werd in Athene, Pireüs en hun omgeving.188 De meting betrof de kerkgang. 
De uitkomsten waren aldus: 
• - iedere zondag 9 % 

- tamelijk vaak 20 % 
- alleen op grote feesten of bijzondere gelegenheden (bv. trouwen) 60 % 
- nooit 11 % 

• - mensen met een religieuze levensovertuiging die vaak naar de kerk gaan 29-30% 
- mensen met een religieuze levensovertuiging die af en toe naar de kerk 

gaan 31-32% 
- mensen met een religieuze levensovertuiging die niet naar de kerk gaan 10-12% 
- mensen zonder een religieuze levensovertuiging die af en toe naar de 

kerk gaan 8-10% 
- mensen zonder een religieuze levensovertuiging die niet naar de kerk 

gaan 17-21% 
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In 1973 en 1975 werden de kerkgang, de deelname aan de communie en aan de biecht 
gemeten in twee dorpen die, wat maatschappelijke ontwikkeling en geografische ligging 
betrof, geheel van elkaar verschilden.189 Het ene dorp lag in de bergen, was tamelijk 
geïsoleerd en werd door de onderzoeker als traditioneel getypeerd. Het andere dorp lag 
aan de kust, had goede verbindingen met de buitenwereld en werd door de onderzoeker 
als modern getypeerd. 
Dit waren de uitkomsten: 

kerkgang 
- iedere zondag 
- minimaal éénmaal per maand 
- alleen op grote feesten 
- zelden of nooit 
biecht 
- minimaal één keer per jaar 
- verschillende keren in het leven 
- één- à tweemaal in het leven 
- nooit 
communie 
- tot vier keer per jaar 
- tot twee keer per jaar 
- zelden 
- nooit (na het volwassen worden) 

Bergdorp 

35 % 
60 % 
5 % 

17,5% 
30 % 
47,5% 
5 % 

40 % 
52,5% 
7,5% 

Kustdorp 

5,6% 
31 % 
49,3% 
14,1 % 

8,4% 
16,9 % 
12,7% 
62 % 

11,3% 
22,5% 
12,7% 
53,5% 

In de periode 1970-1972 werd de kerkgang gemeten in een aantal geselecteerde stre
ken.190 Men verrichtte de meting op een gewone zondag (dus geen hoogtijd). De resul
taten waren: 
- zes dorpen in de buurt van Fiorina 11,6 % 
- Kavala 14,3 % 
- dorpen in de buurt van Kavala 20,9 % 
- bisdom Aitolo-Akarnania 33,5 % 

Over het algemeen zijn de cijfers van de frequente kerkgang en deelname aan de 
eredienst voor de steden lager dan die voor het platteland - de dorpen bij Florina 
vormen daarop een uitzondering - en die voor een 'moderne' gemeenschap lager dan die 
voor een 'traditionele' gemeenschap.191 

De betrekkelijke zeldzaamheid van het oliesel wordt door een aantal factoren veroor
zaakt. Allereerst zijn dat de secularisatie en ontkerkelijking, verder het anti-clericalisme, 
de kwestie van de stipendia en die van de liturgische taal. Ik kom daar later op terug. 
Daarnaast bestaat er een grote verscheidenheid van liturgische vieringen en rituelen die 
alle in één en dezelfde situatie dienst kunnen doen. Verschillende daarvan zijn al 
besproken in de context van ziekte en sterven. Het is dus heel gebruikelijk dat in een 
bepaalde situatie de een een oliesel viert en de ander een waterwijding. Ten aanzien 
van de eucharistie geldt mutatis mutandis hetzelfde en moet men denken aan het zomaar 
even de kerk binnenlopen, het aansteken van een kaars, het kussen van de ikoon en het 
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een ogenblik stil worden daarbij. Een andere factor is dat in vergelijking met andere 
sacramenten op het belang van het vieren van en de deelname aan oliesels weinig nadruk 
wordt gelegd, noch van de kant van de kerkelijke overheid, noch van die van theologen 
en priesters, noch van die van de andere gelovigen. Er bestaat al helemaal geen verplich
ting tot de viering van het oliesel in een bepaalde situatie.192 Aan het sterfbed ligt het 
accent, wat het ontvangen van de sacramenten betreft, op de teerspijze en niet op het 
oliesel. Tot slot wordt de frequentie bepaald door de traditie in bepaalde situaties al dan 
niet een oliesel te vieren en door de waarden die aan het oliesel worden toegekend. 

3.1.4 De fasen rondom het oliesel 

3.1.4.1 DE VOORBEREIDING OP DE VIERING 
Het is doorgaans de vrouw des huizes die met het voorstel komt thuis een oliesel te 
vieren.193 Slechts sommige echtgenoten reageren geestdriftig op dat voorstel, vele 
anderen gelaten of afwijzend. Ook al is de reactie negatief, dan nog wordt de vrouw over 
het algemeen niets in de weg gelegd haar plan uit te voeren. De reactie van de kinderen 
varieert van gunstig tot ongunstig naargelang van hun instelling jegens de kerk en de 
gezinssituatie. Het leeuwedeel van de voorbereidende werkzaamheden wordt door de 
vrouw uitgevoerd. Eén week à drie dagen vóór de gewenste datum maakt ze een 
afspraak met de priester. Dat gebeurt telefonisch of ze loopt even het parochiekantoor 
binnen. Soms wordt de priester pas enkele uren vóór het verlangde tijdstip benaderd of 
wordt hem zelfs, als hij ergens in de viering van een oliesel voorgaat, na afloop nog door 
een van de aanwezigen gevraagd dadelijk ook bij haar thuis een oliesel te komen vieren. 
De ene pope gaat op zo'n 'last minute'-verzoek wel in, omdat hij de mensen niet wil 
teleurstellen, altijd voor hen klaar wil staan en 'tegen Christus zelf geen nee kan zeggen'. 
De andere priester stelt, dat een oliesel tijdig moet worden afgesproken en dat hij 
anders geen medewerking verleent. 
Er worden naaste familieleden, buren en vrienden uitgenodigd het oliesel bij te komen 
wonen. Heel het huis wordt schoongemaakt. Gewoonlijk worden iedere dag de tapijten 
geklopt en krijgt zaterdag de hele woning een goede beurt, maar voor het oliesel dient 
alles extra-schoon te zijn. Deze olieselschoonmaakbeurt valt vaak samen met de grote 
lenteschoonmaak of met die vóór Kerstmis. Vanaf vijf à twee dagen vóór het oliesel 
heeft menig echtpaar nauweüjks of geen seksuele omgang meer met elkaar, omdat het 
rein aan de dienst wil deelnemen.194 In nogal wat huwelijken huldigt echter alleen de 
vrouw deze opvatting en denkt de man er anders over. Dat leidt tot ruzies. Bij de 
voorbereiding op de communie gebeurt iets vergelijkbaars. Verder worden er inkopen 
gedaan. Men schaft in de kerk of in een kaarsenwinkel kaarsen aan, men koopt meel en 
eventueel wierook. Voor de gasten worden allerlei lekkernijen in de keuken klaar
gemaakt. Tot slot neemt men een bad of een douche en trekt men schone, soms nieuwe 
kleren aan, meestal zondagse kledij. 
Vlak vóór de viering zet men een tafel klaar en worden daar de benodigdheden voor de 
dienst op neergezet. De namen van de familieleden en van de overige gasten worden 
genoteerd en de üjst wordt op tafel gelegd. Staat één persoon in het middelpunt van de 
aandacht, bijvoorbeeld een zieke of iemand die zijn naamdag viert, dan staat diens naam 
bovenaan op de lijst. De gasten en de priester195, die vaak net de vesper in de kerk 
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gedaan heeft, komen binnen en worden welkom geheten. Men gaat even zitten en wisselt 
enkele woorden. Dan staan allen op. Iemand zet zeven kaarsen in de bak meel en steekt 
ze aan. Op Kreta steekt men bij elk evangelie één kaars aan, zodat ze pas op het einde 
van de viering allemaal branden. De priester of de vrouw des huizes maakt de wierook 
klaar. De overige deelnemers nemen ieder een kaars, gaan om de tafel heen staan en 
steken hun kaars aan. De pope doet zijn stola om en pakt zijn euchologion. In een enkel 
geval zegt hij enige woorden over de betekenis van de viering die gaat beginnen. Dan, 
terwijl het dikwijls nog rommelig is, doordat er mensen heen en weer lopen, begint de 
viering. 
De voorbereiding op het oliesel in de kerk verloopt natuurlijk enigszins anders. Enkele 
weken à een paar dagen tevoren wordt het oliesel mondeling of schriftelijk door de 
priester(s) van de betrokken kerk of door het kerkbestuur aangekondigd. Mondeling 
gebeurt dat gewoonlijk op het einde van de zondagseucharistie en schriftelijk op affiches 
(met name die waarop het liturgisch programma van de grote week of van het feest van 
de parochiepatroon staat) of op een stukje papier dat aan de kerkdeur hangt, en ook wel 
eens in streekkranten.19* Indien de priester(s) met meer collega's wil(len) voorgaan, 
worden er enkelen bij gevraagd. De voorzangers, de overige koorleden en de eventuele 
misdienaars worden verwittigd. De koster koopt meel, maar soms brengen enkele 
gelovigen dat als offergave mee. 
Op de dag van de viering nemen enkele vrouwen die deel uitmaken van het bestuur van 
de parochiële armenkas197, achter in de kerk bij de kas plaats en leggen lege vellen en 
schriften voor zich neer. Op grote feesten liggen de schriften heel de dag, zelfs een dag 
tevoren al klaar. De gelovigen die de kerk binnenkomen en aan het oliesel deel willen 
nemen, noteren hun (voor)naam (bVo/ta)198 en dikwijls ook die van hun familieleden, 
echtgenoot en eventuele kinderen. Soms schrijven ze er ook hun noden, bepaalde 
verlangens en beden bij als 'ten bate van gezondheid' (birép υγείας) of 'ten bate van ons 
gezin' (úirep της оікоуешас μας). Andere mensen geven de namen op aan de vrouwen, 
die ze vervolgens opschrijven. Bijna iedereen geeft geld. De bedragen variëren doorgaans 
van twintig tot tweehonderd drachmen. Aangezien de wisselkoers van de drachme in het 
begin van de jaren tachtig ongeveer wer cent bedroeg1", zijn deze bedragen omgerekend 
respectievelijk tachtig cent en acht gulden. Het geld is nu eens voor de armenkas 
bestemd, dan weer voor de priester persoonlijk. Hetzelfde geldt voor verzoekdiensten. 
In minstens één bisdom is het verboden geld te geven, omdat de leiding van het diocees 
bevreesd is voor misbruik van het oliesel. In sommige kerken leveren de gelovigen hun 
diptychen, dat wil zeggen kaartjes met de namen van de dode en de levende familieleden, 
bij de priester in. Die liggen steeds in de kerk en worden bij de proskomidi regelmatig 
gelezen, in elk geval als de betreffende familie een offerbrood (πρόσφορο) heeft ge
bracht. Bij het oliesel leest de pope alleen de namen van de levenden. 
Bij hun binnenkomst kussen de mensen ook de ikonen in de narthex, ze kopen kaarsen 
en steken ze op aan de kaarsenbranders. Ze plegen ook een kaars te kopen om die 
tijdens het oliesel vast te houden. Ze zoeken een plaats. Vlak vóór de viering, terwijl 
dikwijls nog een andere dienst zoals de vesper of een artoklasia aan de gang is, zet de 
koster een tafeltje klaar met daarop de benodigdheden voor het oliesel. Hij steekt de 
kaarsen in de bak meel aan en legt het evangelieboek op tafel. AL· de priesters him 
liturgische gewaden nog niet dragen, verkleden ze zich. Ze bepalen him hiërarchische 
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volgorde en stellen op grond daarvan vast wie welke teksten leest. Eén van hen houdt 
wel eens een toespraakje tot de al aanwezige gelovigen over het doel en het nut van de 
viering. De voorzangers slaan hun boeken open en de dienst neemt een aanvang. 
Het verloop van de rite zelf wordt in paragraaf 3.3.3 beschreven. 

3.1.4.2 HET GEBEUREN NA DE VIERING 
Na afloop van de viering in huis worden kaarsen die nog branden, uitgeblazen en bij 
elkaar gelegd. De priester doet zijn stola af. Degenen die na de zalving de olie nog niet 
van zich hebben afgewist, doen dat nu. Men gaat zitten, bij voorkeur in de grote kamer. 
Enkele vrouwen spoeden zich naar de keuken, soms na eerst kleren te hebben aange
trokken die gemakkelijker zitten voor keukenwerkzaamheden. De vrouwen zetten koffie 
en brengen de gasten eten en drinken. Men serveert likeur, koffie, water en/of frisdrank 
en verder Turks fruit (λουκούμι), verschillende soorten koek en zoet gebak, chocolade, 
zoete vruchten op sap, spinaziegebak en/of nootjes. In vastenperioden worden in een 
aantal huizen ook geroosterde kikkererwten (στραγάλια) en chalva (χαλβάς) geser
veerd. Al deze spijzen en dranken worden ook bij andere gelegenheden gewoonlijk aan 
bezoekers voorgezet. De priester en zijn eventuele assistent worden het eerst bediend. 
Er ontspint zich een gesprek. De priester informeert veelal naar de toestand in huis en 
naar de verschillende bewoners. Indien de pope en de overigen elkaar nog niet eerder 
ontmoet hebben, maken zij nu nader kennis. Sommige priesters vragen expliciet, of de 
bewoners iets op hun hart hebben of 'ergens over willen praten'. Het is immers de 
ervaring van die priesters dat menigeen om een oliesel thuis vraagt, omdat zij/hij met 
een bepaald probleem worstelt of zich in een overgangssituatie bevindt die verwerkt 
moet worden.200 Komt er een probleem op tafel, dan wordt het nu eens besproken, dan 
weer wordt een afspraak voor een andere keer gemaakt, omdat er nu onvoldoende lijd 
is of de sfeer niet geschikt is. De ene priester vindt het van het hoogste belang goed te 
luisteren naar wat de overige deelnemers na het oliesel te zeggen hebben, de ander 
verwelkomt primair de kans de mensen met een stichtend woord te bereiken en is druk 
bezig met praten en vermanen. Het oliesel zelf komt niet vaak als gespreksthema voor. 
Dat lijkt zich voornamelijk te beperken tot het geval dat er een buitenlandse onder
zoeker aanwezig is die graag iets meer over het oliesel te weten wil komen. Wel maakt 
een gast soms een afspraak met de pope voor een oliesel in haar eigen huis. Weer een 
andere keer bespreekt men alleen lichte zaken en zit men lachend bijeen. Zo goed als 
altijd zijn de priester en zijn eventuele assistent de eersten die opstappen. Als de pope 
elders verplichtingen heeft, bijvoorbeeld nog een oliesel, of als naar zijn mening zijn 
werk in de woning voltooid is, vertrekt hij al na vijf minuten. Soms is hij daarom reeds 
onmiddellijk na afloop weggegaan zonder iets te eten of te drinken. Afhankelijk van het 
thema of de loop van het gesprek en zijn beschikbare tijd blijft hij echter ook vaak een 
kwartier, drie kwartier of een uur zitten. 

De priester wordt door de vrouw en/of de heer des huizes tot aan de deur begeleid en 
krijgt daar geld, een stipendium, in de handen gedrukt. Gewoonlijk gebeurt dat op een 
bijna onzichtbare manier. De meeste popen nemen het geld aan, sommigen dadelijk, 
anderen pas nadat ze eerst geweigerd hebben en nadat de gevers erop hebben aange
drongen dat zij het geld aannemen. De overige priesters weigeren resoluut het geld aan 
te nemen. Degenen die het geld aannemen, accepteren het omdat ze een geschenk niet 

162 



willen (blijven) weigeren, omdat ze er niet zelf om vragen en verder omdat de stipendia 
(τά τυχερά, τά φιλοδωρήματα) volgens hen een vaste traditie vormen, waar ook de 
meeste collega-priesters zich aan houden, en omdat ze het geld goed voor bepaalde 
privé-uitgaven kunnen gebruiken. De popen die het stipendium weigeren, doen dat 
omdat ze vinden dat het salaris dat ze van de staat ontvangen, hoog genoeg is (vooral als 
ze behoren tot de eerste kategorie, A', die van priesters met een universitaire graad in 
de theologie) en dat het voorgaan in een oliesel een normaal onderdeel van hun 
werkzaamheden vormt waarvoor ze niet extra betaald hoeven te worden.201 Ze willen de 
verdenking vermijden dat ze hebzuchtig zijn. (Er zijn priesters die daarom ook niet 
frequent in een oliesel willen voorgaan, die bij mensen die ze niet goed kennen, het 
thema van het oliesel nooit ter sprake brengen, of die bij zieken bij wie ze in andere 
omstandigheden niet in huis komen, niet op bezoek gaan.202) Bovendien vinden de 
weigeraars dat de stipendia het aanzien van de kerk schaden. Degenen die het geld 
geven, handelen zo omdat een stipendium gebruikelijk is en de priester het naar hun 
mening verwacht. Ook vinden ze dat, als een druk bezette priester speciaal bij hen thuis 
komt voor een viering die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het doopsel, niet verplicht is, 
ze daar best iets tegenover mogen stellen. Dat doen ze immers ook bij andere vak
mensen die bij hen thuis een karwei komen opknappen. Als het oliesel in huis gratis 
zou zijn, zouden volgens hen trouwens talrijke mensen daarvan misbruik maken en te 
pas en te onpas een oliesel gaan vieren. Er zijn er echter ook die het stipendium met 
tegenzin geven, omdat ze vinden dat de pope niets meer dan zijn werk doet. Menigeen 
viert juist vanwege het stipendium thuis nooit een oliesel, ofwel uit afkeer ofwel omdat 
men te arm is. 

Het bedrag dat de priester krijgt, varieert.203 In vele parochies ligt het vast, ook al vindt 
men daar geen officiële gegevens over. Het vaste bedrag treft men vooral in dorpsparo
chies aan, waar een levendig contact tussen de parochianen bestaat, de gegevens over de 
'prijs' van het oliesel onderling uitgewisseld worden en waar zo een zekere uniforme 
praktijk ontstaat. In de ene parochie is het vijfhonderd drachmen, in de andere duizend, 
in weer een andere tweehonderd. Omgerekend in de Nederlandse munt volgens de 
wisselkoers in het begin van dejaren tachtig, is dat respectievelijk twintig, veertig en acht 
gulden. Naargelang van de financiële situatie waarin ze verkeren, is dit voor de betref
fende Grieken veel of weinig geld. In de stadsparochies bestaat een grotere plurifor
miteit. Daar bedraagt het stipendium nu eens duizend, dan weer vijfhonderd, twee
honderd of zelfs vijftig drachmen. Met de inflatie gaan alle bedragen geleidelijk omhoog. 
Rijken plegen meer te geven. Zij kunnen zich dat gemakkelijk veroorloven en willen ook 
vermijden dat de priester denkt: 'die rijke geeft niet veel'. Afgezien van het verschil 
tussen rijk en arm geeft menigeen iets extra's. Men wil namelijk bij anderen niet 
achterblijven en men denkt dat de priester dan graag terugkomt en dat bij een hoog 
bedrag het oliesel een grotere uitwerking heeft. De eventuele assistent van de pope krijgt 
ofwel niets ofwel een bedrag dat ongeveer een derde is van de hoeveelheid geld die de 
chef krijgt. Krijgt hij niets, dan geeft een aantal priesters hem hetzelfde percentage van 
het eigen stipendium. 
Ook voor de kleine waterwijding, de verzoekdienst, de privé-eucharistie, de exorcismen 
en de gebeden bestaan stipendia. De bedragen die daarvoor worden betaald, zijn met 
uitzondering van de privé-eucharistie over het algemeen minstens de helft lager dan die 
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voor het oliesel. Ze verschillen ook onderling, naargelang van de betekenis die aan de 
betreffende dienst wordt toegekend. Het stipendium voor een waterwijding is doorgaans 
hoger dan dat voor een gebed. Het stipendium voor een privé-eucharistie ligt zeker 
tweemaal zo hoog als dat voor een oliesel. Bovendien heeft men daar hogere kosten 
voor de benodigdheden. Er bestaan eveneens stipendia voor verschillende andere 
plechtigheden in de kerk zoals het doopsel en het huwelijk. Daarin is de vergoeding van 
de gemaakte kosten meestal inbegrepen.204 Over het algemeen zijn de stipendia zeer 
omstreden.205 Ze vormen een belangrijke oorzaak van de wijd verbreide mening dat 
priesters geldwolven zijn, verraad plegen aan de solidariteit van Christus met de armen 
en hun 'beroep' (¿πάγγελμα) alleen maar hebben gekozen, omdat ze er goed aan 
konden verdienen. Onder de clerici bestaat een groeiende neiging voor het oliesel en 
voor daarmee verwante vieringen geen stipendia meer aan te nemen, zowel omdat hun 
salaris verbeterd is als onder invloed van de zich wijzigende houding van talrijke mensen 
tegenover de kerk. 

Na het vertrek van de priester blijven de meeste gasten nog één à twee uur bijeen zitten. 
Vindt het oliesel ter gelegenheid van iemands naamdag plaats, dan begint nu het feest 
en komen er nog meer bezoekers. Wordt het oliesel vanwege het betrekken van een 
nieuwe woning gevierd, dan bekijken de gasten bij het weggaan alle kamers en leveren 
commentaar op de inrichting. De tafel met de voorwerpen die bij het oliesel gebruikt 
zijn, wordt afgeruimd. De olie die over is, wordt in de lamp vóór de huisikoon gegoten. 
Als er zich later kwalen of problemen voordoen of als het 'boze oog* werkzaam is, zalft 
men zich met die olie. Anderen doen de gewijde olie gewoon bij de keukenvoorraad. 
Verschillende gasten nemen enkele druppels mee naar huis om huisgenoten of later nog 
eens zichzelf te zalven. Van het meel wordt een brood gebakken. Als men zelf geen oven 
heeft, wordt het bij een familielid gebakken of brengt men het meel naar de bakker. 
Men laat het beslag vaak maken door ongetrouwde vrouwen, vrouwen van oudere 
leeftijd of weduwen, in ieder geval door vrouwen van wie verondersteld wordt dat ze 
geen seksueel contact met een man (meer) hebben en die als rein (ctyvéc) worden 
beschouwd. Het brood is geen gewoon brood, maar een offerbrood (πρόσφορο, 
προσφορά206, λειτουργία). Ofwel men eet het zelf op ofwel het brood wordt in stukken 
verdeeld en aan de buren en verwanten die merendeels het oliesel hebben bijgewoond, 
uitgedeeld ofwel men brengt het naar de kerk voor de zondagse eucharistie. Enkele 
priesters gebruiken bij de proskomidi per se dit brood om er het 'lam', dat wil zeggen 
het middenstuk, dat geconsacreerd wordt, uit te snijden. Af en toe vraagt de pope na 
afloop van het oliesel of de bewoners van het huis in de gelegenheid zijn van het meel 
een offerbrood te bakken. Op een ontkennend antwoord biedt hij aan het meel naar de 
kerk mee te nemen en een andere parochiaan te vragen er een offerbrood van te 
bakken. 

Na het oliesel in een kerk begint nu eens meteen een andere dienst zoals de vesper, een 
gedachtenisdienst voor een overledene (μνημόσυνο) of een verzoekdienst, dan weer is 
het liturgisch programma afgelopen. Sporadisch worden er nog mededelingen gedaan 
over het programma van de komende dag(en). Men pleegt olie uit te delen. De koster 
doopt met assistentie van een lid van het kerkbestuur (¿πίτροπος) of van iemand anders 
watjes in het glas olie en overhandigt die aan de talrijke mensen die erom vragen. In 
sommige kerken dopen de mensen zelf de watjes in de olie. Men neemt ze mee naar 
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huis en zalft daar de huisgenoten die niet aan het oliesel deelnamen of men bewaart de 
watjes olie voor latere gevallen van ziekte en andere problemen in huis. Sommigen 
zalven zichzelf of anderen in de kerk nog eens, maar nu uitgebreider: bijvoorbeeld heel 
het voorhoofd, de nek en de borst. De overgebleven oüe wordt in de lampen gegoten die 
vóór de ikonen branden of ze wordt voor latere zalvingen bewaard. De smerige watten 
worden verbrand of weggegooid. De wijn wordt weggespoeld. De vellen papier met 
namen worden verscheurd. Als er geen andere dienst begonnen is, verlaat men de kerk. 
Een deel van de kerkgangers gaat dadelijk naar huis, een ander deel blijft in kleine 
groepjes op het kerkplein staan praten. Monniken keren terug naar hun cel of naar hun 
werkzaamheden elders. Het antidoron (τό αντίδωρο) dat eventueel meteen na de 
viering uitgedeeld is en meestal van een eerdere artoklasia afkomstig is, wordt opgegeten 
of men neemt het mee naar huis. Dames van de armenkas proberen wel eens zak
agenda's (ήμίρολόγια) te verkopen en delen blaadjes uit. Het meel wordt door enkele 
vrouwen naar huis meegenomen om er offerbroden van te bakken. Doorgaans zijn ze er 
zeer op gesteld dat te doen: ze bewijzen zo een dienst aan de kerk en het meel is voor 
hen een middel dat angst en onheil afweert, aangezien het al in de liturgie is gebruikt en 
dus 'belezen' is. Dat laatste wordt door sommigen zo belangrijk geacht, dat ze het meel 
maar thuis houden. Als in plaats van meel bij het oüesel een offerbrood gebruikt is, 
wordt dat na afloop in stukken gebroken en uitgedeeld. De priesters en de voorzangers 
ontdoen zich van hun liturgische gewaden. Op het parochiekantoor praten ze na, dikwijls 
met thee, koffie en koek, of ze gaan verder met andere werkzaamheden. In een klooster 
gaan de priesters eerst naar de ziekenzaal en zalven de daar liggende monniken.207 

3.2 De deelnemers aan het oliesel 

32.1 De priester(s) 
In een huisoliesel gaat zo goed als altijd maar één priester voor. Dat is gewoonlijk de 
parochiepriester (ó εφημέριος) of als er verschillende popen in een parochie werken, 
één van hen. Tot aan de jaren zestig was het her en der gebruikelijk, dat elke beschik
bare priester van de parochie naar de viering meekwam en dat er twee à drie priesters 
concelebreerden. Er waren zelfs popen in 'éénmansparochies' die weigerden alléén te 
celebreren. Slechts indien er in een naburige parochie nog een priester kon worden 
gevonden, vond het oliesel doorgang. Die popen beriepen zich daarvoor in het bijzonder 
op het meervoud Oudsten' in Jak. 5,14. De clericale concelebratie komt in huizen nu dus 
nauwelijks meer voor, waarschijnlijk vanwege de zware belasting van dit gebruik en het 
gebrek aan priesters. 
In de dorpsparochies, die over het algemeen klein zijn, kent de pope de bewoners van 
het huis en de overige deelnemers meestal al persoonlijk door de contacten in het 
dagelijks leven van het dorp en door de deelname aan de liturgische diensten in andere 
huizen en in de kerk. De mate waarin men elkaar kent, verschilt natuurlijk. Met de ene 
parochiaan heeft de priester goed contact, ook op het gebied van het geestelijk leven, 
met de ander alleen oppervlakkig contact. In de stadsparochies, die nogal eens reusach
tig groot zijn en waarin een hoge graad van migratie bestaat, onderhoudt slechts een 
kleine groep parochianen regelmatige contacten met de parochieclerus. Daar kent de 
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pope de andere deelnemers aan de viering nu eens goed en komt hij ook bij andere 
gelegenheden bij hen op bezoek, dan weer herinnert hij zich alleen hun gezicht of kent 
hij hen helemaal nog niet. 
Tijdens de viering vervult de priester een zeer dominerende en actieve rol. Hij is degene 
die de dienst opent en afsluit. Hij bepaalt het verloop en wat uit het formulier weggela
ten wordt. Hij geeft de overigen aanwijzingen wie wat moet doen. Bovenal echter 
spreekt of zingt hij het grootste deel van de teksten: de litanieën, de gebeden, de 
evangeliën, de oproepen die aan die perikopen voorafgaan, en (in afwisseling met de 
voorzanger) de troparia, de prokimena en de allilouaria. Is er geen voorzanger voor
handen en fungeert niemand van de overige aanwezigen als lector, dan zingt de priester 
alle troparia en leest ook de epistels. Daarnaast verricht hij een aantal handelingen 
waaronder het zalven en het wieroken. Vanwege deze zware voorgangersrol mag het niet 
verbazen, dat de stem van menig priester tegen het einde van de dienst, vooral als er 
bijna niets wordt weggelaten, schor gaat klinken en de pope een vermoeide indruk 
maakt. 
Het aantal celebranten in de kerk wisselt erg. Soms is er maar één voorganger en heefl 
men geen collega's kunnen vinden. Dat gebeurt met name op grote woensdag, wanneer 
in bijna elke kerk het oliesel gevierd wordt. Gewoonlijk zijn er echter meer voorgangers. 
Nu eens zijn het er twee, dan weer vijf, ja zelfs acht. Slechts zelden zijn het er precies 
zeven, het getal dat het formulier voorschrijft. Ze zijn uit één en dezelfde gemeente of 
uit verschillende parochies afkomstig. Ook nodigt men wel eens priester-monniken uit 
of springt een al gepensioneerde priester bij. De volgorde en de opstelling van de 
priesters tijdens de viering zijn niet willekeurig evenmin als de kwestie wie de hoofdcele
brant, de 'eerste' volgens het formulier, is. Dat alles wordt bepaald door de volgorde van 
gezag (η oeipá πρίσβίίας). Dit betekent onder meer, dat archimandrieten vóór 
gehuwde priesters komen. Zo komt het voor, dat een jonge onervaren pope de hoofd
voorganger is en een ervaren oudere priester die al jaren pastoor van die parochie is, 
niet, enkel en alleen omdat de eerste archimandriet is en de tweede gehuwd. Net als 
bij een huisoliesel kennen de priesters en de kerkgangers elkaar nu eens goed, dan weer 
amper of niet, maar ook hier komt het bovengenoemd verschil tussen een dorp en een 
stad naar voren. De 'gastpriesters' kennen de kerkgangers natuurlijk slechter dan de 
eigen parochiegeestelijken dat doen. 
De rol van de priesters is net als in een huisoliesel dominerend en actief. Zij nemen een 
belangrijk deel van de gesproken en gezongen teksten en van de handelingen voor hun 
rekening. Dat zijn dikwijls dezelfde als die zojuist bij het huisoliesel zijn opgenoemd. Bij 
aanwezigheid van een diaken en van voorzangers zingen die echter de litanieën, de 
troparia en de epistels en verricht eerstgenoemde ook het wieroken. De eerste priester 
heeft het gewichtigste aandeel. Hij bepaalt het verloop van de dienst, geeft aanwijzingen 
aan zijn medepriesters en aan het koor en regelt wat uit het formulier wordt weggelaten. 
Hij opent en sluit de dienst en spreekt de belangrijkste gebeden: het wijdingsgebed van 
de olie en de gebeden 'Heilige ... koning' en 'Heilige vader'. Soms laat hij iets daarvan 
door een ander doen. Onder de competentie van de 'eerste' valt ook cyclus één van 
lezingen en gebed. De pope leidt het prokimenon en het epistel in, wierookt eventueel 
tijdens de lezing, zegent de lector na het epistel, zingt het evangelie en eventueel de 
ekfonesis na de kleine litanie en leest tot slot het gebed. De tweede priester doet 
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hetzelfde bij het tweede stel lezingen en gebed. Zo ook de rest. Terwijl de priester het 
evangelie zingt, leest een ander echter vaak alvast het bijbehorend gebed en lezen 
anderen weer lijsten met namen of delen van de kanon. Zijn er minder dan zeven 
priesters, dan komen sommigen (of allen) meer keren aan de beurt. Zijn er meer dan 
zeven, dan komt nummer acht, enzovoorts, in dit onderdeel van de viering niet aan bod. 
Aan de zalving doen niet alle priesters mee, alleen zovelen als nodig. De eerste is daar 
niet per se bij. 

3.2.2 De overige clerici 
Een diaken doet maar zelden mee. Aan de meeste parochiekerken is er immers geen 
verbonden. Zijn specifieke taken bestaan er voornamelijk uit de litanieën te zingen, 
tijdens het epistel te wieroken en kleine assistenties te verlenen. Het epistel zelf wordt 
gewoonlijk niet door hem gelezen. Op sommige plaatsen zalft hij ook de kerkgangers. 
Af en toe doen er wel twee diakens mee. Ze verdelen de werkzaamheden onderling. 
In enkele bisdommen gaat de plaatselijke bisschop op verzoek regelmatig in een 
huisoliesel voor. Zijn rol is dan ongeveer dezelfde als die van een gewone priester, met 
dit verschil dat zijn aanwezigheid zeer sterk is en hem talrijke eerbetuigingen ten deel 
vallen. Woont hij een kerkoliesel bij, dan neemt hij ofwel alle taken van de eerste 
priester over ofwel hij spreekt, terwijl hij zich op de bisschopstroon bevindt 
(αρχιερατική χοροστασία), enkele gebeden, bijvoorbeeld die na elk evangelie, en 
speelt verder zijn specifieke episcopale rol, dat wil zeggen hij geeft telkens permissie 
(καιρός) aan de priesters en lectoren een lezing te doen, zegent hen na afloop, zegent 
alle mensen elke keer dat hem de hulde 'Nog vele jaren, meester' (Είς ττολλά ετη, 
δέσποτα) wordt toegezongen, enzovoorts.208 De positie van een abt (ήγούμεΐΌς) is 
ongeveer gelijk aan die van een bisschop. 

323 Het koor, de lector en de misdienaars 
Gewoonlijk komt nog iemand met de priester mee naar een huisoliesel. Dat is door
gaans een van de voorzangers in de kerk, de koster of een jongen die bij de pope 'in 
opleiding' is. In nogal wat parochies zijn in en rondom de kerk enkele jongens van 
vijftien à twintig jaar oud te vinden die bij allerlei klusjes helpen, van de priester af en 
toe in de Byzantijnse kerkmuziek les krijgen en ter assistentie met hem naar liturgische 
huisvieringen meegaan. De gezel van de priester fungeert niet alleen als voorzanger 
(ψάλτης) maar ook als lector (άι>α·^νώστης). Doorgaans leest hij het begindeel van de 
dienst en de psalmen, zingt hij in afwisseling met de geestelijke de troparia en draagt hij 
het prokimenon, het epistel en het allilouarion voor. 

Bij een oüesel in een kerk of in een kapel zijn de voorzangers die in dienst van de kerk 
zijn, slechts onregelmatig aanwezig. Een hoofdoorzaak daarvan is, dat de meeste 
voorzangers een deeltijd-betrekking hebben. Behalve de officiële voorzangers, die een 
bijzondere kerkmuziekopleiding genoten hebben, zijn er mannen die al doende de 
muziek hebben geleerd en in het kerkkoor (ó χορός) normaliter meezingen. Als de 
voorzanger bij het oliesel aanwezig is, zingen zij gewoonlijk mee. De ene keer zijn er 
voldoende koorzangers én voorzangers (twee) om een linker- en een rechterkoor te 
kunnen formeren, de andere keer moet men met alleen een rechterkoor genoegen 
nemen. Het koor zingt de troparia en gaat in op de oproepen van de litanieën. Enkele 
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koorzangers (inclusief de voorzangers) treden tevens als lector op. Eén van hen leest het 
begindeel van het oliesel en de psalmen. Ook de epistels worden door de lectoren 
voorgedragen. 
In sporadische gevallen doen er ook misdienaars (ττατταδάκια) mee, jongens in leeftijd 
variërend van ongeveer vijf tot vijftien jaar. Ze verrichten kleine assistentiewerkzaam-
heden zoals het vasthouden van het wierookvat. Bij de voordracht van het evangelie 
staan ze telkens met brandende kaarsen en met de Serafijnen-standaards (та 
ΙξαχτΈρυγα) om de 'evangelist' heen. 

32A Het volk 
Bij vieringen thuis bestaat het volk (ó λαός) in de eerste plaats uit de huisbewoners. Zo 
goed als altijd zijn dat een echtpaar of een gezin. Soms wonen de (schoon)ouders bij hen 
in of omgekeerd. De vrouw, die in de regel de organisatrice van de viering is, is in elk 
geval aanwezig, maar de presentie van de man is onregelmatig. Is iemand ziek en wordt 
het oliesel daarom gevierd, dan is de zieke nadrukkelijk aanwezig. Zij/hij is echter niet 
altijd volledig bij bewustzijn. Verder zijn er kinderen, vooral de jonge, soms baby's, 
evenals kinderen die het huis al uit en getrouwd zijn. Ook zijn er in de regel andere 
familieleden ter plekke (grootmoeder, tantes, nichten), buurvrouwen, vrienden en 
vriendinnen, die al dan niet hun kinderen bij zich hebben, en degene(n) die als peetoom, 
peettante en/of trouwgetuige nauw met de bewoners van het huis verbonden is/zijn en 
een belangrijke rol in hun leven spelen (ó κουμπάρος, ή κουμπάρα).219 De buurvrouwen 
komen normaliter dikwijls bij elkaar op bezoek en nodigen elkaar uit voor ieders eigen 
oliesel. Niet iedereen die is uitgenodigd, komt ook daadwerkelijk. In enkele kleine 
dorpsgemeenschappen mag ieder die wil, aan een oliesel meedoen en wordt niemand in 
het bijzonder uitgenodigd. Sommige plattelanders zijn van mening, dat er minstens zeven 
mensen - er wordt dus niet 'priesters' gezegd - aanwezig moeten zijn. Tijdens hun 
menstruatie blijven talrijke vrouwen die anders wel plegen mee te doen, weg. In die 
periode gaan ze evenmin te communie. Hun manier van doen is conform het voorschrift 
van menig pope in deze. Er zijn nochtans vrouwen die, als ze ongesteld zijn, wel aan een 
oliesel deelnemen. 

De meeste gasten komen op tijd, slechts een enkeling komt pas binnen, als de viering al 
bezig is. Soms is de persoon omwille van wie het oliesel plaatsvindt, zelf afwezig. Zo is 
bij naamdagen degene die het naamfeest viert, zelf wel eens afwezig en bij echtelijke 
ruzies de man. Het precíese aantal aanwezigen, exclusief de priester en zijn assistent, 
wisselt sterk en schommelt meestal tussen drie en veertig. Van de volwassenen bestaat 
het overgrote deel uit vrouwen. De meesten van hen zijn huisvrouw. Ze zijn zowel van 
jongere (20-35), van middelbare (36-55) als van oudere leeftijd (56-85). Het is heel 
gebruikelijk, dat de priester en zijn assistent de enige aanwezige mannen zijn. Andere 
mannen ontbreken vaak, omdat ze werkzaamheden buitenshuis hebben en/of onverschil
lig, afkerig tegenover het oliesel staan. Menig man houdt priesters vanwege de stipendia 
voor zakkenvullers en dieven, uit politieke motieven voor fascisten of conservatieven of 
uit intellectuele motieven voor ongeletterden en domoren. Bovendien hebben de talrijke 
schandalen van enige clerici op seksueel en financieel gebied héél de geestelijkheid in de 
ogen van vele Grieken (mannen én vrouwen) verdacht gemaakt. Verder beschouwt een 
man het oliesel en godsdienst toch al dikwijls als een 'vrouwenzaak' en wil hij zich in de 
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ogen van seksegenoten niet belachelijk maken door wel naar een oliesel toe te gaan. 
Zijn taak ligt volgens hem in de wereld buiten en die van een vrouw binnen. Sommige 
mannen beweren ook, dat een man van nature minder gelovig is dan een vrouw. Deze 
opstelling heeft tot gevolg, dat mannen doorgaans niet meer voor een oliesel uitgenodigd 
worden. Enige mannen achten het oliesel echter wel van belang voor zichzelf of doen er 
alleen al aan mee, omdat er bezoekers bij hen thuis komen en ze er dan willen zijn. Af 
en toe zijn de heer des huizes en de priester één en dezelfde persoon. Dat gebeurt als 
hij samen met zijn vrouw en kinderen bij zich thuis een oliesel houdt en zelf in de 
gezinsviering voorgaat. 
De specifieke rol van het volk is over het algemeen zeer passief. Bij deze laatste term be
staat het gevaar dat men haar te eenzijdig, te negatief opvat. Ik bedoel er niet mee, dat 
de betreffenden niet bij de viering betrokken zijn, niet aandachtig zijn of niet bidden. 
Veeleer bedoel ik dat zijzelf nauwelijks of geen specifieke liturgische handelingen verrich
ten maar voornamelijk toegesproken, gezalfd, enzovoorts, wórden.210 In de regel luisteren 
en zwijgen zij en slaan zij herhaalde malen een kruis. Slechts zelden zingt of bidt iemand 
een tekstgedeelte met de priester mee. Het komt ook voor, dat de pope, als hij geen assis
tent heeft meegebracht, één of meer deelneemsters ertoe uitnodigt de epistels voor te 
lezen en ieder die dat kan, aanmoedigt de troparia mee te zingen.211 Soms zeiden mensen 
mij later, dat ze graag meer actief bij de viering betrokken zouden willen worden.212 

Bij een viering in een zaal of kamer van een ziekenhuis liggen doorgaans ook andere 
patiënten. Eénpersoonskamers bestaan er nauwelijks. Ook artsen of verpleegkundigen 
zijn er wel eens bij. De zieke voor wie het oliesel plaatsvindt, vervult geen specifieke rol. 
Wel vernoemt de priester zijn naam, in het bijzonder in de litanieën, en houdt hij 
eventueel bij het evangelie telkens zijn stola boven het hoofd van de zieke. Soms is de 
zieke niet meer volledig bij bewustzijn of sterft hij halverwege de viering. Die wordt dan 
evengoed voltooid. 

Tijdens een kerkoliesel bestaat het overgrote deel van de gelovigen uit vrouwen. De 
verhouding tussen de aanwezige vrouwen en mannen, exclusief de priesters, voorzangers 
en dergelijke, is gemiddeld 4:1. In een klooster bestaat het volk natuurlijk normaliter 
maar uit één geslacht.213 De kerkgangers zijn voornamelijk van middelbare en oudere 
leeftijd. Meestal zijn er slechts heel weinig jonge mensen aanwezig. Een aantal daarvan 
ziet men overigens bij elk oliesel, waar dan ook in een bepaalde stad, terug.21'' Ook 
kinderen zijn maar zelden aanwezig. Af en toe ziet men een heel gezin. De kerk is nu 
eens helemaal gevuld, dan weer half of nog minder. Terwijl de viering al bezig is, komen 
er voortdurend nieuwe mensen binnen. Ik heb het wel eens meegemaakt, dat er aan het 
begin van een oliesel honderd deelnemers waren en aan het einde vierhonderd. In een 
enkel klooster zijn zieke monniken die de viering niet kunnen bijwonen, in de gelegenheid 
haar via de intercom op de ziekenzaal toch mee te maken. Dat geldt ook voor enige zie
kenhuizen. De specifieke rol van het volk is bijna dezelfde als die van het volk bij een 
huisviering. Aan kerkgangers wordt echter zelden of nooit gevraagd lezingen te doen. 

325 De overige deelnemers 
De koster (ó νεωκόρος) loopt, nadat hij vooraf alles heeft klaargezet, gedurende de 
viering in de kerk rond en let op de kaarsenbranders en op de misdienaars. Hij neemt 
van de gelovigen velletjes namen aan en geeft die aan de priesters, hij maakt de wierook 
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klaar en verricht andere zulke klusjes. Voor een huisviering is uiteraard geen koster 
nodig. Soms komt hij zoals gezegd toch met de pope mee en vervult hij de functie van 
voorzanger en/of lector. Tijdens de viering in een kloosterkerk speelt de ceremoniaris 
(ό τνττικάρης) een belangrijke rol. Hij geeft de priesters en de overigen instructies over 
het ceremonieel en houdt in de gaten, of de dienst op de juiste wijze volgens de 
liturgische boeken gehouden wordt. Leden van het armenbestuur zitten tijdens een 
kerkoliesel achter de armenkas en vervullen daar hun al vermelde specifieke rol. Een of 
meer leden van het kerkbestuur zijn bij de kaarsenverkoop actief en helpen eventueel de 
koster bij zijn werk. De koster wordt ook wel eens bijgestaan door vrouwen die norma
liter de kerk poetsen. 

3.3 De vormgeving van het oliesel 

33.1 Het tijdstip 
Over het algemeen worden huisoliesels op welke dag van de week dan ook gevierd, dus 
ook op zondag. Sommige priesters en leken hebben een voorkeur voor woensdag, dit 
vanwege het feit dat grote woensdag bij uitstek de dag voor het kerkoliesel is. Een 
oliesel in het kader van de voorbereiding op Pasen wordt voornamelijk in de laatste twee 
à drie weken van de grote veertigdagentijd evenals op maandag, dinsdag en woensdag 
van de grote week gevierd. Het heeft de neiging naar grote woensdag op te schuiven. 
Bovendien is het aan de grote jaarlijkse schoonmaak van het huis gekoppeld die in de 
laatste weken vóór Pasen gebeurt. Een huisoliesel ter voorbereiding op Kerstmis kan 
tijdens heel de kerstvasten gevierd worden. Op de dag vóór Kerstmis gebeurt het echter 
nauwelijks meer, omdat men het dan te druk heeft met de directe voorbereiding op het 
feest en 's ochtends de liturgie van Kerstmis in feite al begonnen is. Het oliesel ter 
voorbereiding op het feest van Maria Ontslapen kan tijdens heel de vasten van vijftien 
augustus gevierd worden. Een huisoliesel vindt bijna altijd plaats in de 'namiddag' (то 
άττάγβυμα), het dagdeel na de 'siësta', 's Ochtends heeft men het namelijk druk met het 
huishouden, het doen van inkopen en met overige werkzaamheden. Dat geldt niet alleen 
voor de huisbewoners maar ook voor de genodigden. De 'namiddag' begint om ongeveer 
16.00 ('s winters) of 17.30 uur ('s zomers) en duurt tot ongeveer 20.30 ('s winters) of 
22.00 uur ('s zomers). De meest voorkomende begintijden van het oliesel zijn die tussen 
17.00 en 19.00 uur. Het oliesel op een ziekenzaal vindt plaats op een tijdstip dat er geen 
bezoekuur is en de patiënt niet medisch of verpleegkundig behandeld en verzorgd hoeft 
te worden. 
Kerkoliesels kunnen eveneens op welke dag van de week dan ook gevierd worden, maar 
er bestaan ook enige vaste data. Op Athos wordt jaarlijks op 23 december een oliesel 
gevierd. In negentien van de twintig hoofdkloosters daar hanteert men echter de 
Juliaanse kalender. Dat betekent dat de genoemde Athosdatum volgens de Gregoriaanse 
tijdrekening, die nu dertien dagen vóór ligt op de Juliaanse, overeenkomt met 5 januari 
van het jaar erop. Een kerstvastenoliesel in de overige kerken, die 'in de wereld', wordt 
nu eens al een maand vóór Kerstmis, dan weer tien of drie dagen tevoren, enzovoorts, 
gevierd. Het belangrijkste kerkoliesel, dat ter voorbereiding op Pasen, wordt in de 
parochiekerken en in de kathedralen op grote woensdag gevierd.215 Het dient door de 
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'Ideine completen' (τό μικρό атго&ітгіч)) te worden voorafgegaan216, maar meestal laat 
men die weg om de grote hoeveelheid liturgische vieringen in de grote week enigszins 
in te dammen. Sommige parochiekerken vieren in de 'namiddag' van grote woensdag de 
kleine completen, in de avond de morgendienst van grote donderdag en dadelijk daarna 
het oliesel. Op die manier kunnen er meer mensen deelnemen en wordt het oliesel al 
binnen de viering van grote donderdag getrokken. De kloosterkerken van Athos vieren 
in de zeer vroege ochtend van grote donderdag de morgendienst en in aansluiting 
daarop het oliesel, de vesper en de liturgie van Basilios. De kleine completen worden 
daar donderdagavond gehouden. De stadskerken die onder een klooster vallen (та 
μετόχια), houden daarentegen op grote woensdag vóór het oliesel de kleine comple
ten.217 Behalve het vieren van de gedachtenis van de vrouw die Jezus even vóór zijn 
lijden zalfde, speelt ter verklaring van het feit dat het oliesel juist op die dag of op grote 
donderdag gevierd wordt, waarschijnlijk het feit mee dat zowel in de meeste Oosterse als 
in de Westerse ritussen op grote donderdag het chrisma gewijd wordt. (In de Rooms-
Katholieke kerk wordt op witte donderdag ook de ziekenolie door de bisschop tijdens de 
zogeheten 'chrismamis' gewijd.) In kerken en kapellen die aan instellingen als studenten
huizen vastzitten, wordt het oliesel al wel eerder, nog tijdens de grote veertigdagentijd, 
gevierd, omdat de bewoners in de grote week en op Pasen niet aanwezig zijn. 
Het kerkoliesel vindt zo goed als altijd in de 'namiddag' plaats, ook omdat de meeste 
kerkgangers 's ochtends ander werk te doen hebben. Het oliesel op Athos vóór Kerstmis 
en op grote donderdag wordt weliswaar 's ochtends gevierd, maar doordat de monniken 
de uren op een andere wijze berekenen dan in de moderne samenleving - als de zon 
ondergaat, is het voor hen 0.00 uur - en midden in de nacht al opstaan, wordt de 
ochtend door hen ook op een andere manier ervaren. Het uur waarop het oliesel 'in de 
wereld' begint, wisselt sterk en wordt er onder meer door bepaald of en welke andere 
liturgische plechtigheden vóór of na het oliesel gehouden dienen te worden en wat de 
parochiële gewoonten zijn. De gebruikelijke begintijden lopen van 16.00 tot 22.00 uur. 

3 3 2 De ruimte 
Het oliesel ter voorbereiding op grote kerkelijke feesten wordt zowel in woonhuizen als 
in kerkgebouwen'casu quo in kapellen van instellingen gevierd. Tijdens de vasten van 
vijftien augustus wordt zo'n oliesel echter zelden of nooit in de kerk gevierd. Een oliesel 
in het kader van iemands ziekte en sterven wordt meestal bij de zieke thuis of in een 
zaal of kamer in een ziekenhuis gevierd. De conditie van de patiënt laat verplaatsing 
naar de kerk dikwijls niet toe. Er zijn priesters die, als de zieke zich goed kan bewegen, 
zoals bij de meeste psychische aandoeningen het geval is, erop staan dat het oliesel in de 
kerk gevierd wordt. Hun argumenten hiervoor zijn dat een sacrament bij voorkeur in het 
kerkgebouw dient te worden gevierd en dat ook andere parochianen in staat moeten 
worden gesteld aan de viering deel te nemen. Een oliesel dat voor de oplossing van 
problemen wordt gevierd, bij een bijzondere gebeurtenis, bij het betrekken van een 
nieuwe woning of ter vervulling van de biechtpenitentie, wordt normaliter in een 
woonhuis gehouden. De viering in geval van de monastieke kruinschering, het vaste 
parochiële oliesel en datgene voor het ophalen van geld vinden in een kerk plaats. 
De meeste stedelingen wonen in een flat. Dat betekent, dat het huisoliesel in een stad 
doorgaans in een appartement gevierd wordt. In de dorpen daarentegen ontmoet men 
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veel meer vrijstaande huizen. Het oliesel wordt gewoonlijk in de kamer gevierd waar de 
bewoners bijeen plegen te zitten en gewoonlijk bezoek ontvangen. Ik beschrijf de 
inrichting daarvan zoals ik haar meestal heb aangetroffen. In het midden staat een lange 
lage tafel waarop de benodigdheden voor het oliesel zich bevinden en waar de deel
nemers omheen staan. Verder staan er een bank(stel), stoelen, één of meer kasten en 
een televisietoestel. Soms staat er een grote hoge vierkante of ronde tafel tegen de muur 
of in de hoek die de functie van het lage tafeltje overneemt. In dat geval staat de 
priester tijdens de dienst met zijn gezicht naar de muur en met zijn rug naar een groot 
deel van de aanwezigen toe gewend. Gewoonlijk staan de priester en zijn eventuele 
assistent echter tussen de anderen in of staan ze apart, bijvoorbeeld aan het hoofd van 
de tafel. De assistent staat naast de priester. De pope loopt in het verloop van de dienst 
één of meer keren langs de kring van aanwezigen. Dat gebeurt met name bij de zalving 
en als hij de mensen het evangelieboek laat kussen of hen bij het evangelie zijn stola 
oplegt. Sommige priesters bewieroken bovendien alle vertrekken van het huis en/of 
zalven alle deuren en ramen van de woning. De leken blijven heel de dienst bijna 
onbeweeglijk staan. Hun kinderen kunnen zich minder rustig houden. Sommige popen 
laten echter de mensen naar hen toe komen voor de zalving en dergelijke en blijven zelf 
staan. Een eventuele bedlegerige zieke neemt met haar/zijn bed een centrale plaats in 
de kamer in. De overige deelnemers kunnen er omheen staan. Af en toe wordt het 
oliesel in een ander vertrek gevierd (de keuken, een zijkamer) en bewaart men de grote 
kamer voor het bij elkaar zitten na de viering. 
Het kerkgebouw kan de plaatselijke parochiekerk (ó ίνοριακός ναός) zijn, de bis
schopskerk (ó καθβορικός ναός, ή μητρόπολη), een combinatie van beide, een kapel 
(τό παρεκκλήσιο/TÓ ίζωκλήσω) of de centrale kloosterkerk (то καθολικό). De 
kapellen kunnen van een instelling deel uitmaken of vrijstaande kerkjes zijn die onder 
de zorg van een parochie of klooster vallen. Vanwege hun grote aantal en hun andere 
liturgische functie wordt in de meeste kapellen tijdens de goede week geen oliesel 
gevierd. Qua architectuur is de kerk nu eens een vroeg-christelijke basiliek, dan weer 
een Byzantijnse koepelkerk, nu eens een eenvoudig rechthoekig post-Byzantijns bouw
werk, dan weer, als de kerk in de laatste paar decennia gebouwd is, een neo-Byzantijnse 
creatie. Met name de midden- en laat-Byzantijnse kerken tellen vele zuilen en tussen
muren. Dat heeft, vooral als ze klein zijn, tot gevolg dat menigeen in het schip en met 
name in de liti, dat wil zeggen de ruimte die zich in een aantal Byzantijnse kerken tussen 
het centrale schip en de narthex in bevindt, niet goed kan zien wat zich vóór in de kerk 
afspeelt. De figuren 1 en 2 op p. 194-195 zijn een goed voorbeeld van de inrichting van 
de kerk en van de ruimtelijke posities van de deelnemers tijdens het oliesel. Bij de 
verklaring van de figuren is ook een lijst van de Griekse benamingen opgenomen. 
In de opgehoogde ruimte die vlak vóór de ikonostaas ligt, namelijk de solea, staat een 
tafeltje met daarop de benodigdheden voor het oliesel. De solea wordt omgeven door 
een hek. De priesters staan of zitten rondom het tafeltje met hun gezicht naar het volk. 
In uitzonderlijke gevallen bevinden het tafeltje en de popen zich vóór het hek, dus 
dichterbij het volk of zelfs midden in het schip of vóór de bisschopstroon. Het laatste 
kan zich voordoen, als een abt of bisschop voorgaat. Dan staat op de solea weer wel de 
lezenaar van waaraf de perikopen uit het Nieuwe Testament worden voorgedragen. Soms 
blijven de priesters tijdens het zogenaamde morgendienstdeel, de inleiding, bij het altaar 
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staan en treden ze pas bij de vredeslitanie door de 'mooie poort' naar buiten. Er zijn 
ook priesters die bijna heel de dienst met hun rug naar het volk toe en met hun gezicht 
in de richting van het altaar staan. Dat brengt wel met zich mee, dat ze vaak slecht 
verstaanbaar zijn. Bij de zalving blijven de popen nu eens op de solea bij elkaar staan, 
dan weer gaan ze op afzonderlijke plaatsen vóór in de kerk staan, opdat het toestromen
de volk gedwongen wordt zich te verspreiden. Het koor staat rechts aan de koorlesse
naar. Is er een tweede koor, dan staat dat aan de linkerkoorlessenaar. Na afloop van het 
epistel gaat de lector telkens naar de hoofdpriester toe en kust hem de hand. Het volk 
bevindt zich in het schip, dat gewoonlijk verdeeld is in een middenschip en twee 
zijschepen. In het middenschip is met behulp van koorden een middenpad vrijgemaakt. 
De linkerhelft van het schip is voor de vrouwen bestemd, de rechterhelft voor de 
mannen.218 Vanwege het grote aantal vrouwen en het geringe aantal mannen doet het 
zich nogal eens voor, dat het linkerschip uitpuilt en het rechter bijna leeg is. In 
verschillende kerken nemen vrouwen in zo'n geval ook rechts plaats. Men blijft bijna 
heel de dienst op dezelfde plaats. Alleen bij de zalving loopt men: eerst naar de 
priesters toe en daarna naar de uitgang. Sommige mensen verlaten echter wel vaker 
hun plaats om een velletje namen af te geven, om buiten een luchtje te scheppen en 
dergelijke. Bovendien komen tijdens de viering voortdurend nog mensen binnen en 
zoeken die een plaats. 

3 3 3 Het verloop 
'Er is geen sacrament dat zo chaotisch en telkens weer anders wordt voltrokken als het 
oliesel', zei mij iemand die zowel een ervaren pastoor als een vooraanstaand liturgist 
was. Deze uitspraak is typerend voor de praktijk van het oliesel. Het verloop van bijna 
elke viering die ik meemaakte, verschilde nogal van dat van de overige keren. In een 
pasloraalliturgisch handboek vond ik een bevestiging van mijn waarneming: 'De lengte 
van de dienst <d.w.z. van het formulier; BG> maakt de volledige en nauwkeurige 
viering ervan vooral in huizen bijna onmogelijk. Daarom gaan bijna alle priesters over 
tot inkortingen en weglatingen die niet altijd juist zijn'.21' Als men het oliesel zou vieren 
op de wijze die in de formulieren staat aangegeven, zou dat minimaal anderhalf à twee 
uur in beslag n,emen. Het is echter in situaties waarin iemand ernstig ziek is of op 
sterven ligt, of in de eerste dagen van de grote week, wanneer een priester in menig 
oliesel moet voorgaan, bijna ondoenlijk heel de rite volgens de officiële liturgische 
boeken uit te voeren. Er zijn zeker popen die heel de rite voltrekken, ook in de 'hausse-
dagen'. Sommigen van hen bewaren daarbij kalmte in hun stem en gebaren en blijven 
het ritueel op een goed verzorgde wijze volvoeren. Anderen haasten zich en spreken de 
teksten zeer snel en slordig uit. De meeste priesters korten echter de dienst in, de een 
aanzienlijk, de ander een beetje. 
Ik beschrijf nu aan de hand van het formulier van de Apostolische Diakonie het feitelijk 
verloop van het oüesel en laat daarbij zien wat de varianten zijn. 

3.3.3.1 DE INLEIDING 
De inleiding wordt meestal geheel of gedeeltelijk weggelaten. Als zij in een kerk 
helemaal geschrapt wordt, is het motief daarvoor (naast dat van de tijdwinst) vaak dat 
vlak tevoren al de morgendienst of de vesper is gevierd en dat men het uurgebed niet wil 
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verdubbelen. De inleiding is immers een korte vorm van de morgendienst. Dat betekent 
overigens niet, dat in de gevallen dat men de inleiding wel doet, er tevoren geen vesper 
of morgendienst heeft plaatsgevonden. Bij de gedeeltelijke uitvoering van het openings-
deel zijn de belangrijkste varianten het overslaan van de enanas (als het oliesel dadelijk 
op een andere dienst aansluit), van de twee psalmen of van één ervan, van het alliloua-
rion, de drie troparia na het allilouarion, de 'kleine litanie' en/of van het exapostilarion. 
Ook de kanon pleegt weggelaten te worden of men zingt er een klein deel van, bijvoor
beeld van iedere ode het eerste troparion of alleen de eerste en de derde ode. De bede 
'Meester Christus, ontferm u over uw knecht' wordt daarentegen wel eens aangevuld met 
'en genees <hem>' (Αίσποτα Χριστέ, ελέησαν каі 'ύασαι τον οόυλόν σου). Vóór het 
theotokion dat een ode afsluit, zingt men ook soms de bede 'Geheel en al Heilige 
Moeder Gods, red ons' (Παναγία θίστόκε, σωσον ημάς). Men kan de weggelaten (delen 
van de) kanon tijdens de zalving na de beide troparia 'Verleent ..." en 'Knik goedgunstig 
...' zingen, met name als er talrijke mensen aan de dienst deelnemen. Als de stichira niet 
wegvallen, worden ook zij soms telkens door de bede 'Meester Christus, ontferm u ...' 
voorafgegaan. De verzen uit de lofprijzingspsalmen worden bijna nooit gereciteerd 
evenmin als het trisagion met de bijbehorende beden dat de inleiding afsluit. Overigens 
worden de geschrapte onderdelen dikwijls op een eerder of later moment in de viering 
door de/een priester, als hij dan niets anders te doen heeft, min of meer in stilte (μνση-
κως) gelezen. Dat geldt ook voor die gebeden van de zeven gebeden (zie hieronder) die 
worden overgeslagen; zij worden met name tijdens het epistel zachtjes gebeden. 

3.3.3.2 DE OLIEWIJDING 
Hier en daar heft de priester eerst het evangelieboek op en spreekt de zin 'Gezegend 
het koninkrijk ...'. Met die zegening, waarmee in onze tijd normahter de eucharistie 
aanvangt, placht in vroegere tijden ook het oliesel te beginnen, zoals in deel I uiteen
gezet is. De betreffende priester spreekt die zegening, omdat hij afkomstig is uit een 
plaats waar de oude traditie nog bestaat of omdat hij van het belang van die traditie 
overtuigd is en haar wil laten herleven.220 De vredeslitanie geschiedt met vele variaties. 
De oproep tot gebed 'Voor dit heilige huis ..." valt bij een huisviering vaak weg, omdat 
hij de situatie van een kerkgebouw veronderstelt. In de oproep tot gebed voor de 
aartsbisschop wordt de naam van de plaatselijk bisschop ingevuld, op Athos die van de 
Oekumenisch Patriarch. De gebedsoproep voor het koninklijk of keizerlijk hof wordt 
door sommige priesters overgeslagen, omdat ze vinden dat hij inhoudelijk geen pas meer 
geeft of omdat ze hem voor de vredeslitanie van de eucharistie reserveren. Een aantal 
popen verandert hem in een oproep tot gebed voor de leiders van het land, al dan niet 
met het Christuslievende leger eraan toegevoegd ('Τπέρ των αρχόντων [καϊ τον 
φίλοχρίστου στρατού] ήμων, τον Κυρίου δεηθωμβν). De priesters die wel tot gebed 
voor het koninklijk huis oproepen, noemen daar geen namen bij. Als de oproep tot 
gebed voor het aanwezige volk wordt overgeslagen, is dat meestal omdat de pope vindt, 
dat hij in de vredeslitanie niet thuishoort. In de oproep voor de knecht van God wordt 
het enkelvoud zo goed als altijd in het meervoud veranderd, aangezien bijna steeds meer 
personen dan één gezalfd worden. (Dat geldt ook voor de ektenieën en voor de gebe
den.) In dat verband plegen ook in de oproep 'dat hij hem en ons redt' de woorden 
'hem en' (αυτόν TU και) verzwegen te worden, omdat 'hij' en 'wij' meestal samenvallen. 
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Men voegt ook wel eens een oproep toe, bijvoorbeeld 'Voor de knechten van God die 
deze viering bijwonen, werkenden, studerenden, laten wij tot de Heer bidden' ('Ттгер των 
δούλω»» той еои των παρακολουθούιτων την τίΧΐτήν ταύτην, £ρ~(αξομ.Ενων, σπουδα
ζόντων, του Κυρίου δεηθωμβν). 
Het wijdingsgebed wordt zo goed als altijd hardop gelezen. Éénmaal heb ik het mee
gemaakt, dat het overgeslagen werd. Na het gebed, niet tijdens zoals het formulier zegt, 
worden de apolytikia en de overige troparia gezongen: nu eens alle, dan weer slechts 
enkele. Tot die 'enkele' behoren veelal het eigen apolytikion van het oliesel, tenzij dat 
al op het einde van de inleiding is gezongen, het apolytikion van Sint Dimitrios (met 
name in Macedonië en in Thessaloniki, van welke stad hij de beschermheilige is), dat 
van de populaire heiligen Sint Panteleïmon en de Heilige Onbaatzuchtigen en het 
afsluitende theotokion. Vaak voegt men enige apolytikia, troparia toe: dat van de 
beschermheilige van de parochiekerk, dat van de beschermheilige van de persoon ten 
bate van wie het oliesel vooral gevierd wordt, dat van de heilige van die bepaalde dag 
en/of van het heilsfeit dat in die periode herdacht wordt. Hier ligt doorgaans het enige 
moment van heel de dienst waarop door (velen van) het volk meegezongen wordt, al is 
daar wel dikwijls een stimulans door de priester voor nodig. Zowel de tekst als de 
melodie van de apolytikia van de beschermheiligen en van andere geliefde heüigen zijn 
het volk over het algemeen namelijk goed bekend. Het gemeenschappelijk zingen 
hiervan krijgt menigmaal een feestelijk karakter. 

3.3.3.3 DE CYCLI VAN DE ZEVEN PRIESTERS 
Het prokimenon dat aan elk epistel gewoonlijk voorafgaat, bestaat nu eens uit één of 
twee, dan weer uit meer psalmverzen. Na het epistel wenst de priester de lector telkens 
de vrede toe (Έ,Ιρηνη σοι <τω а ауі аако ті>). Slechts eenmaal maakte ik het mee, 
dat de hoofdcelebrant ook degene die het evangelie voordroeg, de vrede wenste (Ειρήνη 
σοι τω ebayyeKiÇopévo)). De allilouaria worden vaak overgeslagen of tot een driewerf 
'Alleluja' beperkt. Slechts een enkele pope laat van de evangeliën op grond van inhou
delijke overwegingen wel eens verzen weg.221 Ook de dringende litanie met de bijbeho
rende ekfonesis pleegt verzwegen te worden. Soms zegt men haar echter wel, één of drie 
keer, tot zelfs zeven keer toe. De formulering van de bede om 'ontferming, leven ... van 
de knechten van God' is erg wisselend. Zo bidt men bijvoorbeeld tevens om bewaring en 
om een lang leven (διαφυλά^ΐως, μακρημβρευσεως), ook voor de leden van het 
kerkbestuur en de parochianen (δια τους ίπιτρόπους και ενορίτες). Men voegt ook 
wel eens beden toe zoals 'Voor onze aartsbisschop, het Christuslievende leger, mensen 
die aan kanker lijden' ('Τττέρ του αρχιεπισκόπου ημών, του φιλοχρίστου στρατού, 
καρκινοπαθούντων). 

De zeven gebeden worden nu eens alle hardop gezegd op de plaats waar ze volgens het 
formuHer thuishoren, dan weer worden verschillende ervan, soms wel vijf, of lange 
gedeelten eruit, overgeslagen.222 Zo wordt van het eerste gebed, dat trouwens nooit 
helemaal wegvalt, het lange middenstuk 'U bent immers God ... ontvangen' zo goed als 
altijd geschrapt. Ook het formulier geeft aan, dat 'sommigen' het niet lezen! Een 
tussenoplossing voor enige priesters is dat ze dat middenstuk vanaf de voor hen zeer 
mooie passage 'Moge, Heer, deze ohe' lezen. Het tweede, derde en het vierde gebed 
worden door een paar popen maar tot aan de inlas 'Ja ...' gelezen. Ze vinden, dat die 
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gebeden ook zonder die inlas volledig zijn. Het vijfde, zesde en het zevende gebed zijn 
onder priesters nogal omstreden. Sommigen vinden ze zwaar van toon en eenzijdig, 
anderen geven daarentegen hoog op van de inhoud ervan. Dat geldt met name voor de 
passage over het priesterschap in het vijfde gebed, die de een hoogdravend vindt en 
daarom overslaat en die de ander ontroert en door hem juist met nadruk wordt voor
gedragen. Menig priester vindt de zinsnede over de 'vieze doek van een ongestelde 
vrouw' in hetzelfde gebed onbetamelijk of is van mening dat zij door vrouwen als 
stotend kan worden ervaren. Ongeveer dezelfde groep popen vindt de opsomming van 
de zonden der zintuigen in het zesde gebed, die vooral seksuele kwesties lijken te 
betreffen, evenals de verwijzing naar de vloek van een priester of van een van beide 
ouders in het zesde en in het zevende gebed ongepast, achterhaald, te streng of te 
gedetailleerd en laat dat alles om die reden weg. Verder worden God in de drie 
gebeden talrijke goede eigenschappen toegekend. Een aantal priesters is van mening, 
dat Gods grootheid er niet onder lijdt, als die niet allemaal opgenoemd worden. Heel 
wat popen vervangen telkens als in een van de zeven gebeden van 'slapheid' 
(μαλακία) sprake is, dat woord door 'zwakheid' (ασθένεια). Ze doen dat, omdat het 
woord μαλακία tegenwoordig weliswaar een van de meest gebruikte woorden in het 
leven van alledag is, maar daarin de betekenis van zelfbevrediging en van 'klotestreek' 
heeft. Als dat woord echter in een evangelielezing voorkomt, brengen ze uit eerbied 
voor de Schrift die wijziging niet altijd aan.223 De 'knechten van God' worden in de 
regel nader omschreven, bijvoorbeeld als 'deze' (τούτους) of als 'de knechten die vol 
vrome inkeer bij de viering van dit oliesel bidden' (τω»' δουλω*' των προσίυχομένων kv 
κατανύξβι kirt ту теХеаеі τόϋ εΰχελαίου τούτου), 'de knechten die lijden en uw 
grote ontferming zoeken' (τους δούλους πάσχοντας каі ζητούντας το μέ·γα σου 
'έλεος).22* In plaats van knechten hoort men af en toe 'de Orthodoxe christenen' (τους 
χριστανούς ορθοδόξους). Enkele priesters wisselen de ekfonesen sterker met elkaar af 
dan in het formulier het geval is, om meer variatie te bewerkstelligen. 
Het zalvingsgebed 'Heilige vader' wordt nu eens dadelijk na het gebed na het eerste 
evangelie gesproken, dan weer pas na afloop van de zeven cycli (vóór of na het ver-
gevingsgebed), zelfs wordt het soms weggelaten. Aan de heiligen die erin worden 
genoemd, worden wel eens de beschermheiligen van de kerk of stad toegevoegd en van 
de namen der Heilige Onbaatzuchtigen worden er af en toe verschillende verzwegen. 
Indien men dat gebed al op het eind van dè eerste cyclus zegt, worden de deelnemers 
dan toch maar zelden gezalfd: dat gebeurt slechts door bepaalde priesters, alleen in 
huizen en slechts als er weinig deelnemers zijn. Een zevenvoudig spreken van het gebed 
en zeven daarmee corresponderende zalvingen, zoals het formulier voorschrijft, komen 
hoogst zelden voor en heb ikzelf nooit meegemaakt. 

3.3.3.4 DE VERGEVING EN DE WEGZENDING 
Het uitspreken van het vergevingsgebed 'Heilige ... koning' vormt een plechtig moment. 
Gewoonlijk blazen de gelovigen hun kaarsen uit en knielen op de grond of buigen het 
hoofd. De priesters geven ook aanwijzingen daartoe. Een enkele pope spoort het volk 
zelfs aan tijdens het gebed aan de eigen noden te denken en God om uitkomst te 
vragen, omdat op dat ogenblik volgens hem de genade het meest werkzaam is. Door de 
koorzanger(s) wordt 'Heer, ontferm u' gezongen. De priester neemt het evangelieboek 

176 



en houdt dat hooggeheven, terwijl hij het gebed leest. Het komt ook herhaaldelijk voor, 
dat hij zijn stola over het hoofd van enkele mensen legt (bij een huisviering over het 
hoofd van de bewoners), dat mensen zelf zijn stola vastpakken of dat ze onder het 
evangelieboek kruipen. Als het oliesel speciaal voor een zieke gevierd wordt, legt de 
priester het boek op diens hoofd. Is er meer dan één pope, dan houdt de hoofdpriester 
het evangelieboek omhoog, leggen de overigen hun hand erop of, als dat niet gaat, 
pakken de schouder van hun collega's vast, zodat toch één geheel ontstaat. Het gebed 
wordt langzamer en met meer nadruk dan de overige gebeden uitgesproken. Bij de 
aanwezigheid van maar één of twee priesters pleegt de zinsnede 'dat mijn concelebran
ten vasthouden op het hoofd van uw knecht' te worden verzwegen, omdat zij niet aan de 
werkelijkheid beantwoordt. Tijdens een huisoliesel lopen sommige priesters na het gebed 
de kring van de deelnemers langs en laten hen het evangelieboek kussen. In de kerk 
zegent de pope het volk gewoonlijk met het boek; enkele priesters zegenen het volk al 
constant tijdens het gebed zelf met een kruis of met het evangelieboek. 
Na het vergevingsgebed wordt soms nogmaals een dringende smeekbede gezongen die 
hetzelfde luidt als die na elk evangelie. Daarin worden de aanwezigen 'herdacht', dat wil 
zeggen hun namen worden hardop voorgelezen. Dat is eventueel ook al in de eerdere 
ektenieën en in de vredeslitanie gebeurd. Ik heb het maar één keer meegemaakt, dat 
die namen ook in de gebeden werden genoemd. Er bestaat overigens verschil van 
mening over, of en hoe vaak de namen van de aanwezigen hardop moeten worden 
voorgelezen. Bij een huisviering wordt de lijst namen nu eens éénmaal, dan weer drie-, 
vijf-, zelfs tien- of twaalfmaal voorgelezen. Het tien keer aflezen van een lijst waar 
twintig namen op staan, is voor de dienstdoende priester weliswaar vermoeiend, maar 
het vervult een belangrijke behoefte. Die houdt in, dat menigeen graag zijn naam hoort 
in een liturgische viering en die 'vóór God gebracht wil horen'. Dan zal naar de overtui
ging van de betrokken personen de genade Gods sterker in hun leven werkzaam zijn. 
Bovendien zegt men: 'We betalen er toch ook voor, dat de pope onze namen voor
leest'.225 Tijdens vieringen in een kerk, die normaliter door veel volk worden bijgewoond, 
worden de namen meestal in stilte door de priesters gelezen. Elk van hen krijgt een stel 
vellen en leest die in het verloop van de dienst voor zich. Soms worden echter ook deze 
namen hardop voorgelezen. De namen van degenen die later zijn binnengekomen en 
toen hun naam hebben opgeschreven, worden dan in een litanie op het eind van de 
viering afgelezen. Bij een oliesel ter gelegenheid van een kruinschering wordt alleen de 
naam van de 'te scheren' monnik of moniale hardop gezegd. 

Éénmaal heb ik het meegemaakt, dat na het vergevingsgebed het 'gebed bij toverij'226 

gesproken werd. Dat betrof een oliesel ten bate van mensen die last hadden (gehad) van 
psychische problemen. 
De zalving vindt meestal op het einde van de rite plaats: in een huis veelal vóór de 
wegzending, in een kerk vanwege het grote aantal mensen erna. (Volgens het formulier 
dient in de cycli van de zeven priesters telkens een zalving plaats te vinden, maar in de 
praktijk heb ik dat nooit kunnen waarnemen.) Een analoge situatie treft men aan bij de 
eucharistie. Daar wordt de communie niet zelden pas na de viering aan het volk 
uitgereikt. 
Nu eens komt eerst de zalving van de priester(s), de overige clerici, de assistent van de 
priester en van de koorleden en daarna die van het volk, dan weer is dat andersom. Als 
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een huisviering maar door weinigen wordt bijgewoond, gaat de priester gewoonlijk op 
eenieder toe. Zijn er velen of wordt het oliesel in een kerk gevierd, dan loopt men naar 
de priester(s) toe. Op de kwesties van de 'zalvingsformule', de lichaamsdelen die gezalfd 
worden, en op andere bijzonderheden ga ik dadelijk in. Na de zalving kussen de mensen 
vaak de hand van de priester, het evangelieboek, een ikoon of relieken die ter verering 
staan opgesteld. De meesten vegen de olie met watten af, omdat ze bang zijn dat de olie 
vetvlekken maakt of uit bezorgdheid dat er anders misschien iets verkeerds met de 
heilige olie gebeurt. Sommigen laten de ohe juist in de huid trekken. Tijdens (soms na) 
de zalving worden door het koor de beide troparia 'Verleent ..." en 'Knik goedkunstig ..." 
gezongen, eventueel ook enkele andere theotokia, (delen van) de kanon of andersoortige 
gezangen, bijvoorbeeld in de tijd vóór Kerstmis de katavasia's van dat feest. Soms begint 
men tijdens de zalving alvast met een volgende dienst zoals de vesper. Regelmatig wordt 
er vlak vóór of meteen na de zalving een preek gehouden. De ene priester preekt altijd, 
de andere nooit. Soms worden er aansluitend mededelingen over de gebeurtenissen in 
de parochie gedaan. Sommige popen leggen overigens op verschillende momenten van 
de dienst die zij belangrijk achten, uit wat ze doen en wat de betekenis van het ritueel 
is. 
De wegzending gebeurt vóór, tijdens of na de zalving en vormt dus niet altijd het laatste 
onderdeel van de viering. Soms wordt ook de heilige van de dag erin vermeld. Het 
slotritueel van het formulier waarin degene die het oliesel heeft gevierd, de priesters nog 
eens om vergiffenis vraagt, heb ik nooit uitgevoerd zien worden en komt volgens 
deskundige zegslieden in de praktijk niet voor. Aan de wegzending voegt de priester 
vaak de zin toe 'De heilige Drieëenheid ...' (Ή αγία Τριάς ...). Dikwijls zegt hij 
eveneens 'Hulp voor u' (Βοήθεια σας), een korte wens om Gods bijstand voor de 
gelovigen. Naargelang van de tijd van het jaar wenst de pope de overigen ook 'Nog vele 
jaren' (Χρόνια ττολλά)227, 'Goed Pasen' (Καλό Πάσχα), 'Goed Kerstmis' (Καλά 
Χριστούγεννα) of 'Goed <nieuw>jaar' (Καλή χρονιά); die wensen worden door de 
anderen herhaald. 

De huisvicringen die ik heb bijgewoond, varieerden in duur van een half tot één uur. De 
vieringen in een kerk duurden meestal langer, omdat er meer volk bij was en de zalving 
dus meer tijd in beslag nam, er doorgaans meer dan één priester deelnam en het ritueel 
uitgebreider en plechtiger was. Zij wisselden van vijfenveertig minuten tot twee uur. De 
keuze van het formulier speelt hier nauwelijks een rol, omdat de kleine verschillen 
tussen de formulieren de duur nauwelijks beïnvloeden. De meningen van het volk over 
de duur zijn verdeeld, vooral als een huisviering drie kwartier of langer duurt. Sommigen 
vinden het langdurige staan vermoeiend en krijgen last van de wierook. Anderen zeggen 
aan lange vieringen gewend te zijn en dat de duur van het ohesel wel meevalt in 
vergeüjking met die van de eucharistie of de 'rite van de twaalf evangeüën' op grote 
donderdag. Als priesters zich haasten en de teksten snel en slordig uitspreken, wordt dat 
door de meeste gelovigen als hinderlijk ervaren. Ook de priesters koesteren uiteen
lopende opvattingen over een eventuele inkorting van de liturgie. Sommigen vinden dat 
het 'erfgoed van de Vaders' niet mag worden verkort, anderen pleiten voor het weglaten 
van heel de inleiding en voor een sterke reductie van het aantal lezingen en gebeden.228 
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33.4 De dementen 

3.3.4.1 НЕТ FORMULIER 

Verreweg het meest gebruikte formulier is dat van de Apostolische Diakonie.229 Nu eens 
gebruikt men het Klein Euchologion, dan weer de afzonderlijke uitgave van het oüesel. 
De andere priesters maken van de editie van Saliveros gebruik. In de kerk wordt soms 
het Groot Euchologion van uitgeverij 'Ster' benut. Ik heb ook een paar keer een 
euchologion gebruikt zien worden dat in de vorige eeuw in Venetië gedrukt was 
(1859.1863.1869). In enkele parochies verschijnt een tweede liturgisch boek ten tonele: 
men leest het evangelie uit het grote evangelieboek. In één parochie te Thessaloniki 
circuleert een zelf samengestelde orde van dienst {'Ακολουθία τόϋ 'Ayíov 'Ελαίου) die 
bij de vieringen in de kerk dienst doet. Dat formulier bezit een groot aantal eigenheden. 
De belangrijkste daarvan zijn: 
- er zijn weinig of geen rubrieken; 
- bij het Alleluja na Ps. 142, bij de drie volgende troparia en bij de prokimenoallilouaria 

is de muziek genoteerd (volgens de Byzantijnse notatie natuurlijk); de prokimenoalli
louaria tellen twee à drie verzen; 

- de kanon en het exapostilarion ontbreken; de kanon kan wel zo nodig tijdens de 
zalving gezongen worden; 

- de meeste apolytikia en kondakia ontbreken; wel wordt er verwezen naar de apolytikia 
van de heilige van de dag en van de kerk; 

- de teksten van de epistels en van de evangeliën zijn niet voorhanden; 
- de gebeden van de eerste zes cycli zijn sterk ingekort; het zevende gebed is weggeval

len en in plaats daarvan staat het gebed 'Heilige ... koning'; 
- alleen in de zevende cyclus komt een (uitgebreide) ektenie voor; 
- de zalving vindt helemaal op het einde plaats; het zalvingsgebed 'Heilige vader' wordt 

niet vermeld. 

Voor de teksten van de lezingen en van de kanon gebruikt men in die parochie andere 
boeken. De pastoor heeft tijdens een huisoliesel een ander, ook zelf samengesteld, 
handgeschreven boekje bij zich met daarin de rite zoals hij die altijd sterk ingekort viert. 
De uitgave van Foundouüs wordt alleen tijdens het liturgisch practicum van de theologi
sche faculteit van Thessaloniki gebruikt, dat gedurende de collegeperiode elke donder
dagochtend plaatsvindt en waarin allerlei liturgieën, onder andere het oliesel, gevierd en 
geëvalueerd worden. Het volk heeft doorgaans geen boek bij zich om de rite uit te 
volgen. De synekdimos, waarin het oliesel meestal voorkomt, zag ik zelden of nooit in 
iemands handen liggen. Er bestaan ten behoeve van het volk geen mini-zakboekjes voor 
het oliesel. Voor de verzoekdiensten en de 'begroetingen van de Geheel en al Heilige" 
< Maria > ' bestaan die wel. Over het algemeen zijn de diensten van de tweede helft van 
de grote week trouwens de enige die het Grieks publiek met een eigen boekje volgt.30 

3.3.4.2 DE VERBALE ELEMENTEN 
Bijna alles wordt gezongen, de troparia volgens hun eigen melodie of toon. Alleen de 
enarxis (met uitzondering van de aanhef 'Gezegend onze God'), de twee psalmen, de 
gebeden en de wegzending worden normaliter voorgelezen, beter gezegd gedeclameerd. 
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Het epistel en het evangelie worden nu eens gereciteerd, dan weer voorgelezen. 
Sommige priesters lezen echter zoveel mogelijk voor, ook de troparia. Behalve gebeden, 
Schriftlezingen, gezangen, op- en uitroepen, vallen aanwijzingen, mededelingen en de 
preek te onderscheiden. Een enkele pope geeft bij een huisoliesel de aanwezigen 
opdracht bij bepaalde gebeden te knielen of geeft instructies over de procedure bij de 
zalving of over het meenemen van olie naar huis. Bij een kerkoliesel verdeelt de eerste 
priester wel eens teksten onder zijn collega's en geeft hun de beurt of maant hen tot 
spoed. Negenmaal heb ik een preek gehoord. Het hoofdthema van elke preek was 
respectievelijk: 
a door de deelname aan de sacramenten worden wij gered en komen wij in tegenstelling 

tot anderen die zich van Christus hebben verwijderd, niet om; 
b en с u moet zich niet alleen laten zalven, maar u moet ook te biecht en te communie 

gaan; 
d God komt door het oliesel bij de mens; het oliesel is niet gelijk aan de biecht; alleen 

de biecht reinigt van zware zonden; 
e het oliesel is overal goed voor, maar het is vooral een boetesacrament; 
f de bede in het gebed van de zesde cyclus dat God de ledematen pn het verstand van 

de gelovigen heiligt, wordt vervuld als zij de wil van God doen; 
g de huidige tijd kent vele problemen; 
h het oliesel is een mooie rite voor concrete noden in ons hart; 
i ziekte is het gevolg van zonde; het oliesel bereidt op de biecht voor; het is geen 

magie, want het is zichtbaar door de olie, de priesters en de gebeden; 
j een goede voorbereiding op Kerstmis bestaat uit het oliesel, de biecht, vasten en de 

communie; de meeste christenen kopen echter alleen cadeaus. 

De preek werd nu eens in de volkstaal, dan weer in de katharevousa gehouden. 
Het is interessant wat er tijdens de zalving gezegd wordt. Er bestaat geen vaste 'zalvings
formule'. De variaties die ik de priesters heb horen zeggen, zijn in volgorde van hun 
frequentie: 
a 'tot genezing van ziel en lichaam' (ei'ç 'ίασίν ^υχί^ς [те] και σώματος) of 'tot 

genezing van lichaam en ziel', soms met de toevoeging 'jubelolie' (еХаю 
άγαλλιάσίως); 

b niets; 
с het gebed 'Heilige vader'; in plaats van de reeks heiligennamen noemt de priester 

soms alleen de beschermheilige van de persoon die gezalfd wordt; 
d 'gezalfd wordt de knecht van God met jubelolie in de naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest' (χρίεται ή δούλη/ό δούλος τόϋ θβόϋ 'έλαιοι/ 
àyaWiaaeoìC ìv τω ονόματι τόϋ Πατρός καί τόϋ 'Τιόϋ καί τόϋ 'Αγίου ΤΙκύματος) 
of alleen enkele woorden daarvan; 

e 'zegel van geschenk van Heiüge Geest' (σ^ραγίς δωρεάς 'Αγίου Π^υματος); 
f het tweede epistel (als de zalving reeds na de eerste cyclus plaatsvindt) of het 

theotokion 'Knik goedgunstig ...' (als de zalving op het eind van de viering geschiedt); 
g een troparion uit de grote week 'Toen u, Christus, gekruisigd werd, werd de tyrannie 

opgeheven ...' (Σταυρωοβίτος σον. Χριστέ, άιηρέθη η τνραννίς ,..).231 
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De woorden onder d en a komen ook bij de prebaptismale zalving voor en die onder e 
horen bij de chrismazalving na de waterdoop thuis.232 De variaties onder f en g komen 
alleen voor, respectievelijk wanneer de pope al zalvend met de dienst verder gaat en op 
grote woensdag. Af en toe vraagt de priester eerst de naam van degene die hij gaat 
zalven en noemt die dan, bijvoorbeeld 'Petros, tot genezing ...'. 
Een enkele maal gebruikt men een mikrofoon, ook in zeer kleine kerken. Omdat de 
geluidsinstallatie meestal op een hoog volume is afgesteld, wordt de priesterstem 
aanzienlijk versterkt, ja is zij regelmatig oorverdovend. In geen enkele viering heb ik ooit 
een ogenblik van stilte ervaren evenmin als instrumentale muziek. 
De begrijpelijkheid van de teksten vormt een groot probleem. Vele gelovigen pleiten 
ervoor, dat de rite in de volkstaal gehouden wordt. Zij zeggen, dat zij de teksten, met 
name de troparia en de epistels, nauwelijks of maar moeilijk begrijpen. Alleen het 
evangelie en bekende passages als 'Heer, ontferm u' en 'Eer aan Vader ...' kunnen ze 
(tamelijk) goed vatten. Naarmate de dienstdoende priester bovendien de rite in een 
hoger tempo uitvoert of slordiger spreekt, wordt de onverstaanbaarheid groter. Enkele 
gelovigen pleiten juist voor het behoud van de huidige rite, omdat ze het oude mooi 
vinden en eraan gewend zijn. Mensen die goed Oudgrieks kennen, zeggen dat ze alle 
teksten begrijpen. De priesters verschillen onderling van mening over de taalkwestie. De 
ene vleugel vindt het beter de rite voortaan in de volkstaal te doen, opdat het volk haar 
goed kan verstaan en er dan meer bij betrokken is. De vertaling van de troparia houdt 
men echter voor erg moeilijk. De gedachte nieuwe liederen en gebeden te schrijven die 
de hedendaagse tijdgeest meer weerspiegelen, leeft eveneens niet of nauwelijks onder 
hen. De andere vleugel vindt, dat de rite moet blijven zoals zij is, omdat naar zijn 
mening de geïnspireerde Septuaginttekst, de oertekst van het Nieuwe Testament en de 
heilige gezangen en gebeden schatten van de Traditie zijn en niet mogen worden 
aangetast. Deze discussie woedt niet alleen over het oliesel maar over heel de Orthodoxe 
liturgie. Overigens kennen de meeste priesters op het platteland, die over het algemeen 
een veel lagere opleiding hebben genoten dan hun collega's in de stad, nauwelijks 
Oudgrieks en dus begrijpen zij de teksten maar moeizaam. 

3.3.4.3 DE NON-VERBALE ELEMENTEN 

3.3.4.3.1 Handelingen 
Tijdens een huisoliesel staat men gewoonlijk. Een zieke zit of ligt. In de kerk zit men, 
als men een zitplaats heeft kunnen vinden en anders staat men. Mensen die slecht ter 
been zijn en moeten staan, klagen dat het lange staan vermoeiend is. Tijdens het 
evangelie staat iedereen in de kerk. Thuis knielt men dan of buigt men het hoofd. Dat 
doet men ook bij het gebed 'Heilige ... koning". Voor oude mensen gaat het knielen vaak 
met veel moeite. Op Athos ligt men bij het bewuste gebed gestrekt op de grond. In 
sommige vieringen knielen de mensen ook bij de gebeden na het eerste, na het vijfde of 
na het zevende evangelie. Het volk is doorgaans aandachtig bij de viering betrokken, ook 
al begrijpt het vele teksten niet. Men luistert en kijkt naar de priester(s). Men slaat bij 
de doxologie 'Eer aan Vader' en bij heüigennamen een kruis. Meestal houdt men een 
brandende kaars in de hand. De troparia die men kent, worden meegezongen. Enkele 
oude vrouwen kennen ook Ps. 50 en de evangeliën van buiten en fluisteren die mee. De 
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meeste aandacht treedt aan de dag bij het evangelie en het gebed 'Heilige ... koning'. Na 
het evangelie wordt er gekucht. Dat is vergelijkbaar met het kuchen na de consecratie 
in de Rooms-Katholieke kerk. Athosmonniken laten tijdens de dienst hun gebedssnoer 
(τό κομίΓολόϊ) door de vingers glijden en fluisteren het hesychastische gebed tot Jezus 
'Heer Jezus Christus, Zoon van God, (red mij en) ontferm u over mij' (Kopie Ίησου 
Χριστέ, 'Tie θβόϋ, [σωσον καί\ βλεησόν ^е). Sommige mensen bidden in zichzelf, vooral 
voor hun gezin en hun familie, anderen beschouwen het slaan van een kruis al als 
bidden, weer anderen bidden niet. Bij mensen thuis is de sfeer ook wel eens erg los, 
zelfs onrustig, met name als er kinderen bij zijn. Die zijn dan plezier met elkaar aan het 
maken. De ouders en de pope laten hen begaan, maar roepen hen tot de orde, als ze het 
te dol vinden worden. Het komt ook voor, dat de telefoon gaat of dat er aangebeld 
wordt en dat er nog mensen, beladen met tassen vol boodschappen, binnenkomen. 
Specifieke handelingen van de priester zijn het wieroken, het zegenen, het opleggen van 
de stola en eventueel van het evangelieboek en het zalven. Bij een huisoliesel bewie
roken de meeste priesters de overige aanwezigen tijdens elk epistel. Een enkeling doet 
dat tijdens de Maria-hymne na de kanon 'Waarlijk waardig ...'. Dan bewierookt hij niet 
alleen de mensen maar ook heel het huis, waarbij hij alle kamers binnengaat. In de kerk 
worden de gelovigen eveneens tijdens ieder epistel door een priester of door de diaken 
bewierookt. Nu eens gebeurt dat vanaf de solea, dan weer trekt de liturg door het 
middenpad en bewierookt op de heenweg de mannenkant, in de narthex de vererings-
ikonen en op de terugweg de vrouwenkant. Ook de deïsis-ikonen van Jezus Christus en 
van de Moeder Gods in de ikonostase en de bisschopstroon worden bewierookt. De olie 
wordt minstens één keer, vaak twee-, drie- of viermaal gezegend: bij de oproep in de 
vredeslitanie tot gebed voor het gezegend worden van de olie, bij het wijdingsgebed 
'Heer, die in uw ontferming' (bij de passage 'heilig ook deze olie'), bij het gebed na het 
eerste evangelie en bij dat na het vierde evangehe. De zegening geschiedt kruisvormig 
met de rechterhand, van omhoog naar omlaag, van links naar rechts. De wijsvinger 
vormt een iota, de middelvinger en de pink vormen ieder een sigma (c) en de duim 
wordt op de ringvinger gelegd, waardoor een chi ontstaat. Zo krijgt men de letters 
ICXC, die voor Jezus Christus staan. Er zijn ook priesters die het kruis met de vlakke 
hand maken en ter afsluiting het ICXC-teken maken. Enige popen leggen tijdens het 
evangelie of het epistel telkens hun stola over één van de aanwezigen, die daar dan met 
gebogen hoofd onder geknield is. Op het einde van de lezing maken ze een kruis over 
die persoon. Dat gebeurt ook wel eens bij het gebed 'Heilige ... koning', maar dan is het 
opheffen van het evangelieboek gebruikelijker. 
Bij de zalving komt er beweging, met name in de kerk, want daar gaan de mensen naar 
de priesters toe. Van links en rechts trekt men aan de popen voorbij en door het 
middenpad keert men terug. Indien er hierover vooraf geen instructies zijn gegeven, 
ontstaat vaak een gedrang. Meestal worden eerst de mannen gezalfd en daarna de 
vrouwen; een enkele keer wordt geen onderscheid gemaakt. Hetzelfde verschijnsel ziet 
men bij de uitdeling van het antidoron na de eucharistie. In de regel laat men zich 
slechts door één priester zalven. Op Athos worden de monniken echter door alle 
priesters gezalfd. Daar bestrijken laatstgenoemden overigens eerst enkele ikonen en het 
evangelieboek met hun zalfstaafjes, opdat deze aan de kracht van die heilige voorwerpen 
deel krijgen, en dopen ze dan in de olie. Mensen die op dezelfde dag al eerder een 
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oliesel gevierd hebben, laten zich doorgaans niet opnieuw zalven.233 Er bestaat nogal wat 
variatie bij het zalven van de afzonderlijke lichaamsdelen. De varianten zijn in volgorde 
van hun frequentie: 
a alleen het voorhoofd; 
b het voorhoofd, de handpalm en de handrug; na het voorhoofd wordt eerst de handrug, 

dan de palm gezalfd, eerst de rechterhand en dan de linker; 
с het voorhoofd, de handpalm en -rug, de kin en de wangen (eerst de rechter-, dan de 

linkerwang), soms ook de oren; 
d hetzelfde als с maar ook de ogen en de mond. 

Het enige lichaamsdeel dat dus altijd gezalfd wordt, is het voorhoofd. Men zalft in de 
vorm van een kruis. Op het eiland Euboia zalft men zoals gezegd ook de deuren van het 
huis. Priesters houden al zalvend in hun linkerhand wel eens het evangelieboek of een 
kruis vast. Na met olie bestreken te zijn kussen de mensen zowel het heilig voorwerp als 
de gewijde priesterhand. De ene pope laat zijn hand altijd kussen, de andere staat dat 
niet toe en trekt haar steeds snel terug. Als de priesters elkaar zalven, zalft de eerste de 
tweede, de tweede de derde, enzovoorts. Een bisschop zalft eerst de priesters in hun 
hiërarchische volgorde en dan de diakens. Er zijn voor het zalven verschillende benamin
gen in omloop. Men zegt 'de pope zalft de mensen' of 'de gelovigen worden gezalfd' (ó 
τταπδς άλείφει/χρίίΐ τόν κόσμο, οι τηστοί αΚύφονται/χρίονται). Ook zegt men 
wel 'bekruisen' (σταυρώνω) vanwege de kruisvorm of het meer algemene 'zegenen' 
(€ΰλο7ω) en 'heiligen' (αγιάζω). De term 'met zalfolie bestrijken' (μ,υρώνώ) komt maar 
zelden voor. Enkele priesters reserveren hem voor de korte viering waarin een zieke wel 
met olie gezalfd wordt, maar die niet als een oliesel beschouwd wordt. 
De zalving die wel eens tijdens de morgendienst gebeurt, Ujkt veel op die bij het 
oliesel.234 De priester neemt dan een zalfstaafje, bestrijkt daarmee de ikoon en/of de 
relieken van de patroonheilige en doopt het staafje in de ohe van het lampje dat vóór de 
ikoon van de heilige hangt. De kerkgangers komen naar voren. De priester bestrijkt hun 
voorhoofd en vaak ook hun kin, wangen, handpalmen en -ruggen. Tegen eenieder zegt 
hij 'tot genezing van ziel en lichaam' (ίίς 'ίασιν ^Х Я κ κ 0 " σώματος). De priester 
zalft zichzelf, de eventueel aanwezige bisschop en in kloosters de abt. Het komt in een 
klooster ook voor, dat de abt zelf de zalving van het volk verricht. De gezalfden kussen 
vervolgens de ikoon en de relieken en betuigen aan de bisschop of abt met diepe 
boetebuigingen eer en onderdanigheid. 

3.3.4.3.2 Voorwerpen 
Bij een huisviering worden nogal wat zaken gebruikt: 
- een bak of schaal met meel; 
- kaarsen: zeven staan er in het meel en de aanwezigen houden er een vast; 
- twee à zeven houten stokjes met watjes eraan vastgemaakt die in de bak meel staan of 

ernaast liggen; men benut hier vaak oorreinigingsstokjes, lucifers, tandestokers, zelfs 
kaarsen voor; 

- een glas olie met een brandende pit erin; de olie is afkomstig uit de lamp vóór de 
huisikoon en uit de voorraad olijfolie in de keuken; de onderste helft van het glas is 
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soms met rode wijn of met water gevuld; het glas staat nu eens midden in de schaal 
meel, dan weer ernaast; 

- een wierookvaatje (то κατξίο), wierook en kooltjes; de wierook brandt heel de rite; 
- een ikoon; dat is er nu eens een van Maria, dan weer een van de verrijzenis, van Sint 

Antonios, enzovoorts; 
- watten om de olie mee af te vegen; 
- een vel papier met namen; 
- het euchologion van de priester. 

Bij een kerkoliesel ziet men die zaken ook, maar tevens enkele andere varianten: 
- in plaats van één zijn er soms twee schalen meel; in de ene schaal staan zeven kaarsen, 

in de andere ongeveer vier; op Athos heb ik geen bak meel gezien; ter vervanging 
gebruikt men elders wel een liturgisch brood, waar dan de kaarsen in worden gestoken; 
als de gelovigen zelf kaarsen in de schaal zetten, staan er wel tien à twintig in; 

- men heeft vaak drie glazen olie; die staan op schoteltjes; een enkele keer zitten ze in 
een speciale metalen houder met drie grote gaten en met drie kleine voor de zalfstaaf-
jes; er bestaat ook een houder met een onderstel en steuntjes waar een glas olie in kan 
staan en met zeven gleufjes er omheen voor de zalfstaafjes; soms bevindt het potje olie 
zich in een vergulde kelk; 

- op Athos drijven er zeven brandende pitten in de olie; de olie is uit de voorraad 
afkomstig of de gelovigen hebben haar meegebracht; 

- er zijn metalen zalfstaafjes, in lengte variërend van vijf tot vijftien centimeter; soms 
zalft de priester echter alleen met een watje; 

- men zwaait meestal met het gewone wierookvat (то θυμιατήρι,); als het kleine 
wierookvat gebruikt wordt, zitten er wel eens rinkelende belletjes aan; 

- normaliter is er geen aparte ikoon, want de kerk hangt al vol met ikonen; soms is er 
toch een afzonderlijke ikoon van een heilige of (op grote woensdag) van de Bruidegom 
(o Νυμφίος); ook staan er wel eens reheken; 

- er liggen een evangeheboek en een zegeningskruis; 
- naast de vellen papier met namen liggen enkele diptychen; 
- er staan een schaal voor de smerige watten en soms een mikrofoon. 

Bij een huisoliesel draagt de pope altijd een stola (то έττιτραχηλιο/ττετραχηλι) over 
zijn zwarte toog. In de kerk wordt of een feloon, dat wil zeggen een klokvormig kazuifel, 
of een stola gedragen. Bij wijze van uitzondering komt het voor, dat tijdens dezelfde 
viering de ene priester in een feloon gehuld is en de andere alleen een stola omheeft. Er 
zijn allerlei kleurschakeringen en schitteringen. Op grote woensdag overheersen zwart 
en paars. De diaken draagt een tuniek (то στιχάριο) met zijn stool (то ωράριο). De 
bisschop heeft zijn priesterhoed (то καλυμμαύχι) met de monnikssluier, zijn stola en 
zijn staf bij zich. De misdienaars dragen een fleurig gewaad, de koster iets dergelijks of 
een zwarte toog. Het volk is in burgerkleding.215 Vele vrouwen, ook niet-weduwen, zijn 
in het zwart gehuld. 
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3.4 De betekenis van het oliesel· 

Volgens het volk dat aan een oliesel deelneemt, dient dat primair 'voor het welzijn' (γιά 
το καλό). Daarmee worden het eigen welzijn, dat van het gezin, de familie en van de 
buurt bedoeld evenals gezondheid, geluk, rust, zegen, heiliging, afweer van onheil, van 
kwaad en van ziekte, enzovoorts. 'Voor het welzijn' is dus een heel breed begrip. Het is 
overigens niet uniek voor het ohesel. Ook van andere liturgische riten als de kleine 
waterwijding en de verzoekdienst en van vele gebruiken zegt men, dat ze voor het 
welzijn dienen. Naargelang van de gelegenheid waarbij het oliesel gevierd wordt, wordt 
'welzijn' gespecificeerd: voor het welzijn van de bruid, voor dat van de zwangere vrouw 
des huizes, voor dat van de pasgeboren baby, voor dat van degene die vandaag naamdag 
viert, etcetera. Een tweede motief voor het vieren van het oliesel is, dat het traditie en 
gebruikelijk is (παράδοση, 'έθιμο, πατροπαράδοτο): het wordt al jaren gevierd, eerdere 
generaties deden het ook, heel de buurt viert het. Dat geldt met name voor het oliesel 
vóór Pasen. De drievoudige reiniging die vóór Pasen plaatsvindt, namelijk die van het 
huis, die van het lichaam en die van de ziel (de laatste via het oliesel) is naar de beleving 
van menige huisvrouw een zede die gerespecteerd en onderhouden moet worden. Een 
derde motief bestaat uit de voorbereiding op de hoogfeesten van Pasen, Kerstmis, Maria 
Ontslapen of een ander feest. Het gaat daarbij vooral om de voorbereiding op de 
communie tijdens de betreffende hoogtijd. Voor sommige mensen dient het oliesel hier 
ter vervanging van de biecht, die weüswaar vóór de communie verplicht is, maar waar ze 
een afkeer van of schrik voor hebben of er onverschillig tegenover staan. Voor een 
enkeling dient de deelname aan het ohesel op grote woensdag als voorbereiding op het 
meemaken van het lijden van Christus op grote donderdag en grote vrijdag. 
Ook dient het ohesel voor de oplossing van allerlei netelige problemen, spanningen en 
ruzies en functioneert het als overgangsrite bij belangrijke mijlpalen in het menselijk 
leven. Een goed voorbeeld daarvan vormt het betrekken van een nieuwe woning. Het 
oliesel vergemakkelijkt de overgang en het neemt de onzekerheid die met de nieuwe 
toestand gepaard gaat, weg. Tevens dient het als een officiële ingebruikneming van het 
huis of, indien het huis nieuw is, als een inwijding. Omdat het hier allereerst om het huis 
en minder om zijn bewoners gaat, vinden sommige vrouwen het in dit geval niet zo erg, 
als hun man niet aan de viering wil deelnemen. 

Anderen vinden, dat het oliesel vooral tot genezing van allerlei ziekten en kwaaltjes 
dient, van ouderdomskwalen en van psychische problemen, óf tot een vredige dood, als 
beter worden niet meer gaat. In de ambivalente stervenssituatie is de genezingsdimensie 
echter zelden geheel afwezig en blijft men soms ook om genezing bidden.37 Verschil
lende mensen, waaronder een arts, zeiden mij dat het doel van het ohesel weliswaar 
genezing was, maar dat een medische behandeling onontbeerlijk was. Zij sloten een 
wonder, genezing door het ohesel alleen, echter niet uit. Een taalwetenschapster vertelde 
mij, dat het ohesel er niet voor is dat men gezond wordt - daar is de dokter voor - maar 
dat men gezond blijft. Andere motieven voor de viering zijn het ervaren van Gods 
genade door het sacrament en het krijgen van morele ondersteuning. Degenen die dat 
laatste motief opgeven, nemen zelf geen deel aan de rite, omdat ze dat niet nodig zeggen 
te hebben. Het is opvallend, dat het woord 'vergeving', dat in het formulier dikwijls 
voorkomt, door het volk bijna nooit genoemd wordt, wel door priesters. Vele mensen 
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weten niet precies, wat het doel van het oliesel is. Verschillenden zien in, dat talrijke 
jongeren aan het oliesel amper of geen waarde meer hechten. Ze geven toe, dat ook 
zijzelf die rite, een waterwijding en dergelijke minder vaak dan hun ouders vieren. Als 
oorzaken daarvan wijzen ze op de drukte, de problemen, de luxe en de grote veranderin
gen in de moderne maatschappij. 
Volgens de priesters die in het oliesel voorgaan, dient het tot vergeving, tot genezing van 
ziel en lichaam en tot heiliging.238 Zij beklemtonen de band tussen ziekte en zonde/'psy-
chische ziekte': ziekte is het gevolg van zonde. Daarom is de genezing van de ziel 
belangrijker dan die van het lichaam. Verder gaat het op aarde niet allereerst om 
gezondheid, maar om het leven in Christus. Ook Christus genas niet alle zieken. Boven
dien is volledige gezondheid onmogelijk en gaan we toch allemaal dood. Enkele priesters 
waarschuwen echter voor het leggen van een algemeen geldig verband tussen zonde en 
ziekte. Zij wijzen erop, dat ook gezonde mensen zondigen, dat God een mysterie is en 
dat het niet beter worden van de meeste zieken na een oliesel niet door ongeloof van de 
kant van de zieke hoeft te zijn veroorzaakt. Ondanks de nadruk die zij op de vergeving 
en de genezing van de ziel leggen, blijven de meeste popen volhouden dat het oliesel ook 
ter genezing van het lichaam dient, zelfs dat het primair voor zieken bestemd is. Ons 
sacrament wordt echter maar betrekkelijk zelden voor zieken gevierd. Dat brengt met 
zich mee, dat de betekenis van lichamelijke genezing, die ook in het formulier sterk naar 
voren komt, en de praktijk van het oliesel in de meerderheid van de gevallen niet op 
elkaar aansluiten. Door dit feit voelen de betreffende priesters zich genoopt te beargu
menteren dat de praktijk en het doel wél met elkaar in overeenstemming zijn. Zo wijzen 
zij erop, dat ieder mens zondigt en daarom ook ziek is, dat geen enkel mens honderd 
procent gezond is, dat ieder mens een verborgen ziekte onder de leden kan dragen en 
dat een oliesel daarom altijd van pas komt en steeds in het kader van ziekte en genezing 
functioneert. Bovendien brengen zij naar voren, dat voorkomen beter is dan genezen. 
Men kan zich echter afvragen, of hier niet eerder sprake is van een poging de historisch 
gegroeide incongruentie tussen het doel en de praktijk van het oliesel ideologisch te 
legimiteren dan van een accurate weergeving van de feitelijke verhouding tussen beide. 
Slechts enkele priesters geven ronduit toe, dat de huidige praktijk en het oorspronkelijke 
doel niet meer met elkaar overeenstemmen.239 

Verschillende priesters onderscheiden vier soorten zonden: vrijwillige en onvrijwillige, 
zonden die bewust en die welke in onwetendheid gedaan worden. Deze kategorieén 
worden ook in het gebed na het zesde evangelie genoemd. Het oliesel reinigt een mens 
alleen van de tweede en van de vierde kategorie zonden. Zij zijn het lichtst en komen 
het meest voor. Ook worden in het oliesel zonden kwijtgescholden die de biechteling 
vergeten is te bekennen. Zonden van de eerste en van de derde soort kunnen alleen in 
de biecht vergeven worden. De priesters klagen erover, dat de mensen het oliesel ter 
vervanging van de biecht gebruiken240 en dat zij communiceren zonder gebiecht te 
hebben. Ze klagen er ook over, dat het oliesel voor vele parochianen iets formeels is 
(τυττι,κό, εθιμοτυπικό): men viert een oliesel, omdat het nu eenmaal zo hoort, zonder 
geloofsbetrokkenheid; rijke dames nodigen hun vriendinnen uit, drinken een kopje 
koffie, roken een sigaretje, luisteren wat naar de priester en laten zich zalven; het oliesel 
is een teken van de schoonmaak van het huis en van het lichaam en nauwelijks een van 
innerlijke schoonmaak. Het volk weet volgens hen niet of amper waar het in het oliesel 
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om gaat. Zelf beschouwen deze popen het oliesel als een goede voorbereiding op de 
biecht waardoor de mens zich van zijn zonden bewust kan worden en waardoor de 
dagelijkse zonden alvast vergeven worden. De enige echte voorbereiding op de com
munie is op haar beurt de biecht. Als iemand zowel te biecht gaat als ook aan een 
oliesel deelneemt en communiceert, spreekt menig priester graag van een 'ketting' 
(αλυσίδα) die uit drie schakels bestaat. Die popen achten het van belang, dat de 
gelovigen in één en dezelfde situatie alle drie sacramenten vieren, maar zij betreuren 
dat zo weinigen dat daadwerkelijk doen. Sommige priesters spannen de ketting ook bij 
stervenden.241 Tevens bewerkt het oliesel hier volgens hen vreugde om het binnengaan 
in het rijk van de Heer, rust en het verlies van aardse zorgen en neemt men zo liturgisch 
afscheid van elkaar. Bovendien kan de zieke, indien God het wil, altijd nog genezen. 
Daarom verschilt het Orthodoxe oliesel huns inziens van het Katholieke laatste oliesel, 
omdat de Westerse kerk die mogelijkheid zou uitsluiten (zie hieronder). Andere 
priesters verzetten de schakels en vinden dat het oliesel na de biecht en vlak vóór de 
communie gevierd moet worden. Het oliesel wist in hun visie de kleine onvermijdelijke 
zonden uit die sinds de biecht begaan zijn, en brengt de communicant in volledige 
gereedheid voor het ontvangen van het lichaam en bloed des Heren. Bovendien kan het 
pas na de persoonlijke zondebelijdenis de genezing van lichaam en ziel schenken. 
Sommige theologen zijn overigens van mening, dat men alvorens een oliesel te vieren 
moet biechten, niet zozeer vanwege de communie als wel om het oüesel zuiver te 
kunnen meemaken.242 Een aantal biechtvaders vindt, dat een penitentie als het oliesel de 
biechteling in het proces van boete ondersteunt en haar /hem tot berouw opwekt. Er zijn 
ook priesters die heel in het algemeen zeggen, dat het oliesel overal goed voor is, maar 
dat het vooral een boetesacrament is. 
In een enkel geval is het hoofddoel van het oliesel het ophalen van geld voor een project 
in de parochie(kerk). Dan worden de subsidiewerving en de voorbereiding op de 
communie tijdens een hoogfeest met elkaar gecombineerd. 
Noch priesters noch leken weten precies welke betekenis het oliesel in de Rooms-
Katholieke kerk heeft. Een aantal popen heeft de klok echter wel horen luiden en is van 
mening dat het Katholieke oliesel alleen aan stervenden wordt gegeven waarvoor geen 
enkele hoop op herstel meer bestaat. In de jaren 1981-1984 wordt in de Rooms-Katho-
lieke kerk van de Latijnse ritus in Griekenland het oliesel voor ernstig zieken en voor 
ouden van dagen gevierd, niet alleen voor stervenden. Vóór Vaticanum II was het 
gebruikelijk slechts stervenden te zalven. Licht zieken worden niet gezalfd, maar gaan te 
biecht en te communie. De nieuwe oliesel-praktijk in de 'schismatieke' Westerse kerk is 
de Orthodoxe priesters echter onbekend evenals aan vele Katholieken trouwens. Zowel 
onder Orthodoxen als onder Katholieken gaan de volgende verhalen rond. Waarom 
dragen de Capucijnen en de Franciscanen een koord om het middel? Als ze iemand het 
laatste oliesel hebben toegediend (op het hoofd, de handen en de voeten), wurgen ze die 
persoon met dat koord. Dat doen ze om er zeker van te zijn dat hij sterft en niet 
misschien nog geneest, van zijn bed opstaat en de heilige olie op de onderkant van zijn 
voeten met grond besmeurt. Normaliter sterft iemand die bediend wordt - daarom 
wordt hij immers bediend - maar je kunt nooit weten. Iedere keer dat een pater iemand 
gewurgd heeft, legt hij een knoop in zijn koord. Aan het aantal knopen kun je zien 
hoeveel mensen hij heeft bediend. 
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Een Katholiek van het eiland Syros lag eens in het ziekenhuis. Hij hoorde, dat er een 
priester bij hem op bezoek zou komen voor de ziekenzalving. Zodra hij de kans schoon 
zag, stond hij op en sloop uit het ziekenhuis, voordat de priester zou komen. Hij had het 
er levend van afgebracht! 
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4 Zes casussen van het oliesel 

Ter illustratie van het algemene beeld van de praktijk van het oliesel dat hiervóór 
geschetst is, worden nu zes casussen beschreven. Het zijn respectievelijk de nummers 2, 
24, 27, 22 en 23, 25, 14 uit tabel 1 op p. 113. Met inachtneming van wat al eerder over 
de observaties van het oliesel en over de vraaggesprekken gezegd is243, vallen de zes 
casussen min of meer representatief voor mijn veldwerk te noemen. In de beschrijving 
van de casussen komen telkens na de plaats en de datum zes opmerkingen vooraf: 
- de naam van de kerk of van de bewoners van het huis waar de viering plaatsvond (in 

de casussen 2 tot en met 5 pseudoniem); nadere gegevens; de aankondiging van de 
viering; 

- de reden van de viering; 
- de duur van de rite; 
- de liturgische boeken die werden gebruikt; 
- de ruimte waar het oliesel gevierd werd; 
- de vorm van mijn eigen deelname. 

Dan volgt de beschrijving van de rite zelf en van daarmee samenhangende gebeurtenissen. 

4.1 Casus 1 

Plaats: kerk van de Heilige Apostelen te Thessaloniki 
Datum: zondag 29 november 1981, vooravond van het feest van Sint Andreas 

Opmerkingen vooraf 
1 De kerk van de Heilige Apostelen bevindt zich in het noordelijk deel van het centrum 

van Thessaloniki. In 1981 telde de parochie waar zij de kerk van is, ongeveer vijftien
duizend zielen en waren er drie priesters aan haar verbonden. In de kerk wordt ieder 
jaar naast het oliesel op de woensdag van de goede week die rite ook in het kader van 
het feest van Sint Andreas op 30 november gevierd. Het volledige liturgisch program
ma voor het feest van Andreas in 1981 luidde als volgt: 
Zondag 29 november: 18.00-20.30 uur: Grote vesper met artoklasia en heilig oliesel 
Maandag 30 november: 8.00-10.30 uur: Morgendienst en goddelijke liturgie 

17.00 uur: Verzoekdienst van de heilige. 
Het programma was zoals gebruikelijk afgekondigd in de kerk en her en der in de 
stad aangeplakt bij kerken en kapelletjes, op telefoonpalen, enzovoorts en was tevoren 
ook in de krant 'Macedonië' (Макеоо Са) gepubliceerd. 
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2 De reden dat het oliesel op het feest van Sint Andreas plaatsvindt, is dat de gedach
tenis van de 'eerstgeroepene der apostelen' (πρωτόκλητος των άττοστολω^)244 voor 
deze parochie zeer belangrijk is en veel mensen op zijn feest ter kerke en te com
munie gaan en dat het oliesel dient ter voorbereiding op de communie. Een andere 
reden is dat het feest van Sint Andreas midden in de Kerstvasten valt en het oliesel 
dan ter voorbereiding op Kerstmis kan dienen. 

3 Het oliesel begon om 19.15 uur en duurde, de zalving van het volk inbegrepen, tot 
20.30 uur. 

4 Als liturgische boeken gebruikten sommige priesters bij het oliesel het kleine eucholo-
gion van de Apostolische Diakonie, anderen de aparte uitgave van het oliesel 
hiervan.245 De evangelieperikopen werden vanuit het evangelieboek gezongen. Het 
koor zong vanuit een gestencild boekje, een uitgave van de parochie voor intern 
gebruik die alleen de teksten en de muzikale notatie van het oliesel bevat. Bij het 
voordragen van het epistel gebruikten de zangers het kleine euchologion van Sali-
veros. Het lezen door de priesters en de koorzang waren zeer verzorgd. De overigen 
gebruikten geen van allen een tekstboekje. De priesters kenden Oud- en Middel-
eeuwsgrieks, de voorzangers kenden de liturgische taal redelijk. Over de kennis der 
liturgische taal van de overigen valt niets met zekerheid te zeggen; waarschijnlijk is 
deze kennis gebrekkig. 

5 De kerk is een Byzantijnse kruisvormige koepelkerk uit het begin van de veertiende 
eeuw.246 De beide figuren 1 en 2 op de pagina's 194 en 195 tonen haar bouwstructuur 
en laten het liturgisch gebeuren in de kerk tijdens het oliesel zien. 

6 Mijn eigen deelname bestond hieruit, dat ik bij mijn binnenkomst in de kerk evenals 
anderen mijn naam opgaf en de dienst volgde. Een bijzonder voorval vond plaats 
tegen het einde van de dienst, toen de zalving van het volk begon: de Amerikaanse 
priester (zie hieronder) kwam naar mij toe, vroeg of ik Orthodox was en zei op mijn 
ontkennend antwoord dat ik niet aan het sacrament, dat wil zeggen de zalving, deel 
kon nemen. Na afloop van de dienst ontving ik buiten de kerk een zalfstokje met olie 
en maakte ik in het parochiekantoor kennis met de priesters en koorzangers. 

De viering zelf 
Zondagmiddag raakte de kerk vanaf de aanvang van de vesper snel gevuld. Omdat het 
buiten al donker was, waren de lichten in de kerk ontstoken. Na het kussen van de grote 
vereringsikonen in de narthex en het kopen en aansteken van een of meer kaarsen bij 
hun binnenkomst, schreven vele mensen hun voornaam en die van hun kinderen en 
andere familieleden aan een tafeltje op een stukje papier, vaak met erboven geschreven 
'ten bate van gezondheid' ('TTTÉP vyeiaç). Soms schreven ze ook wensen en noden erop. 
De papiertjes werden ingeleverd bij de vrouwen van het armenbestuur die bij de 
armenkas zaten. Regelmatig gaf men ook geld voor de armenkas erbij: twintig, vijftig of 
honderd drachmen. Verschillende mensen liepen direct naar de vrouwen toe en gaven 
haar hun voornaam op, die op een groot vel vol namen werd bijgeschreven. In het 
linkerzijschip en -middenschip, die voor vrouwen gereserveerd zijn, bevonden zich alleen 
maar vrouwen. In het rechterzijschip en -middenschip, die volgens kerkelijk voorschrift 
alleen voor mannen bestemd zijn, waren vanwege plaatsgebrek aan de linkerzijde echter 
ook veel vrouwen aanwezig; de verhouding tussen mannen en vrouwen was hier onge-
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veer 50%-50%. De meeste kerkgangers waren van oudere of middelbare leeftijd. Vele 
oudere vrouwen waren in de zwarte weduwendracht gekleed. Ongeveer de helft der 
kerkgangers zat op stoelen en koorstoelen. De overigen stonden. Het middenpad werd 
door middel van koorden vrijgehouden. Links en rechts vooraan bij de koorlessenaars 
stonden de twee koren, elk met een in het zwart geklede voorzanger. Achter de iko-
nostaas stonden rondom het altaar acht in bonte felonen gehulde priesters. Onder hen 
waren de drie parochiepriesters. De andere vijf waren erbij gevraagd. Het waren drie 
priesters van andere parochies in Thessaloniki, een jonge archimandriet en een Ameri
kaanse priester die tijdelijk in Hellas vertoefde. Een diaken ontbrak. In een hoek van de 
kerk stond een tafeltje dat met een wit kleed bedekt was en waarop de benodigdheden 
voor het oliesel stonden: een schaal meel met zeven bruine kaarsen erin, daarnaast een 
metalen houder waarin drie glazen potjes stonden die half met water, half met olie 
gevuld waren en elk een brandende pit bevatten. In de houder staken ook drie metalen 
staafjes met een watje voor de zalving eraan. Naast de houder lag het vergulde evange-
heboek met inlegsels die Petrus en Paulus voorstelden, dat normaal op het altaar ligt. In 
een andere hoek stond een tweede tafeltje met zeven grote ronde broden en flesjes olie 
en wijn ten behoeve van de artoklasia. 
Toen de vesper bijna afgelopen was, werd het zojuist genoemde tweede tafeltje in het 
schip gezet. De priesters gingen er omheen staan en zegenden in de artoklasia de 
broden, olie en wijn. Dadelijk daarna begon het oliesel. De priesters gingen de altaar
ruimte binnen en legden hun feloon af. Een van hen, een der drie parochiepriesters van 
elders, ging weg. De overigen deden een stola om, een rode, een gele of een groene, en 
gingen weer rond het altaar staan. Enkelen van hen begonnen zachtjes de vellen en 
stukjes papier te lezen die de koster bij de vrouwen van de armenkas had opgehaald. De 
koster zette ook het tafeltje met de schaal meel, enzovoorts op de solea en stak de 
kaarsen in de schaal aan, terwijl een ander zeven stoelen en een mikrofoon bij het 
tafeltje zette. Het koor aan de linkerzijde loste zich op en de voorzanger daarvan kwam 
bij het koor rechts staan. Intussen las een der koorzangers rechts, een oudere man, de 
begingebeden van het oliesel voor en Ps. 142. Geen der priesters sprak de openingszin 
'Gezegend onze God ...'. Na de psalm zong het koor het allilouarion en de drie troparia 
erna. Vervolgens zei de oude koorzanger Ps. 50 uit het hoofd op. Het koor sloeg de 
kanon en het exapostilarion over en zong dadeüjk de stichira bij de lofprijzingspsalmen, 
voorafgegaan door de bede 'Meester Christus, ontferm u over uw knechten'.247 Hierna 
kwamen de zeven priesters door de 'Mooie Poort' naar buiten getreden en stelden zich 
rond het tafeltje op de solea in hiërarchische volgorde op. De jonge archimandriet stond 
als leider aan het hoofd van het tafeltje. Een der priesters deed de litanie, maar niet 
volledig.248 De leider las het gebed ter wijding van de olie, waarbij hij haar met zijn 
rechterhand zegende. Na het gebed zong het koor het apolytikion van het oüesel, dat ván 
Jakobus, dat van Andreas, de heUige die deze dag gevierd werd, 'Omdat u eerstgeroe-
pene van de apostelen bent ...'249, dat van de Heilige Apostelen, de patroonheiligen der 
kerk, 'Heilige Apostelen ,..'250 en het theotokion 'Vurige voorspreekster ...'. 
Al die tijd bleven de mensen in het schip staan of zitten, naargelang men een (koor)-
stoel had. Ik zag echter ook verschillende vrouwen die weliswaar een stoel hadden, maar 
er gedurende de viering niet één keer op gingen zitten. Men volgde, naar het mij leek, 
de dienst aandachtig. Vanwege de verschillende binnenmuren en zuilen in deze Byzan-
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tijnse kerk konden vele mensen het gebeuren op de solea slechts gedeeltelijk zien. Bij de 
doxologieën en namen van heiligen sloeg bijna iedereen een kruis. De in deze parochie 
zeer bekende troparia van Sint Andreas en van de Heilige Apostelen werden door de 
meesten meegezongen. Voor het overige zong of bad men niet hardop mee. Ik zag 
buiten de priesters, de koorzangers en mijzelf niemand die een tekstboekje in de hand 
had. Enkele mensen hielden wel een brandende kaars in de hand. Ik nam een vrouw 
waar die bijna voortdurend op de grond geknield was met twee kaarsen in haar ene 
hand, terwijl ze met haar andere hand de vlammetjes beschutte, ofschoon het niet 
tochtte. Af en toe kwamen nog mensen binnen. Zij en nog enkelen van degenen die 
allang binnen waren, schreven ook namen op een stukje papier en gaven dat aan een der 
priesters, die ze dadelijk (zachtjes) las, of ze gaven het papiertje af bij de armenkas, 
vanwaar het door een jongen die daar stond, naar voren gebracht werd. 
Bij de zeven cycli van lezingen en gebed zong één der priesters, telkens een ander, te 
beginnen met de leider, 'Laten wij opletten' bij het lange prokimenon251, 'Laten wij 
opletten' en 'Wijsheid' bij het epistel, en zegende na het epistel de zanger, hem 'Vrede 
voor u, die leest' (Είρήνη σοι, τω а ауішако ті) toezingend. Vervolgens zegende hij, 
'Vrede voor allen' zingend, het volk met het evangelieboek252, zong hij hieruit de 
evangelieperikoop en sprak hij met weglating van de ektenie het gebed na het evangelie. 
Zo correspondeerde het getal der priesters precies met het aantal cycli. Het epistel werd 
afwisselend gezongen door de beide voorzangers en twee andere koorzangers, waaronder 
de oudere man die in het begin van de dienst als lector gefunctioneerd had. Tijdens het 
epistel gingen de priesters zitten en werd er niet gewierookt. Na het epistel zong het 
koor het Alleluja, maar zonder het bijbehorend psalmvers. Tijdens de lezing van het 
evangelie bogen de meeste mensen in de kerk het hoofd en knielden velen. Niemand 
bleef zitten en het was muisstil. Ook tijdens het gebed na het evangelie bleef iedereen 
staan, maar werd er wel nogal gekucht. Bij bekende passages in de gebeden (bijvoor
beeld 'tot genezing van ziel en lichaam'253) sloegen sommigen weer een kruis. Van de 
gebeden werden lange passages weggelaten.254 Het gebed na het zevende evangelie werd 
zelfs helemaal niet gezegd. In plaats daarvan sprak de zevende priester het gebed 
'Heilige vader'. Aan de namen der heiligen op het eind van het gebed voegde hij, weer 
vanwege het feest van die dag, de naam van Sint Andreas toe.255 Daarna hief de leider 
het evangelieboek met zijn handen omhoog, terwijl vier der overige priesters eveneens 
hun hand erop legden en de beide anderen de schouders van hun medepriesters 
vastpakten. De leider verzocht eenieder in de kerk te knielen of het hoofd te buigen en 
sprak het gebed 'Heilige ... koning'. Velen in de kerk knielden op de grond. Sommigen 
spreidden eerst hun zakdoek voor zich uit. Degenen die niet knielden, vooral mensen die 
slecht ter been waren, bogen het hoofd. Na het gebed stond ieder op. De priesters 
kusten het evangelieboek, doopten de staafjes in de olie en zalfden elkaar kruisvormig 
op het voorhoofd. Daarna verrichtte de leider de wegzending. Bij het 'Door de gebeden 
van onze heilige vaders ...' sloeg bijna iedereen tot slot een kruis. Vijf der priesters, 
waaronder de leider, gingen de altaarruimte binnen, legden hun stola af en verlieten de 
kerk. De twee andere priesters gingen met een zalf staafje in de hand aan weerszijden 
van het tafeltje staan en nodigden de mensen uit naar hen toe te komen voor de zalving. 
Daarbij gaven ze hun de instructie via de zijkanten naar voren te komen en door het 
middenpad terug te keren, opdat geen chaos zou ontstaan. De kerkgangers kwamen naar 

192 



voren en trokken links en rechts aan de priesters voorbij. De ene priester zalfde het 
voorhoofd van de mensen zeer nauwkeurig in de vorm van een kruis, waarna zij zijn 
hand kusten. De andere priester beroerde slechts even het voorhoofd der mensen met 
zijn staafje en liet hen zijn hand niet kussen. De priesters zeiden niets tijdens de zalving. 
Het koor zong intussen de troparia 'Verleent ...' en 'Knik goedgunstig ...' en vervolgens 
delen van de kanon. Na gezalfd te zijn verlieten de meeste mensen dadelijk de kerk en 
veegden met watten of een zakdoek de vette olie van hun voorhoofd af. Een jongen 
toonde mij een deel van zijn arm waar uitslag op zat, en zei me: 'Daar is de zalving 
goed voor.' 
In de narthex verkochten de vrouwen van de armenkas de parochiële kalender van 
1982256 en deelden blaadjes uit voor de op handen zijnde 'Dag van liefde'.257 Tijdens de 
zalving bracht de koster twee der drie glazen potjes olie naar buiten en zette ze op een 
tafeltje op het kerkplein. Hij en een lid van het kerkbestuur dat meehielp, pakten houten 
zalfstokjes258 met watjes aan het uiteinde ervan bevestigd, doopten die in de olie en 
gaven ze aan de vele mensen die om het tafeltje heen dromden en om olie vroegen. Zo 
was een groot deel van de drukte vanuit de kerk naar buiten verplaatst. De mensen 
pakten de zalfstokjes zorgvuldig in en namen ze mee naar huis. Sommigen zalfden er 
elkaar nogmaals mee, maar nu uitgebreider: ook de wenkbrauwen en oogleden en de 
handen. Toen de twee priesters die de zalving verrichtten, klaar waren, legden ze hun 
stola af en verlieten de kerk. Verschillende mensen doopten de zalfstaafjes der priesters 
in het potje olie en ook zij zalfden zichzelf nogmaals uitgebreid daarmee: ook de 
wenkbrauwen en oogleden, oren, neus en handen. Een vrouw zalfde tevens haar borst. 
Een andere vrouw met haar man en twee kleine kinderen bij zich zalfde de man en een 
der kinderen op het voorhoofd; de tweede kleine wilde het ondanks het herhaaldelijk 
aandringen van zijn moeder volstrekt niet. Iemand anders wilde watten in de olie dopen 
om die mee naar huis te nemen, maar zij kreeg te horen dat daarvoor buiten de 
gelegenheid bestond. Een vrouw begon met het opruimen. De schaal meel zette ze weg. 
Ik vroeg haar wat er met de overgebleven oüe zou gebeuren. 'Niets bijzonders', gaf ze 
ten antwoord, 'die gieten we bij de olie in de ikoonlampjes.' 
Buiten bij het tafeltje op het kerkplein heerste nog geruime tijd aanzienlijke drukte. Her 
en der op het plein bleven groepjes mensen met elkaar praten. De priesters, voorzangers 
en de overige koorzangers zaten met thee en koek in het parochiekantoor, dat naast de 
kerk staat, na te praten. 
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Figuur 1 
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Figuur 2 

vVZVv 
Об ! •rtx|nix/' 

χ χ χ ^ χ χ , Λ χ χ Χ Χ: 
; x B 8 # " " | 4 | r - · 

χ χ 
. x x 

x χ 10 

Е х П Х Л Х В 

7 х Х

х

Х х 

x χ 
Χ Χ 

195 



Toelichting bij de figuren 1 en 2 

A 
В 
С 
D 
E 

I 
La 
Lb 
II 
И.а 
Il.b 
II.c 
III 
IV 
V 

Priesters ('ItpeTc)2" 
Volk (Λαός) 
Koor, voorzangers, lector (Χορός, ψάλτβς, άνοτγνώστης) 
Vrouwen van de armenkas (Γυνάϊκβς τόϋ φιΧοττώχου ταμείου) 
Koster en lid van het kerkbestuur (Νεωκόρος, επίτροπος) 

Altaarruimte 
Prothesis 
Diakonikon 
Schip 
Middenschip 
Rechterzijschip 
Linkerzijschip 
Narthex 
Zijkapel 
Biechtkamer 

1 Altaar 
2 Ikonostaas 
3 'Mooie poort' 
4 Solea 
5 Bisschopstroon 
6 Koorlessenaar 
7 Tafeltje 
8 Hek 
9 Koord 
10 Stoelen 
11 Koorstoelen 
12 Armenkas 
13 Kaarsenbakken 
14 Kaarsenbrander 
15 Vereringsikoon 
16 Ingang 

('Ιερό of iryio βήμα) 
(ΤΙρόϋΜτη) 
(Аіакопко) 
(Κλίτος) 
(Кгетріко κλΤτος) 
(Δεξιό κλίτος) 
('Αριστερό κλίτος) 
(ΝάρΛ?κας) 
(Παρεκκλτ/σι) 
(Εξομολογητήριο) 

('Αγία τράττε^α) 

(Εικονοστάσι of τέμπλο) 
('Ωραία πύλη) 
(Σολε'ας) 
(Δεσποτικός ϋρόνος) 
('Αναλόγιο) 
(Τραχε$ακι) 
(Κιγκλίδες) 
(Σχοινί) 
(Καθίσματα of καρέκλες) 
(Στασίδια) 
(Φιλόπτωχο ταμείο) 
(Παγκάρι) 
(Μανουάλι) 
(Προσκυνητάρι) 
(Είσοδος) 

Figuur 1 laat het liturgisch gebeuren vanaf de litanie tot aan de zalving van het volk zien, 
wanneer de priesters zich op de solea bevinden. Figuur 2 toont het Uturgjsch gebeuren 
tijdens de zalving van het volk. De mensen zijn met kruisjes aangegeven. Met uitzonde
ring van de zeven, respectievelijk twee priesters zijn niet alle mensen afzonderlijk 
aangeduid. Ook de stoelen en koorstoelen zijn niet nader ingevuld. De tekening zou 
anders te vol worden. Koorstoelen staan tegen de muren aan, gewone stoelen slaan 
midden in het schip. De plaatsen waar de buiten- en binnenmuren en de zuilen van de 
kerk zich bevinden, zijn geheel in het zwart aangegeven. 
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4.2 Casus 2 

Plaats: appartement in Thessaloniki 
Datum: zaterdag 17 december 1983 

Opmerkingen vooraf 
1 Mevrouw Tasaki, een weduwe van ongeveer vijfenvijftig jaar oud, had het oliesel 

tevoren telefonisch afgesproken met vader Stavros, een der priesters van de parochie 
waartoe mevrouw Tasaki behoort. Daarvóór kende hij haar niet of nauwelijks. 

2 Mevrouw Tasaki was met Pasen 1983 op bedevaart naar Jeruzalem geweest en had 
daar de gelofte afgelegd (Εταξί) thuis voor haar welzijn, dat van haar kinderen en dat 
van haar huis een oliesel te vieren. Aanvankelijk wilde zij het in de zomer vieren. 
Omdat echter niet al haar kinderen daarbij aanwezig konden zijn, vond het toen geen 
doorgang. De nu vastgestelde datum was gunstig voor haar, zowel omdat alle kinderen 
nu deel konden nemen als ook omdat deze datum in de vastentijd vlak voor Kerstmis 
viel en een oliesel dan goed was. Mevrouw Tasaki was vóór de dood van haar man in 
1980 geregeld naar de kerk gegaan en had regelmatig oliesels bij haar thuis gedaan, 
maar sinds zijn dood deed ze dat nooit meer noch nam ze deel aan het uitgaansleven. 
Als reden gaf ze hiervoor op dat ze niet wilde dat de mensen over haar zouden praten 
en roddelen. Ook nu had ze lang geaarzeld, voordat ze tot het vieren van dit oüesel 
besloten had. 

3 Het oliesel begon om 19.00 uur en was om 19.30 afgelopen. Het bij elkaar zitten en 
het gesprek met de priester na afloop van de dienst duurden tot 20.15 uur. 

4 De priester gebruikte een 'privé-euchologion': een stevig schrift waarin hij in een 
sierlijk handschrift de teksten en rubrieken had opgeschreven van huisvieringen die 
vaak terugkeren, zoals het oliesel en de kleine waterwijding. Hij heeft de teksten en 
rubrieken zo genoteerd, dat ze overeenkomen met de wijze waarop hijzelf deze 
vieringen leidt, dat wil zeggen met verbeteringen en weglatingen ten opzichte van de 
tekst in de uitgaven van de Apostolische Diakonie. De voorzanger maakte gebruik van 
het kleine euchologion van de Apostolische Diakonie. Van de familie Tasaki had 
niemand eeir tekstboekje in de hand. 

5 De viering vond plaats in de huiskamer van de woning van mevrouw Tasaki, een 
appartement in een groot flatgebouw in het centrum van Thessaloniki. 

6 Bij onze binnenkomst in de woning stelde vader Stavros, die ik persoonlijk kende en 
van wie ik over deze dienst vernomen had, mij voor aan de familie Tasaki en werd ik 
welkom geheten. Ik volgde de dienst, maar nam niet aan de zalving deel. Na afloop 
stelde ik met name aan mevrouw Tasaki enkele vragen over het oliesel en ontspon er 
zich een gesprek hierover. 

De viering zelf 
Van de familie Tasaki waren, schoonfamilie meegerekend, zeven personen aanwezig: 
mevrouw Tasaki zelf, twee dochters van haar die nog thuis woonden, een andere dochter 
met haar man, en de zoon met zijn vrouw. De laatstgenoemde vier woonden elders in 
de stad. De priester had een assistent meegebracht, Nikos geheten, een jongen van 
ongeveer zestien jaar oud, die in zijn vrije tijd in de kerk meehelpt en tijdens diensten 
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bij mensen thuis als lector en voorzanger functioneert. Op de smalle, lage tafel midden 
in de huiskamer stond alles klaar wat bij het oliesel dienst doet: een schaal meel met 
zeven kaarsen erin, een glazen potje water en olie met een brandende pit erin, een 
wierookvaatje met kooltjes en wierook, houten zalfstokjes met watten aan het uiteinde 
gewikkeld, witte kaarsen260, een ikoon (van de verrijzenis van Christus)2*1 en een lijst met 
de namen der aanwezigen en van andere familieleden. 
Na de wederzijdse begroeting gingen allen rondom de tafel staan en namen op vader 
Stavros en Nikos na een kaars in de hand. De kaarsen en de wierook werden aangesto
ken262, de priester deed een stola om263 en opende de dienst met 'Gezegend onze 
God ...'. De jongen las de rest van de enarxis en Ps. 142. Hierna zong hij samen met de 
priester, met overslaan van onder andere Ps. 50 en de kanon, de stichira bij de lofprij
zingspsalmen. Vervolgens zong de pope de vredeslitanie254, sprak het wijdingsgebed van 
de olie en zong met zijn assistent het apolytikion van het oliesel, dat van de patroonheili
gen der parochie en het theotokion 'Vurige voorspreekster'. In de zeven cycli van 
lezingen en gebeden die nu volgden, werden van alle gebeden en sommige lezingen 
lange stukken weggelaten.265 Het gebed na het zevende evangelie werd helemaal niet 
gelezen. Ook de allilouaria en de ektenieën vielen weg. De assistent zong telkens het 
prokimenon en het epistel, de voorganger zong de evangelieperikopen en las de 
gebeden. De familie Tasaki was aandachtig bij de viering betrokken, naar het mij leek. 
Iedereen stond. Bij de doxologieën sloegen allen telkens een kruis. Bij de voordracht van 
het evangelie boog men het hoofd. Men zong of bad niet hardop mee, ook niet bij de 
apolytikia. Na het zevende evangelie las vader Stavros het gebed 'Heilige vader' en 
zalfde vervolgens al rondgaande de leden van de familie Tasaki kruisvormig op het 
voorhoofd, daarbij zeggend 'tot genezing van ziel en lichaam' (etç 'ύασιν ψνχης те καί 
σώματος) Toen hij de jongste dochter wilde zalven, werd hem door een der vrouwen 
toegefluisterd, dat zij ongesteld was. Daarop sloeg hij haar over. Tot slot zalfde hij Nikos 
en zichzelf. Na de zalving verzocht hij de overigen te knielen en het hoofd te buigen. 
Allen knielden. Niemand blies zoals gebruikelijk de kaars uit die men in de hand had, 
maar hij werd tot aan het eind van de dienst brandende gehouden. Voorganger Stavros 
sprak, langzamer en met meer stemverheffing dan de eerdere gebeden, het gebed 
'Heilige ... koning'. Toen men opgestaan was, ging hij nogmaals rond en liet ieder de 
afbeelding van het ikoontje kussen die op de kaft van zijn privé-euchologion geplakt zat. 
Vervolgens zong hij de ektenie. Daarbij las hij het lijstje namen voor dat op tafel lag. In 
de wegzending sloegen bij de slotbede allen een kruis. 
Vader Stavros wenste eenieder 'Hulp van God voor u' (Βοήθεια σας) en 'Goed 
Kerstmis' (Καλά Χριστοίτγεννα). Hij deed zijn stola af, de kaarsen werden uitgeblazen, 
de wierook doofde vanzelf. Mevrouw Tasaki nodigde haar gasten uit te gaan zitten. Zij 
en haar dochters boden ieder een bord aan met daarop spinaziepastei, drie koekjes en 
een glas sinaslimonade. Naar aanleiding van een vraag mijnerzijds spraken we over de 
motieven waarom mevrouw Tasaki dit oliesel gevierd had. Vader Stavros berispte haar 
voor het feit dat ze na de dood van haar man niet meer naar de eucharistie in de kerk 
was gekomen. 'U handelt niet goed', zei hij haar. 'Dat u niet uitgaat naar de schouwburg 
en dergelijke, dat is goed, maar een oliesel had u in die periode van drie jaar wel 
degelijk kunnen doen en naar de eucharistie moet u in ieder geval komen. Naar de kerk 
gaan staat niet op een lijn met uitgaan.' Hierna vroeg ik mevrouw Tasaki wat ze met de 
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olie en het meel ging doen. 'Van het meel bak ik een eucharistiebrood en dat breng ik 
naar de kerk. De olie laat ik opbranden vóór de ikoon. Die olie heb ik niet nodig voor 
als er hier iemand ziek is of voor andere noden, want daarvoor heb ik olie meegenomen 
van het oliesel op de woensdag van de goede week in Jeruzalem dit jaar. Wel zal ik eerst 
met de olie van vandaag morgen of overmorgen andere familieleden zalven die hier 
vandaag niet aanwezig konden zijn.' Ik vroeg vervolgens waarom een ongestelde vrouw 
niet gezalfd mocht worden. 'Het gaat hier niet om zonde', zei de priester na enige 
aarzeling, 'maar om lichamelijke onreinheid. Daarom heeft de kerk het verboden dat 
vrouwen, als ze menstrueren, de sacramenten ontvangen. Ze mogen natuurüjk wel in de 
kerk komen. Er zijn echter ook vrouwen die overdrijven en tijdens hun menstruatie 
helemaal niet in de kerk komen.' Daarna ging het gesprek verder over de betekenis van 
het oliesel en over de deelname van leken aan de viering. De zoon, die arts was, richtte 
zich tot de priester. 'Ik maak voor het eerst van mijn leven een oliesel mee. Wat 
betekent het oüesel?' Vader Stavros antwoordde: 'Het is vooral voor als je ziek bent, 
maar ook voor andere gevallen. Het kan nooit kwaad, want je kunt altijd een verborgen 
ziekte onder je leden dragen.' 'Het is ook voor het huis', vulde iemand aan. 'Nee', zei 
de priester, 'het oliesel is niet voor materiële zaken, maar voor mensen.' 'En in geval 
van bezetenheid?' vroeg weer iemand anders. 'Dan is een exorcisme beter, maar een 
oliesel kan ook', sprak de pope. 'Kunnen wij niet meer betrokken zijn bij de dienst?' 
vroeg de zoon. 'Maar jullie zijn er bij betrokken', antwoordde de priester. 'De priester 
zegt in de gebeden immers niet "ik bid" maar "wij bidden" (δέομαι, δβόμεθα). Hij 
doet het oliesel dus niet alleen, maar het is heel de gemeenschap die het doet. En 
bovendien ontvangen jullie de zalving.' 'Wat betekent het woord oliesel (βυχέΚαιο)! 
Betekent het niet "gewijde olie" {βιασμένο e\aio)V vroeg de zoon weer. 'Nee', gaf 
vader Stavros ten antwoord. 'Het woord komt van "gebed" en "olie" (ευχή, e\aioi>).' 
De twee mannen spraken nu verder met elkaar over de waarde van regelmatig kerk
bezoek en de vraag of men gelovig kon zijn zonder naar de kerk te gaan. De anderen 
luisterden toe met uitzondering van twee van de dochters die met elkaar aan het praten 
en lachen waren. Toen de mannen uitgepraat waren, namen we afscheid. De priester 
kreeg daarbij van mevrouw Tasaki enkele geldbiljetten in de hand geduwd. In de 
huiskamer werd'de tv aangezet. Er werd een aflevering van een serie over Marco Polo 
uitgezonden. 

4.3 Casus 3 

Plaats: woonhuis in Prodromika 
Datum: woensdag 11 januari 1984 

Opmerkingen vooraf 
1 Prodromika is een dorp in Chalkidiki, Macedonië. Niki en Tasos Vasiou, beiden 

ongeveer dertig jaar oud, sinds elf jaar gehuwd en woonachtig te Prodromika, hadden 
het oliesel afgesproken met de dorpspriester, vader Theofilos. De Vasiou's en de 
priester kenden elkaar al sinds lange tijd, zowel door hun deelname aan het kerkelijk 
leven als vanwege de context van het dorp, waar ieder elkaar kent. 
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2 Niki en Tasos waren halverwege 1983 in een nieuw huis getrokken, dat ze zelf 
gebouwd hadden. Zowel bij het leggen van de fundamenten als bij het moment dal 
het paar in het huis ging wonen, had de dorpspriester een waterwijding gevierd2*6, 
maar het stel vond dat daarna ook nog een oliesel moest worden gevierd voor het 
welzijn van het huis. Bovendien was Niki na vele problemen - het paar had heel de 
periode van zijn huwelijk geen kinderen kunnen krijgen - sinds zes maanden in 
verwachting. Daarom vond de viering ook voor het welzijn van het komende kind 
plaats. 

3 Het oliesel begon om 15.30 uur, toen de meeste genodigden waren gekomen. Het 
duurde tot 16.10 uur. De priester en voorzanger bleven tot 16.30 uur en vertrokken 
toen naar de kerk voor de vesper. De overige genodigden bleven zitten tot 17.30 uur. 

4 De priester gebruikte het kleine euchologion van de Apostolische Diakonie, de 
voorzanger dat van Saliveros. Van de overige aanwezigen gebruikte niemand een 
tekstboekje. Alleen de pope kende Oudgrieks. 

5 Het oliesel vond plaats in de keuken van de woning. Daar was voldoende plaats. De 
kamer die zeer fraai ingericht was, werd gereserveerd voor het bij elkaar zitten na 
afloop. 

6 Niki Vasiou had mij tevoren uitgenodigd voor de viering. De priester en de buur
vrouwen kende ik reeds, 's Ochtends zat ik bij het gesprek van de buurvrouwen, 's 
Middags volgde ik de dienst. Niki schreef ook mijn naam bij het lijstje met namen 
op de tafel. Bij de zalving vroeg vader Theofilos mij of 'Katholieken ook met olie 
gezalfd werden.' Op mijn bevestigend antwoord zalfde hij mij. Na afloop nam ik deel 
aan het gesprek in de 'mooie kamer'. 

Het gebeuren vóór het oliesel 
Op de bewuste dag liet vader Theofilos 's morgens vroeg weten dat het oüesel niet om 
16.00 uur, het afgesproken tijdstip, kon plaatsvinden, maar dat het in verband met de 
vesper, die om 16.30 uur zou beginnen, drie kwartier vervroegd moest worden. Dit 
betekende echter, dat Tasos Vasiou niet bij het oliesel aanwezig kon zijn, aangezien hij 
tot vier uur in de middag moest werken.267 Niki had tevoren haar naaste (schoonfamilie-
leden en enkele buurvrouwen uitgenodigd voor het oliesel. De buurmannen waren zoals 
gebruikelijk niet uitgenodigd. In de voorbereiding op de viering (het schoonmaken van 
het huis, het doen van inkopen, het klaarmaken van eten en drinken voor de genodig
den) werd ze bijgestaan door haar schoonzuster en -moeder. 
Drie van de genodigde buurvrouwen spraken 's ochtends tijdens hun dagelijks gezamen
lijk koffieuurtje over de lotgevallen van Niki en Tasos met betrekking tot de zwanger
schap en vervolgens over het oüesel dat die middag gevierd zou worden. Een buurvrouw, 
Maria geheten, die ook de peettante268 is van Niki, zei dat zij ook een oliesel wilde 
vieren. Ze noemde eerst echter enkele bezwaren op: 'De vorige keer dat ik een oüesel 
deed, was in januari 1983. Mijn jongste zoon moest in dienst en ik had hooglopende 
ruzie met mijn broer en schoonzuster om een stuk grond. Ik deed een oüesel, opdat die 
ruzie geslecht zou worden en opdat de tijd dat mijn zoon onder dienst zat, goed zou 
verlopen. De ruzie is echter niet overgegaan en duurt nog steeds. Ik kan dus moeilijk 
nog eens een oliesel doen, want ik heb ruzie met iemand. Bovendien moet je mensen 
uitnodigen, ze trakteren. Wat kost dat niet allemaal! De priester alleen al kost in dit 
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dorp duizend drachmen. De vorige keer gaf ik hem vijfhonderd en de voorzanger 
tweehonderd. Maar ik schaam me, want de priester zal wel denken: "Maria geeft niet 
veel". Maar voor mij is het niet weinig. Eigenlijk moet je, naast de woensdag van de 
goede week in de kerk, drie keer per jaar thuis een oliesel doen. Maar ja, die ruzie en 
dat geld ... Nu is echter mijn oudste zoon onlangs verloofd en voor het welzijn van het 
jonge paar is een oliesel goed. En ook voor een goed nieuw jaar. Volgende week komt 
ook mijn jongste zoon op verlof uit de kazerne. Dat komt dan allemaal mooi uit.' Een 
andere buurvrouw, Panajota geheten, die enkele jaren eerder in een nieuw huis was 
komen te wonen, vertelde waarom zij toen, in tegenstelling tot de Vasiou's nu, geen 
oliesel had gevierd: 'Je hebt er erg veel werk aan. Je moet zorgen dat heel het huis er 
piekfijn uitziet en dat alle kamers op orde zijn. Na het oliesel bekijken de gasten je huis, 
en als ze iets zien wat ze niet netjes vinden, krijg je nog commentaar ook. Daarom heb 
ik geen oliesel gedaan. Toen ik dodeüjk ziek was enkele jaren terug en de kanker in mij 
ver was voortgeschreden, is er wel een oliesel gedaan. Toen heeft mijn moeder er drie 
voor mij geregeld.' De anderen knikten. 7A waren immers nauw betrokken geweest bij 
het zware ziekbed van Panajota en haar gedeeltelijk herstel. De vrouwen spraken verder 
over hun toilet voor die middag en over huishoudelijke zaken. Ze beëindigden hun 
samenzijn met het gebruikelijke kijken in hun koffiedik.2* 

De viering zelf 
De priester had de voorzanger van de dorpskerk meegenomen. Verder waren Niki en 
haar schoonmoeder aanwezig, vijf buurvrouwen en ikzelf. De schoonzus van Niki was 
even weg en kwam halverwege het oliesel terug. Een van de buurvrouwen had haar baby 
meegenomen. Die begon halverwege de dienst onbedaarlijk te huilen, waarop de moeder 
ermee in de kamer ging zitten om zich daar over hem te bekommeren. De vrouwen 
hadden zich allen opgemaakt en waren zeer net gekleed. Op de grote ronde keukentafel 
stond een schaal meel klaar met daar middenin een glazen potje dat voor twee derde 
met rode wijn en één derde met olie gevuld was. Op de ohe dreef een brandende pit. 
Om het potje heen stonden in de schaal zeven grote bruine kaarsen. Tussen de kaarsen 
in stonden zes houten zalfstokjes met elk een watje eraan. Verder stonden een wierook-
vaatje met toebehoren en een ikoontje van Maria op de tafel. Er lagen kleine kaarsen 
klaar voor de deelnemers. Een lijstje met namen lag erbij. 
Na de begroeting wachtte men, totdat de meeste gasten aanwezig waren. Niki en haar 
schoonmoeder ruimden inmiddels het aanrecht af, waar ze bezig waren geweest met het 
vullen van de schaal en het potje met respectieveUjk meel en olie. Vader Theofilos zei 
dat hij wilde beginnen en deed zijn stola om. Allen gingen in een halve kring rondom de 
tafel staan. De vrouwen namen een kaars in de hand en staken die aan. De priester 
sprak de openingszegenbede uit, de voorzanger de rest van de enarxis en Ps. 142. Samen 
met de priester zong hij delen uit de kanon, van elke ode enkele troparia. De stichira bij 
de lofprijzingspsalmen werden overgeslagen evenals eerder het allilouarion, de drie 
troparia daarna en Ps. 50. Daarna zong de priester de vredeslitanie, waarbij hij het lijstje 
met de namen der aanwezigen voorlas, hij sprak het wijdingsgebed van de olie en zong 
met de zanger de apolytikia. De vrouwen volgden de dienst aandachtig. Daarbij speelde 
ook een zekere agonie met betrekking tot de afloop van de zwangerschap van de vrouw 
des huizes mee. Zoals gewoonlijk sloegen allen een kruis bij de doxologieën en de 
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namen van Maria en heiligen. Niemand zong of bad hardop mee, echter ook niet het in 
Thessaloniki en het omliggende land zeer bekende apolytikion van Dimitrios, dat de 
priester langzamer en krachtiger inzette dan de overige apolytücia. Slechts één vrouw 
fluisterde het mee. In de cycli van lezingen en gebeden zong de voorzanger telkens het 
prokimenon en het epistel. Tijdens ieder epistel bewierookte vader Theofilos de overige 
aanwezigen, die daarop het hoofd bogen. Daarna zong hij het evangelie. In de tekst van 
het evangelie veranderde de pope het woord 'slapheid' (μαλακία) telkens in 'zwakheid' 
(aauéveia). Bij ieder evangelie knielden de leken op de grond. Dit werd voor enkele 
oudere vrouwen steeds problematischer, naarmate de viering vorderde. Bij de laatste 
perikopen bleven zij daarom maar staan. Het gebed na iedere evangelieperikoop las de 
pope integraal, maar nooit hardop, altijd zachtjes. De zeven keren dat hij de ektenie 
zong, zong hij ook het lijstje met namen. Ieder hoorde zo haar/zijn naam in het verloop 
van de dienst achtmaal. Na het zevende gebed verzocht de pope iedereen te knielen, 
hetgeen men deed. De kaarsen werden uitgeblazen. De priester sprak het gebed 'Heilige 
... koning'. Terwijl de overigen daarna opstonden, wenste hij hun 'Hulp voor u', nam de 
zes zalfstokjes uit de schaal meel en bundelde ze tot één dik staafje. Hij doopte het in 
de ohe en ging de kring langs. Ook de moeder van het huilende kind, dat inmiddels 
echter gekalmeerd was, kwam erbij staan. Allen werden kruisvormig op het voorhoofd 
gezalfd, op de kin, op de wangen en op de rug en palm van de handen. Daarbij zei de 
priester 'Gezalfd wordt de knecht van God met jubelolie in de naam van de Vader en 
van de Zoon en van de Heilige Geest' (Χρίίται ή Οούλη/Ь δούλος του θαίΰ e\caoi> 
άγγαλιάσεως è ν τω ονόματι, τόν Πατρός καί του ΊΊόϋ καί του 'Αγίου Πί^ύματος). 
Het gebed 'Heilige vader' viel dus weg. Onderwijl zong de voorzanger de troparia 
'Verleent' en 'Knik'. De priester zalfde uiteraard ook zichzelf. Iedereen veegde onmid
dellijk de ohe met een watje af. Na de zalving kwam de wegzending, waarin ook de 
naam van de heilige van de dag, Sint Theodosios de Koinobiarchis, was opgenomen. Tot 
slot wenste de pope weer iedereen 'Hulp voor u' en vanwege de gelegenheid en de tijd 
van het jaar 'Nog vele jaren' en 'Goed nieuwjaar' (Xpóna πολλά, Καλή xpowá). De 
overigen wensten hem dat ook. 
Daarna nodigde Niki haar gasten uit in de kamer plaats te nemen. Samen met haar 
schoonfamilie serveerde ze mintlikeur, chocolade, koek, koffie, water en nootjes. De 
priester hief zijn glas en wenste Niki toe dat de verwachte baby een zoon zou zijn (γιά 
yió).m Alle vrouwen wensten haar dat eveneens toe. Het gesprek dat nu op gang kwam, 
ging over de kwahteit van het genotene, over de alledaagse dingen van het huishouden 
en daarna over het oliesel. Niki zei dat ze het meel naar de bakker zou brengen om er 
een offerbrood van te laten maken.272 De pope zei haar dat hij dat voor de proskomidi 
zou gebruiken en daaruit het lam zou snijden. Buurvrouw Maria sprak met hem voor 
een week later het oliesel af waarover ze 's ochtends al had gepraat. De priester en 
voorzanger vertrokken naar de kerk. De vrouw des huizes drukte beiden verschillende 
geldbiljetten in de hand. Inmiddels was Tasos Vasiou verlaat van zijn werk teruggekeerd. 
Hij begroette de gasten, ging in de keuken zitten eten en ging daarna naar een café. Het 
gesprek van de vrouwen ging verder over het oliesel. Anna, een jonge buurvrouw van 
drieëntwintig jaar, zei dat ze vandaag voor hel eerst in haar leven zoiets had meege
maakt. 'Ik vond het wel lang duren', zei ze. 'Maar de zalving maakte grote indruk op me. 
Als ik in een nieuw huis kom te wonen, doe ik ook een oliesel.' Eleni, een andere 
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buurvrouw van ongeveer vijfenzeventig jaar oud, zei: 'Vroeger toen ik jong was, deden 
ze geen oliesel als je in een nieuw huis trok.' Daarna vertelde Niki over de bouw en de 
inrichting van haar huis. Toen de buurvrouwen weggingen, bekeken verschillenden van 
hen alle kamers van het huis en complimenteerden Niki met de inrichting en de netheid 
ervan. 

Nawoord 
Twee maanden na de viering beviel Niki Vasiou inderdaad van een zoon. Het kind werd 
in juli van dat jaar door vader Theofilos in de dorpskerk gedoopt. De peetoom was de 
oudste zoon van buurvrouw Maria. Het oliesel dat Maria met de priester had afgespro
ken, ging aanvankelijk niet door, omdat haar beide zonen het 'flauwekul' vonden. Na het 
huwelijk van haar oudste zoon dat in april 1984 gesloten werd, deed ze het alsnog samen 
met haar nieuwe schoondochter eind juni 1984. Het ging daarbij om het welzijn van het 
nieuwe huis waarin het jonge stel was komen te wonen, om het welzijn van het pasgeslo
ten huwelijk, om dat van de schoondochter, die in de derde maand van haar eerste 
zwangerschap verkeerde, en ten slotte om het welzijn van het verwachte kind.273 De 
buurvrouwen die bij het oliesel van de Vasiou's uitgenodigd waren, waren ook nu 
uitgenodigd. Panajota ontbrak echter. Ze had geen zin veel tijd te steken in het zich 
opmaken, het aantrekken van andere nette kleren, enzovoorts. Vader Theofilos was weer 
de liturg. De beide zonen van Maria, waaronder dus de heer des huizes, zagen zoals 
gezegd de zin van het oliesel niet in en lieten verstek gaan. 

4.4 Casus 4 

Plaats: twee appartementen in Thessaloniki 
Datum: woensdag 30 november 1983 

Opmerkingen vooraf 
1 De familie Fida, bestaande uit een echtpaar van oudere leeftijd en een naaste 

verwante, en -het jonge echtpaar Vasilis en Maria Jannopoulou wonen in een flat
gebouw op dezelfde verdieping. Zowel mevrouw Fida en haar verwante als de 
Jannopoulou's wilden een oliesel vieren en maakten daartoe met de parochiepriester, 
vader Anastasios, een afspraak. De twee oliesels zouden op dezelfde dag dadelijk na 
elkaar plaatsvinden. Binnen de flat en de buurt waarin zij ligt, kennen de meeste 
mensen elkaar en zijn de contacten tussen de buren onderling hecht. 

2 De Fida's vieren gedurende de vastentijd vóór Pasen of Kerstmis regelmatig een olie
sel voor hun welzijn en voor dat van het huis. De Jannopoulou's hadden een enigszins 
andere motivatie. Ze waren sinds twee jaar getrouwd en waren na hun huwelijk in deze 
flat komen te wonen. Omdat ze het bezwaarlijk vonden dat ze bij die gelegenheid geen 
oliesel hadden gevierd, zochten ze naar een goede gelegenheid om het alsnog te doen. 
Nu in de vastentijd vóór Kerstmis deed zich die kans voor. Vele buren in de flat lieten 
in de vastentijd regelmatig een oliesel plaatsvinden. Er kwam echter nog een belangrijk 
motief bij voor de Jannopoulou's. Een jaar geleden hadden ze een kind gekregen en 
voor het welzijn van de baby zou een oliesel volgens hen goed passen. 
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3 Het eerste oliesel sloot voor de pope aan op de vesper in de kerk (18.00-18.25 uur) 
en het afnemen van de biecht van twee parochianen. Het begon om 19.00 uur precies, 
de afgesproken tijd. Hoewel de priester de rite zo goed als integraal voltrok, slaagde 
hij door een hoog tempo erin binnen vijfenveertig minuten klaar te zijn, om 19.45 uur 
dus. Het bij elkaar zitten en het genieten van spijs en drank in de woning van de 
Fida's duurden voor de meeste gasten slechts een kwartier, aangezien om 20.00 uur 
het tweede oliesel zou beginnen en ze ook daaraan deelnamen. Vanwege de aanvangs
tijd 20.00 uur was één kwartier ook het (korte) tijdsbestek dat de pope ter beschikking 
stond voor de waterwijding elders in de flat (zie hieronder). Om 20.40 uur was het 
tweede oliesel voltooid. De priester vertrok dadelijk daarna om thuis de completen te 
lezen. De gasten bleven zitten tot ongeveer 21.30 uur. 

4 De priester benutte het kleine euchologion van de Apostolische Diakonie. Het 
evangeüeboekje dat hij bij zich had, gebruikte hij alleen om ermee te zegenen en het 
te laten vereren, niet om eruit voor te lezen/zingen. Niemand van de overigen 
gebruikte een tekstboekje. De priester heeft een universitaire opleiding in de theolo
gie genoten en kent Oud- en Byzantijnsgrieks. De anderen hebben grotendeels alleen 
een lagere-schoolopleiding gevolgd en kunnen de liturgische taal slechts uitermate 
gebrekkig verstaan. 

5 Beide oliesels vonden plaats in de huiskamer van het betreffende appartement. De 
huiskamer is het grootste vertrek van de woning en kan verreweg de meeste mensen 
bevatten. 

6 De priester, die ik persoonlijk kende, had mij tevoren verteld over deze diensten. 
Zowel door de familie Fida als door de familie Jannopoulou werd ik zeer hartelijk 
ontvangen. Ik volgde beide liturgieën. De pope sloeg mij niet alleen over bij de 
zalving (zoals gewoonlijk), maar het mij ook niet zijn evangeüeboek kussen bij zijn 
rondgaan daarmee.774 Na afloop van elke viering nam ik deel aan het gesprek van de 
aanwezigen. Ik stelde hun enkele vragen over het oüesel, maar ook werden vragen 
aan mij gesteld over wat ik deed, waarom ik in Griekenland woonde, enzovoorts. 

De vieringen zelf 
In het appartement van de Fida's waren behalve zijzelf tien andere (volwassen) 
mensen, allen vrouwen, aanwezig. Het waren grotendeels buurvrouwen. De meesten 
waren van middelbare leeftijd, maar er Waren ook enkele jongere vrouwen bij. 
Verschillende gasten hadden hun kinderen meegenomen. Men was druk met elkaar 
aan het praten. De kinderen speelden en renden door de kamer heen. De priester 
was alleen. Hij had geen voorzanger/assistent meegenomen of kunnen vinden. De 
benodigdheden voor het oliesel stonden klaar: een schaal meel met zeven kaarsen 
erin, een glazen potje dat naar het gebruik in de parochie half gevuld was met rode 
wijn en half met olie met een brandende pit bovenop, verder houten zalfstokjes, een 
wierookvaatje met toebehoren, een ikoon van Maria, kaarsen voor de deebemers en 
een lijstje met de namen van familieleden en buren die al dan niet aanwezig waren. 
Deze zaken stonden niet op de smalle lage tafel midden in de kamer, maar op een 
grote vierkante tafel in een hoek. Het staan in een kring, waarbij men elkaar zou 
kunnen aanzien, was zo onmogelijk. Men moest in de richting van de hoek staan. Dit 
bracht ook met zich mee dat de priester, die tijdens de rite met zijn gezicht naar de 
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olie, de ikoon, enzovoorts stond toegewend, naar een groot deel van de mensen met 
zijn rug stond toegekeerd. 
Dadelijk na zijn binnenkomst deed de pope zijn stola om. Uit een rood fluwelen zakje 
haalde hij een verguld evangelieboekje te voorschijn, dat hij op de tafel legde. Alle 
anderen namen een brandende kaars in de hand en concentreerden zich op de dienst. 
De priester deed heel de rite en het niets weg. Vanwege het zeer hoge tempo echter dat 
hij hanteerde in de troparia, psalmen, gebeden en lezingen was een groot deel onver
staanbaar voor de overige aanwezigen, die sowieso al nauwelijks Oud- of Byzantijns-
grieks kenden. De priester las de lijst met namen niet éénmaal maar driemaal voor: bij 
de 'kleine litanie' in het begin van de dienst, bij de vredeslitanie en later bij een van de 
zeven ektenieën. Bij de hymne 'Waarlijk waardig ...' bewierookte de pope de mensen en 
ging daarna luid zingend alle vertrekken van het huis binnen en wierookte ook daar. 
Bij iedere evangeheperikoop legde de pope zijn brede stola over enkele vrouwen, telkens 
anderen. Een moeder het iedere keer ook haar kinderen eronder kruipen. Op het eind 
van de perikoop bekruiste de priester de hoofden van degenen die zich onder de stola 
bevonden. Alvorens het gebed na het eerste evangelie te spreken verzocht hij iedereen 
te knielen en las toen, ook zelf geknield, het gebed. Alleen bij de passage 'heilig deze 
olie' stond hij snel op en zegende nogmaals de oüe met zijn rechterhand.275 Na dit gebed 
las hij, precies zoals het euchologion voorschrijft, het gebed 'Heilige vader', ging rond en 
zalfde eenieder kruisvormig op het voorhoofd en op de rug en de palm van de handen. 
Terwijl hij bezig was met zalven, zei hij alvast het tweede prokimenon en epistel uit het 
hoofd op. Zichzelf zalfde hij tijdens het eerste oliesel niet. Toen hij klaar was met zijn 
rondgang en het tweede evangelie wilde zingen, kwam een jongetje de kamer binnen. 
Zijn oma, die bij de overige deelneemsters stond, bracht hem bij de priester en vroeg of 
hij ook haar kleinzoontje wilde zalven. 'Hij is namelijk erg ongehoorzaam en dat moet 
minder worden', lichtte ze toe, terwijl de priester met zijn stokje ohe op het voorhoofd 
van het jochie streek. Tijdens de plechtigheid ging vaak de huisbel en kwamen er nog 
meer buurvrouwen binnen, dikwijls ook met hun kinderen bij zich. Zo groeide het aantal 
deelneemsters met vijf à zes. De sfeer tijdens de viering was vol contrast. Luid lezend en 
zingend en druk gebarend ging de priester voor in de dienst. De vrouwen volgden hem 
met de brandende kaars in hun hand aandachtig, herhaaldelijk kruisen slaand en verder 
zwijgend. Alleen het apolytikion van Dimitrios zong ieder mee. Eén oudere vrouw 
fluisterde echter vele troparia en lezingen mee. Ze kende die van buiten. De sfeer was 
niet plechtig. De aanwezigen leken de dienst als iets gewoons te ondergaan. Bovendien 
moest de huisdeur regelmatig worden opengemaakt, er waren bezigheden in de keuken 
en de kinderen liepen herhaaldelijk heen en weer. 

Tegen het einde van de dienst pakte vader Anastasios bij het gebed 'Heilige ... koning' 
het evangeheboekje en ging ermee naar de beide organisatrices van het oüesel. De heer 
Fidas was voor een groot deel van de dienst afwezig. De priester legde het boekje op het 
hoofd van de vrouwen en sprak toen het gebed. Hij verzocht de aanwezigen niet dat ze 
zouden knielen. Wel boog men spontaan het hoofd. Na het gebed maakte de pope 
nogmaals een rondgang langs degenen in de kamer, dit keer opdat zij het evange
heboekje zouden kussen. Ter afsluiting zong de pope de troparia 'Verleent' en 'Knik', 
die normaliter tijdens de zalving worden gezongen, en deed hij de wegzending. Na zijn 
wens 'Goed Kerstmis' kwam iemand op hem af, een buurvrouw van de Fida's die een 
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verdieping hoger woonde, en verzocht hem bij haar een waterwijding te komen doen. 
'Vooruit dan maar', verzuchtte de pope en hij ging met haar mee. 
De overigen gingen zitten. Meneer Fidas, die ook de zalving niet meegemaakt had, 
kwam nu terug. Een vrouw zalfde hem met de gewijde olie. Iedereen kreeg likeur en 
zoete spijzen aangeboden. We spraken met elkaar over de zojuist gehouden viering. De 
buurvrouwen vertelden mij, dat ze elkaar iedere keer wanneer een van hen het oliesel 
viert, daarbij uitnodigen, zoals ze elkaar ook op de koffie vragen. De expliciete uitnodi
ging is noodzakelijk, want zomaar naar een oliesel in het huis van iemand anders gaan 
doe je als buurvrouw niet. Voor een waterwijding nodigen ze elkaar echter niet uit, 
zeiden ze, aangezien ze die rite als een gezinsaangelegenheid beschouwen. 'Het oliesel 
doen wij voor het welzijn, voor ons huis, voor onze gezondheid of om te communie te 
gaan.*76 We doen het in de vastentijd vóór Pasen of Kerstmis', zeiden ze mij. Op mijn 
vraag of ze de liturgische taal verstonden, antwoordden ze ontkennend en zeiden dat te 
betreuren. Ik vroeg waarom hun mannen niet aanwezig waren. Er kwamen verschillende 
antwoorden: 'Hij werkt.' 'Hij doet liever wat anders.' 'Vrouwen zijn geloviger dan 
mannen.' 
Toen de pope terugkeerde, stonden bijna allen op en gingen naar het appartement van 
de Jannopoulou's, dat aan de overkant van de gang lag. Hier waren reeds verschillende 
mensen verzameld: enkele andere buurvrouwen die niet aan het eerste oliesel hadden 
deelgenomen, en uiteraard Vasilis en Maria Jannopoulou. De nieuwkomers meegere
kend, waren er in totaal ruim twintig mensen aanwezig. Vijftien daarvan waren volwasse
nen: grotendeels vrouwen van middelbare en jongere leeftijd. De overigen waren 
kinderen. De vrouwen, met name de jongere, waren keurig gekleed, netter dan op een 
andere doordeweekse dag. Verschillende mensen moesten in de hal staan, omdat er in 
de kamer geen plaats meer was. In de woning stonden dezelfde zaken klaar als bij het 
eerste oliesel, maar ze waren hier op de smalle lage tafel midden in de huiskamer 
geplaatst. Degenen die zich in de kamer bevonden, gingen in een kring om de tafel heen 
staan. De viering verliep ongeveer op dezelfde wijze als de eerste keer. Alleen las en 
zong de priester nu nog sneller. Hij legde nu bovendien alleen bij de eerste evangelie-
perikoop zijn stola over een paar mensen heen en daarna niet meer, wellicht omdat hij 
vermoeid was. Ofschoon de meesten met aandacht de rite volgden, was de sfeer toch 
onrustig. Dit kwam doordat de kinderen voortdurend heen en weer liepen, met elkaar 
praatten en ongedurig waren. Af en toe werden ze tot de orde geroepen, maar dit had 
weinig uitwerking. 
Toen het ogenblik van de zalving aanbrak, liet bijna niemand van degenen die bij het 
eerste oliesel geweest waren, zich wederom zalven. 'Wij zijn net al geweest', zeiden ze 
tegen elkaar en tegen de priester. Vader Anastasios zalfde nu wel zichzelf. Halverwege 
de dienst ging Maria de slaapkamer binnen om haar kind te wekken en aan te kleden. 
Na de veertien lezingen ging haar man haar halen en samen brachten ze hun aangeklede 
kind de kamer in naar de priester toe. Die pakte zijn zalfstokje en zalfde de kleine. Bij 
het gebed 'Heiüge ... koning' kwamen de ouders, als organisatoren van het oliesel, samen 
met hun kind onder de stola hurken. Vóór de slotbede zei de priester dat hij nog een 
kort woord tot zijn kudde wilde richten. In een mengeling van het 'zuivere' Grieks en de 
volkstaal spoorde hij 'zijn' mensen aan in deze vastentijd vóór Kerstmis te biecht te gaan 
en op Kerstmis zelf te communiceren: 'Spoedt u naar de heilige biechtstoelen, naar de 
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geestelijke vaders. Komt daarna hier en ontvangt het sacrament der sacramenten, de 
heilige communie. Op dat moment wordt Christus in uw hart geboren.' 
Toen hij uitgesproken was en de viering ten einde, zochten allen een plaats om te gaan 
zitten. Alleen de pope spoedde zich dadelijk weg. Bij zijn vertrek kreeg hij van de vrouw 
des huizes lekkernijen aangeboden. Het geld dat zij hem ook wilde geven, weigerde hij 
aan te nemen. De overigen kregen eveneens koek en dergelijke gepresenteerd. Een van 
de buurvrouwen, een jonge vrouw die sjiek gekleed was en afkomstig was uit Tinos, 
vertelde me dat ze hier ook nog maar enkele jaren woonde. 'In de loop van de eerste 
twee jaren dat ik hier woonde met mijn man, heb ik eerst drie keer waterwijding gedaan 
en daarna eenmaal oliesel. Op de plaats waar ik vandaan kom, doen we ook waterwij
ding als er een nieuw huis gebouwd wordt. Dan slachten we tevens een haan. De 
fundamenten van het huis moeten immers bloeden.' Een andere buurvrouw, een vrouw 
van middelbare leeftijd, Litsa geheten, haakte hierop in: 'Toen wij hier tien jaar terug 
kwamen te wonen, was mijn achtjarige dochter maar aan het slaapwandelen en zag ze 
de duivel in haar dromen. Ook mijn tienjarige zoon had psychische problemen. Ik dacht, 
hier is demonische invloed in het spel. Ik heb toen de priester om een oliesel gevraagd. 
Iedereen van het gezin was bij het oliesel aanwezig en erna waren alle problemen 
opgelost. Sindsdien heb ik het echter nooit meer gedaan, maar volgende week wil ik het 
weer doen voor ons welzijn, voor het huis.' Maria kwam in de kamer erbij zitten. Ze 
vertelde me op mijn vraag naar haar voorbereiding op dit oliesel, dat ze tevoren speciaal 
heel het huis had schoongemaakt en zelf een bad had genomen en schone kleren had 
aangetrokken. Vele vrouwen deden dat volgens haar ook zo. Ik vroeg Maria, moeder 
Litsa en haar dochter Vaso, die inmiddels achttien jaar oud was, of ze tijdens de rite zelf 
baden. Litsa zei: 'Ik bid voortdurend. Ik luister naar de priester en sla kruisen.' Ze 
bevestigde dat bidden en een kruis slaan voor haar ongeveer hetzelfde was. Vaso 
daarentegen zei dat ze naar de priester luisterde en keek, maar dat ze niet bad in de 
eigenlijke zin des woords. Dat deed ze op andere momenten, zei ze, zoals bij het eten 
en slapen gaan. Maria zei dat ze alleen gebeden had, toen de pope zijn stola over haar 
en haar gezin heen legde. Dat vond ze een indrukwekkend ogenblik. Ze bad toen voor 
haar man en kind. Een belangrijk probleem was volgens Litsa de verstaanbaarheid: 'Als 
de pope zo vlug· praat als vader Anastasios, versta je niet veel. Als het langzaam gaat, 
kun je heel wat opvangen. Laatst was ik bij mijn zuster in Verria. Die deed ook een 
oliesel. De priester deed de gebeden en dergelijke eerst in het Oudgrieks en toen in de 
volkstaal. Alles sprak hij duidelijk uit en hij legde ook overal de betekenis van uit. Het 
duurde wel twee uur, maar het was heel goed.' Het gesprek in de kamer ging verder 
over het leven van alledag: het huishouden, de echtgenoot, de kinderen, de kerk, enzo
voorts. Men praatte druk en lachte veel. Groepjes zaten her en der in de kamer en in de 
keuken. De sfeer was zeer informeel. De kinderen renden weer door de kamer heen. 

Nawoord 
Moeder Litsa vertelde mij later dat van het meel dat bij de twee oliesels gebruikt was, 
waarschijnlijk deeg gemaakt was door enkele ongetrouwde vrouwen die ook in de flat 
woonden. Deze vrouwen werden als 'rein' beschouwd, dat wil zeggen als vrij van 
seksueel contact met mannen. Van het deeg zouden eucharistiebroden gebakken zijn 
voor de families die het oliesel gevierd hadden. Dat was althans het huidige gebruik in 

207 



deze flat, zei ze. Voordat de ongetrouwde vrouwen het beslag gingen maken, werd dit 
gedaan door een meisje van twaalf à dertien jaar, dat dus in ieder geval nog maagd was 
en verder nog haar beide ouders moest hebben. Ook Litsa zou haar meel naar de 
ongehuwde dames brengen. Zij vierde haar oliesel overigens pas op zondag 22 januari 
1984 en niet begin december 1983, zoals ze eerst van plan was. Ze zei dat het er niet 
eerder van gekomen was en dat ze geen tijd had gehad voor de uitvoerige voorbereiding 
op de rite. Ze noemde in dit verband de onthouding van seks vanaf vier à vijf dagen 
vooraf, een extra-schoonmaak van het huis, het doen van de noodzakelijke inkopen zoals 
kaarsen, het uitnodigen van de gasten, met name de buurvrouwen, het bereiden van spijs 
en drank voor de gasten, de verzorging van zichzelf en de andere gezinsleden zoals het 
nemen van een bad en het aantrekken van schone nette kleding, en het klaarzetten van 
alle spullen in de kamer. 

4.5 Casus 5 

Plaats: kerk van de Geboorte van de Moeder Gods te Thessaloniki 
Datum: donderdag 22 december 1983 

Opmerkingen vooraf 
1 en 2 Christina is een vrouw van ongeveer vijfenveertig jaar oud. Sinds lange tijd lijdt 

ze aan een zenuwkwaal. Daarom bezoekt ze sedert vijftien jaar diverse artsen, maar 
zonder veel resultaat. 'Omwille van haar gezondheid' (γιά TÍ¡V byeía), zoals ze het 
uitdrukt, viert ze driemaal per jaar een oliesel. Ze doet dat in de vastentijd vóór 
Pasen, vóór Maria Ontslapen en vóór Kerstmis. De oliesels vinden echter niet bij haar 
thuis plaats, maar in de kerk. Een van de parochiepriesters, vader Grigorios, heeft 
haar namelijk gezegd dat 'dat juister is'. Eén dag tevoren, op 21 december, was het 
nog niet helemaal zeker of het oliesel door zou gaan, want het was nog niet definitief 
afgesproken. Om die reden en wellicht ook omdat het in zekere zin een privé-viering 
betrof, was er weinig publiciteit aan gegeven en stond het niet, zoals anders gebruike
lijk is, op de kerkdeur aangekondigd. Bovendien vond de dag tevoren nog een oliesel 
plaats in de kerk (om 18.00 uur). Dat was wel op de kerkdeur aangekondigd. Het 
geschiedde voor de gelovigen die op donderdag of zaterdag 22, respectievelijk 24 
december ter gelegenheid van Kerstmis wilden communiceren. Aan die dienst namen 
ongeveer honderd mensen deel. In de late namiddag van 22 december vond in de 
kerk tevens een tot Maria gerichte verzoekdienst plaats. Die leek echter niet in 
verband te staan met het eerder op de middag gehouden oliesel, doch met de naam 
en de daaruit voortvloeiende Mariale devotie van de kerk. 

3 Het oüesel van 22 december sloot dadelijk aan op de vesper die om 17.00 uur begon 
en ongeveer twintig minuten duurde. Met name omdat alle onderdelen van het oliesel 
vóór de zeven cycli van lezingen en gebeden werden weggelaten, was de rite reeds om 
17.45 uur beëindigd. De verzoekdienst die onmiddellijk erna werd ingezet, duurde tot 
18.15 uur. 

4 Bij de vesper gebruikten de priester en de overigen die meezongen of -lazen, het 
grote orologion, de minee van december en de paraklitiki, die van de koorlessenaar 
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afkomstig waren. Voor de priestergebeden gebruikte de pope het iëratikon. Alle 
waren uitgaven van de Apostolische Diakonie. Tijdens het oliesel benutte de priester 
voor zichzelf, als hij de evangelielezingen en gebeden deed, het kleine euchologion 
van Saliveros. Bij de epistels reikte hij zijn euchologion aan de aangewezen epistel-
lezer. Geen der kerkgangers had zelf een tekstuitgave van het oliesel bij zich, ook 
geen synekdimos. Bij de verzoekdienst maakten velen echter gebruik van een kleine 
uitgave met de tekst van deze viering. Sommigen hadden toen in ieder geval geen 
boekje nodig, want ze kenden de tekst van buiten. 
De priester kende als afgestudeerd theoloog Oud- en Byzantijnsgrieks. In hoeverre 
de overigen de liturgische taal verstonden, valt niet precies aan te geven. 

5 De kerk, die groot en tamelijk nieuw is, is gebouwd en getooid in de neo-Byzantijnse 
stijl. Zij ligt aan een zeer drukke verkeersader in het hart van Thessaloniki. In de loop 
van de dag lopen veel mensen, vooral vrouwen, tussen het boodschappen en het zaken 
doen door, de kerk in, steken een kaars aan, kussen de ikoon, staan even stil en gaan 
weer. Onder hen zijn er talrijken die in andere wijken of in plaatsen buiten Thessa
loniki wonen en alleen voor hun inkopen, arbeid en dergelijke dagelijks of herhaalde
lijk in de 'city' vertoeven. De kerk overstijgt daarmee de functie van louter parochie
kerk. Ook op 22 december liepen op die manier mensen de kerk in en uit. 

6 De priester maakte mij, toen ik hem de dag tevoren ontmoette, op dit oliesel 
opmerkzaam en nodigde mij ervoor uit. Ik nam actief deel aan de viering. Ik zong 
mee en las voor. Zoals de priester namelijk tijdens de vesper anderen stimuleerde 
mee te zingen, zo deed hij mij dat ook en tijdens het oliesel las ik op zijn verzoek 
tweemaal een epistel. Ook zalfde hij mij, hoewel hij wist dat ik Rooms-Katholiek was. 

De viering zelf 
Tegen de aanvangstijd van de vesper hadden zich ongeveer tien mensen vóór in de kerk 
verzameld, dat wil zeggen niet meer of minder dan het aantal mensen dat op een 
gewone doordeweekse dag aan de vesper in menige Griekse parochiekerk deelneemt. 
Het waren bijna allen vrouwen van middelbare leeftijd. Christina bevond zich onder hen. 
Verschillende vrouwen bleken haar te kennen. Of dit familieleden, vriendinnen, buur
vrouwen of gewoon medeparochianen waren, was mij echter niet duidelijk. Evenmin 
was het duidelijk of de kerkgangers, inclusief degenen die later tijdens de viering de kerk 
binnenkwamen en aan de liturgie deelnamen, speciaal voor het oliesel kwamen óf alleen 
voor de vesper óf dat ze gewoon de kerk binnenliepen, ontdekten dat de vesper, respec
tievelijk een oliesel aan de gang waren en bleven om daaraan mee te doen. Vader 
Grigorios was ook aanwezig en pakte de liturgische boeken van de koorlessenaar af en 
legde ze op een tafeltje dat op de solea klaargezet was en waarop het evangelieboek al 
lag, dat van het altaar afkomstig was. Er was op deze doordeweekse dag geen voor
zanger ter plekke. Een diaken ontbrak eveneens, ofschoon er aan deze kerk wel een 
verbonden was. Christina had een eucharistiebrood meegebracht, een flesje olie, een 
flesje 'Mavrodafni' (zoete rode wijn) en een lijstje met namen van mensen die haar 
dierbaar waren. De priester zette zeven kaarsen in het eucharistiebrood, dat de schaal 
meel verving. Van het flesje ohe werd een deel uitgeschonken in een glazen potje. 
Daarna werd in het potje een pit gelegd die werd aangestoken. Alles werd op het tafeltje 
op de solea gezet. Het flesje wijn gaf Christina aan vader Grigorios om het voor een 
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eucharistie te gebruiken. De priester deed een gele stola om, ging achter het tafeltje 
staan en opende de vesper. De rolverdeling tijdens de avonddienst was echter geheel 
anders dan normaliter in een Griekse parochiekerk het geval is. In plaats van dat hij de 
gebeden en gezangen alleen voor zijn rekening nam en het volk liet luisteren, stimuleer
de vader Grigorios namelijk de overigen, die in een halve kring vóór hem stonden, 
voortdurend tot meezingen en ook tot voorlezen. Hij wenkte hen naast hem te komen 
staan en samen met hem uit de betreffende liturgische boeken te zingen of hij deelde de 
boeken uit. Ofschoon hijzelf telkens de aanwijzingen gaf, werd de dienst gezamenlijk 
door de kerkgangers verricht. Het bleek dat verschillende vrouwen, die formeel vanwege 
hun geslacht niet in het kerkkoor mogen zingen, de kerkmelodicën uitstekend kenden. 
Na de afsluiting van de vesper, die overigens ingekort was, wees de pope iemand anders 
aan en vroeg hem of hij het eerste epistel van het oliesel wilde lezen. Heel het eerste 
deel van de rite, dat aan de pannychies/morgendienst ontleend is, werd dus overgesla
gen. Ook de vredeslitanie, het gebed ter wijding van de olie en de populaire apolytikia 
werden weggelaten. Wel zegende de pope de olie met zijn rechterhand bij de passage 
'heilig deze olie' in het gebed na het eerste evangelie, dat in feite ook een wijdingsgebed 
is. Voor elk der zeven epistels (inclusief de prokimena) wees de priester iemand aan, 
meestal een ander, nu eens een vrouw, dan weer een man. De een las het prokimenon 
en het epistel gewoon voor, de ander zong ze of probeerde ze te zingen. Ook Christina 
kreeg een beurt. De overige keren legde vader Grigorios meestal zijn stola over haar 
hoofd heen en las zachtjes, maar snel alvast het gebed dat het euchologion voor na de 
evangelieperikoop van de betreffende cyclus voorschrijft. De vrouw stond er met 
gebogen hoofd bij. Het is zeker dat de pope de gebeden niet integraal las, maar lange 
stukken weghet, aangezien hij meestal eerder klaar was dan de lezer van het veel kortere 
epistel. Had de pope het gebed voltooid en was het epistel nog niet af, dan bewierookte 
hij de groep mensen vóór hem, die daarop het hoofd neigden. Na afloop van hel epistel 
wenste hij de lezer vrede toe (Έίρήνη σοι). ledere keer dat de priester het evangelie 
las, bogen de overige mensen wederom het hoofd, vooral als hij hen bij de slotzin van 
het evangelie kruisvormig zegende. Omdat de gebeden op het zevende na niet hardop 
gezegd werden en ook de ektenieën wegvielen, waren bijna alleen Schriftlezingen te 
beluisteren, veertien achter elkaar, slechts onderbroken door citaten uit de (ook 
Schriftuurlijke) psalmen, nameüjk de prokimena en de allilouaria. De groep mensen 
vóór in de kerk groeide gedurende de viering uit tot vijftien à twintig mensen. De 
nieuwkomers waren allen vrouwen, de meesten wederom van middelbare leeftijd. 
Verscheidenen van hen hadden volle boodschappentassen bij zich en waren vóór hun 
bezoek aan de kerk klaarblijkelijk naar de markt geweest. Een groepje van ongeveer tien 
mannen en vrouwen bleef achter in de kerk staan en volgde de dienst van een afstandje. 
Uit deze groep klonk om welke reden dan ook op een gegeven ogenblik enig tumult. 
Vóór in de kerk ging men echter onverstoorbaar verder met de viering. Er heerste grote 
aandacht. Zoals gewoonlijk sloeg iedereen een kruis bij de doxologieën en namen van 
heiügen. In de loop van de viering schreven de meesten hun naam op een stukje papier 
en legden die velletjes met tussenpozen op het tafeltje. De pope las ze echter nu niet. 
Een vrouw pakte ze toen en gaf ze na het oliesel aan hem. Tegen het eind van de 
verzoekdienst las hij ze vóór de ikoon van Maria in de ikonostaas. Niemand der 
aanwezigen hield een brandende kaars in de hand. Verschillende vrouwen kenden het 
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derde epistel van buiten en fluisterden het mee. Er waren ook een paar oudere vrouwen 
die druk in de weer waren met regelen hoe naar hun mening anderen moesten staan en 
op welke wijze dezen de liturgische boeken moesten vasthouden. Een maakte er ook 
opmerkingen over de volle boodschappentassen van de andere vrouwen. Als de priester 
de kant van de oude dames opkeek, hielden ze dadelijk hun mond, maar als hij zich 
weer op de tekst van het ritueel concentreerde, begonnen ze opnieuw met hun geregel. 
Na de zevende evangelielezing knielden op verzoek van de pope allen en sprak hij eerst 
het gebed na het zevende evangelie en meteen daarna het vergevingsgebed 'Heilige ... 
koning*. Eenmaal noemde hij de naam van Christina. Hij moest haar echter eerst vragen 
hoe ze heette. Na afloop van het vergevingsgebed zegende hij het volk kruisvormig met 
het evangeheboek, terwijl hij meermalen 'Heer, ontferm u' neuriede. Men boog weder
om het hoofd of sloeg een kruis en stond op. De priester pakte een zalfstokje en doopte 
het in de olie. Iedereen kwam naar hem toe, ook het groepje dat achter in de kerk 
stond. De pope zei het zalvingsgebed 'Heilige vader' niet, althans niet hardop. In plaats 
daarvan vroeg hij nu eerst van ieder afzonderlijk de naam, en onder het uitspreken 
daarvan en van de woorden 'tot genezing van ziel en lichaam, jubelolie' zalfde hij het 
voorhoofd, de kin, de huid bij beide oren en de rug en palm van beide handen. Bij de 
zalving hield hij hel evangelieboek in zijn linkerhand, opdat iedereen het zou kussen. Er 
lag een zak met watten open op het hek. Wie wilde, kon de olie afwissen, maar van deze 
mogelijkheid werd weinig gebruik gemaakt. Tijdens de zalving zette vader Grigorios het 
troparion 'Verleent' in. Verschillenden zongen het mee evenals enkele theotokia. Tot 
slot volgde de wegzending. 
Dadelijk daarna zetten de aanwezige vrouwen de kanon van de kleine verzoekdienst van 
de Moeder Gods in. Met overgave zongen ze de troparia. Verschillenden kenden heel 
de tekst van buiten. Christina nam aan die dienst niet verder deel. Zij en de pope 
spraken even met elkaar. Vervolgens legde ze tweehonderd drachmen in een prop op 
het tafeltje. Ze pakte het eucharistiebrood, brak dat in stukken en verdeelde het onder 
de aanwezigen. Het flesje olie deed ze in haar tas om het mee naar huis te nemen. Toen 
ik haar vroeg wat ze ermee ging doen, antwoordde ze dat ze de olie in het ikoonlampje 
bij haar thuis wilde gieten en die in geval van kwalen en dergelijke wilde gebruiken om 
zich ermee te zalven. Ze zei me ook dat ze zich nu na het oliesel goed voelde en dat ze 
op Kerstmis te communie wilde gaan. Ze knoopte haar jas toe en ging naar huis. De 
pope liep na het korte gesprek met Christina naar zijn kantoortje achter in de kerk om 
daar enkele lopende zaken af te handelen. Hij schreef en voerde een telefoongesprek. 
Af en toe keerde hij terug naar de liturgie vóór in de kerk om te wieroken - hij ging dit 
keer heel de kerk door -, om de litanie, de evangelielezing, het gebed en de wegzending 
te doen en om de namen te lezen die de mensen tijdens het oliesel hadden opgeschre
ven. Ook het tafeltje dat nog op de solea stond, zette hij weg. In de tussenpozen dat hij 
in zijn kantoor zat, zongen de vrouwen de troparia van de kanon. Het aantal deelnemers 
groeide in de loop van de verzoekdienst tot ongeveer veertig. Slechts enkelen waren na 
het oliesel weggegaan. Degenen die erbij gekomen waren, waren wederom bijna allen 
vrouwen en ook weer grotendeels van middelbare leeftijd. Toen de dienst ten einde was, 
deed de priester enkele mededelingen over het liturgisch programma van Kerstmis en 
leegde de kerk zich allengs. 
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4.6 Casus 6 

Plaats: kerk van de Geheel en al Heilige < Maria > Ter Grot (Παναγία Στηλιώτισσα), 
van de Η. Blasios en van de H. Theodora te Kerkyra (stad) (kathedrale kerk van het 
bisdom Kerkyra en Paxi) 
Datum: 4 mei 1983, woensdag van de goede week 

Opmerkingen vooraf 
1 en 2 Zoals in de meeste andere Griekse kerken vindt ook in de kathedraal van 

Kerkyra, die tevens als parochiekerk functioneert, in de goede week een oliesel plaats. 
Ook hier functioneert het in deze periode als rite van boete en voorbereiding op 
Pasen. Alle aankondigingen van het liturgisch programma van de goede week en de 
Paastijd in de bisschopskerk vermeldden het. 

3 Duur van het oliesel tot aan de zalving: 17.00-17.45 uur. Duur van de zalving: 
17.45-18.05 uur. 

4 De priesters gebruikten het kleine euchologion van de Apostolische Diakonie, de 
diaken de aparte uitgave van het oliesel hiervan. Het evangelieboek van het altaar 
speelde weliswaar een rol tijdens de dienst, maar niet als lectionarium.277 Van de 
mensen in het schip zag ik niemand die een tekstuitgave gebruikte. De priesters en 
diakens behoorden tot de kategorieën A' en B' en kenden derhalve Oud- en Byzan-
tijnsgrieks. Over de kennis van de liturgische taal door de overige kerkgangers valt 
niets te zeggen. 

5 De kerk is voor Griekse begrippen een middelgrote kerk. Het feit dat zij zowel 
parochie- als bisschopskerk is, heeft tot gevolg dat niet alleen parochianen maar ook 
mensen van buiten de parochie er naar de liturgische diensten gaan. 

6 Ik volgde in deze kerk een groot deel van het liturgisch programma tijdens de goede 
week en Pasen, waaronder het oliesel. De diaken, die ik al eerder kende, had me 
speciaal voor deze viering uitgenodigd. 

De viering zelf 
Rond het begin van de dienst was het schip van de kerk voor ongeveer een derde gevuld. 
In de loop van de dienst zou de kerk ongeveer halfvol raken. De aanwezigen waren 
grotendeels vrouwen, onder wie opvallend veel jonge. Mannen en vrouwen zaten of 
stonden gewoon door elkaar heen. Hier en daar zaten ook gezinnen. Vele mensen 
droegen vanwege het warme weer zomerse kleding. Verschillende vrouwen hadden de 
armen bloot. Op de solea stond achter de gesloten hekken een nogal grote tafel met een 
rood kleed gedekt en daarop het noodzakelijke voor deze viering. Dat waren hier alleen 
een glazen potje olie met een brandende pit, zalfstaafjes en het evangelieboek van het 
altaar. De gebruikelijke schaal meel met kaarsen ontbrak dus. In de altaarruimte 
maakten drie priesters en een diaken zich klaar voor de dienst. De ene priester was de 
pastoor van de parochie. Hij ging in de goede week in alle diensten voor; dat wil zeggen 
in afwezigheid van de bisschop als hoofdcelebrant, in diens aanwezigheid als assistent-
celebrant. De tweede priester, een oudere man, was reeds met pensioen, maar sprong 
in drukke liturgische perioden ter assistentie bij. De derde voorganger ten slotte werkte 
als priester elders in de stad Kerkyra, maar assisteerde eveneens verschillende keren 
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tijdens de goede week in de kathedraal. De diaken was de hoofddiaken van de kerk en 
vervulde er ook op de overige dagen van de goede week liturgische taken (op de laatste 
dagen van de goede week en op paaszondag samen met nog een of twee diakens). De 
bisschop zelf, die wel in de grote diensten van witte donderdag, goede vrijdag en 
paaszondag voorging, ontbrak nu wegens werkzaamheden elders. Ook voorzangers vielen 
nergens te bekennen. 
De priesters en de diaken gingen achter de tafel staan. De eigen priester van de 
parochie stond als leider aan het hoofd ervan. De popen droegen over hun toga alleen 
een stola, de diaken droeg een sticharion en een orarion, beide paars. De vier wisselden 
elkaar af. De een zong deze psalm, de ander dat troparion.278 De diaken las echter geen 
onderdelen die volgens het rituaal aan de priester zijn voorbehouden. Men zong snel, 
maar er werd nauwelijks iets weggelaten van de tekst. Wel werden enkele troparia 
toegevoegd: aan die vóór Ps. 50 het 'troparion van Judas', dat afkomstig was uit de 
morgendienst van grote donderdag en grote vrijdag, en aan de reeks van apolytikia dat 
van keizerin Theodora, een der patroonheiligen van de kerk, wier schrijn zich in de kerk 
bevond en daar vereerd werd. Bepaalde onderdelen werden door de liturgen gecom
bineerd. Zo las een van de priesters Ps. 50 en fluisterde zijn buurman tegelijkertijd delen 
van de kanon. Een ander voorbeeld hiervan was dat tijdens het vijfde, het zesde en het 
zevende evangelie een andere priester voor zich alvast het gebed las dat na elke lezing 
zou komen. 
De mensen in het schip zaten te luisteren. Velen hielden een brandende kaars in de 
hand. Men sloeg zoals gewoonüjk herhaaldelijk een kruis, vooral bij het apolytikion van 
de Heilige Onbaatzuchtigen en dat van Sint Theodora. Het apolytikion van Sint Nikolaas 
werd door enkelen schuchter meegezongen. De praktijk dat men bij de armenkas zijn 
naam opgeeft of die zelf in de loop van de dienst op een papiertje schrijft en dat die 
naam vervolgens door de priesters gelezen wordt, kwam in de bisschopskerk van Kerkyra 
niet voor. De diaken verzekerde mij later zelfs dat deze praktijk afgewezen werd, omdat 
het geven van geld door de mensen bij die gelegenheid een vorm van uitbuiting door 
de kerk zou betekenen. 
In de zeven cycü van lezingen en gebeden reciteerde de diaken iedere keer het prokime-
non en het epistel, terwijl de priesters de evangeliën onder elkaar verdeelden. Ze 
reciteerden die niet, maar lazen ze. Tijdens het epistel werd niet gewierookt. Tijdens de 
evangelielezingen ging iedereen staan. In de gebeden en ektenieën werd het enkelvoud 
'knecht' altijd door het meervoud vervangen. Na de lezingen vertrok een van de priesters 
onmiddellijk, namelijk degene die buiten de kathedraal werkte. Hij moest voorgaan in 
een ander oliesel dat op het punt van beginnen stond. De twee overgeblevenen hieven 
het evangelieboek omhoog en lazen het gebed 'Heilige ... koning'. Niemand in de kerk 
knielde daarbij of boog het hoofd, maar iedereen bleef gewoon zitten of staan. De 
priesters hadden hierover trouwens ook niets gezegd. Na de troparia en de wegzending 
volgde de zalving. De clerici zalfden zichzelf, niet elkaar, met uitzondering van een van 
beide priesters die zijn rechterhand door zijn collega üet zalven. In Kerkyra is het 
gebruikelijk dat ook de diaken de zalving verricht. De drie gingen links, rechts en in het 
midden achter het hek staan, dat ook tijdens de zalving dichtbleef. Naast alle drie kwam 
een man met een schaal watten te staan. De mensen kwamen naar voren en lieten zich 
op het voorhoofd, de kin, de wangen en op de rug en palm van de handen zalven. ledere 
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keer dat ze iemand zalfden, zeiden de geesteüjken integraal het gebed 'Heilige vader'. 
De gezalfden wisten de olie dadelijk met een watje af. Er waren ook vrouwen die watjes 
in de olie doopten om die mee naar huis te nemen. De mensen verheten na de zalving 
de kerk meteen. Zij bleef grotendeels leeg, totdat anderhalf uur later de morgendienst 
van de grote donderdag aanving. 
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Conclusies en nawoord 

De belangrijkste conclusies van deze studie zijn de volgende. 

1 De zalving met olie en het drinken van olie dienen in de oudheid onder meer tot 
genezing van pijn. Als dat 'in naam van de Heer' (vgl. Jak. 5,14 v) gebeurt, kan men 
spreken van de eerste fase van het christelijk oliesel. In de vroege kerk is de zalving 
niet aan priesters voorbehouden. Leken zalven gewoonlijk zichzelf of elkaar. De enige 
liturgische teksten die van het oliesel in de oudheid bewaard zijn, bestaan uit priester-
gebeden voor de zegening van de olie. 
In de Latijnse kerk wordt het oliesel vanaf de Karolingische hervorming steeds meer 
met het sterfbed verbonden. 

De onderzochte Byzantijnse euchologia en typika bevatten veel interessant materiaal 
over het oliesel. Onder de gebeden voor zieken in de euchologia vanaf de achtste 
eeuw bevinden er zich enkele die 'bij ziekenolie' gelezen worden. Het tiende-eeuws 
typikon voor de patriarchale liturgie in Konstantinopel bezit lezingen 'bij ziekenolie'. 
Gedurende de elfde, twaalfde en dertiende eeuw breidt het formulier van het oliesel 
zich betrekkelijk snel uit. In verschillende euchologia vormt het oliesel vanwege de 
uitvoerige rituelen van de wijding van de olie en van de zalving en vanwege de talrijke 
lezingen, gezangen en gebeden zelfs de ingewikkeldste en langste dienst van de 
Byzantijnse sacramentenliturgie. Er doen zeven priesters mee aan de viering, die 
nauw verbonden is met de eucharistie en met de morgendienst. In de dertiende eeuw 
wordt het oliesel weliswaar van de eucharistie en de morgendienst ontkoppeld, maar 
het neemt talrijke elementen van die riten in zich op. Ondanks latere inkrimpingen 
- de kolossale rite was in de praktijk vermoedelijk nauwelijks uitvoerbaar - blijft het 
oliesel een mammoetrite. 
Degene ten behoeve van wie de viering plaatsvindt, wordt vaak 'degene die het oliesel 
doet' en 'de zieke' genoemd. De rite, waarvan de kernthemata genezing en vergeving 
zijn, wordt echter niet alleen in geval van ziekte voltrokken maar ook als boeterite. 
Dat wordt al bevestigd in het typikon van een vrouwenklooster uit Konstantinopel uit 
het begin van de twaalfde eeuw volgens hetwelk het oliesel op het einde van de grote 
veertigdagentijd gevierd dient te worden en alle zusters dan door een priester gezalfd 
moeten worden. 
Het dertiende-eeuws traktaat van de monnik Job beklemtoont zowel het boetekarak
ter van het oliesel als de 'laatste-olieselfunctie' van die rite. 
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Hoewel het al enige eeuwen tevoren gebruikelijk is het oliesel ook voor gestorvenen 
te vieren, ontwikkelt zich pas vanaf het einde van de vijftiende eeuw een speciaal 
formulier voor het dodenoliesel. De structuur van dat formulier is grotendeels 
dezelfde als die van het formulier van het 'gewone' oliesel. Het hoofdthema van de 
lezingen, gebeden en gezangen hier is de zielerust van de overledene. 
Er komen in de Byzantijnse euchologia enige riten voor die verwant met het oliesel 
zijn, namelijk het gieten van ohe op een dode tijdens de begrafenis, een 'rite voor 
zieken' en een 'rite tot vertroosting van zieken die door onreine en agressieve geesten 
geteisterd worden'. 

Uit de werken van Symeon van Thessaloniki ( t 1429) blijkt, dat het oliesel in diens 
tijd gevierd wordt ter voorbereiding op de communie, tijdens ziekte (lang niet de 
meest voorkomende situatie), bij het levenseinde en voor gestorvenen. Symeon erkent 
de viering voor doden niet als het sacramenteel oliesel. Het oliesel is grotendeels in 
de boetesfeer terechtgekomen. Het laat vooral de ontferming van God over de 
gevallen mens zien. Het is door Jezus Christus en door de apostel Jakobus overgele
verd. Alle onderdelen van de rite hebben een symbohsche betekenis. De vorm van 
de dienst die de Thessalonicenzer beschrijft, komt grotendeels overeen met de 
formulieren uit die periode. Volgens Symeon viert de Latijnse kerk het oliesel alleen 
voor stervenden en heeft zij het evangelie ook in dit opzicht verdraaid. 

In de eeuwen na Symeon wordt de rite geüniformeerd. Zij wordt ook of vooral voor 
(lichamelijk) gezonden gevierd. Kathoheke auteurs koesteren daar over het algemeen 
bezwaar tegen. 
De opvattingen van de twintigste-eeuwse Orthodoxe theologen Trembelas en Kaloji-
rou zijn traditioneel. 

2 Het meest verspreide Orthodoxe formulier van het oliesel gedurende de jaren tachtig 
van de twintigste eeuw is dat van de Apostolische Diakonie. Andere belangrijke 
edities zijn die van Astir, Saliveros en Foundoulis. De onderlinge verschillen zijn niet 
groot. Het formuher bestaat uit vier delen. 
a De inleiding. Die bestaat uit onder meer Ps. 142, Ps. 50, de kanon en enige soorten 

andere troparia. Men heeft hier te maken met een vorm van een ingekorte 
morgendienst, een overblijfsel uit de tijd dat het oliesel door een speciale morgen-
dienst werd voorafgegaan. 

b De oliewijding. Na de vredeshtanie wordt door de hoofdpriester het wijdingsgebed 
gesproken: 'Heer, die in uw ontferming en barmhartigheid de kwetsuren van onze 
ziel en ons lichaam geneest, gij, meester, heilig ook deze olie, opdat zij voor 
degenen die ermee gezalfd worden, dient tot genezing en tenietdoening van alle 
hartstocht, lichamelijke ziekte, bezoedeling van vlees en geest en van alle kwaad...'. 
Daarna zingt men weer troparia. 

с De cycli van de zeven priesters. Elke cyclus wordt gevormd door een epistel, een 
evangelie (beide met telkens eraan voorafgaande psalmverzen, respectievelijk het 
prokimenon en het allilouarion), voorbeden, twee gebeden en de zalving van de 
'zieke' oftewel 'degene die het oliesel doet'. De cycli worden telkens door een 



andere priester geleid. Het eerste van de twee gebeden wisselt. Het tweede, het 
zalvingsgebed, is altijd hetzelfde: 'Heilige vader, arts van de ziel en van het lichaam, 
die uw eniggeboren zoon hebt gezonden, onze heer Jezus Christus, welke iedere 
ziekte geneest en verlossing brengt van de dood, genees ook uw knecht (N.N.) van 
de zwakheid van lichaam en ziel die hem in haar greep houdt, en maak hem levend 
door de genade van uw gezalfde...'. In de structuur van dit deel herkent men 
gemakkelijk die van de liturgie van het woord van de Byzantijnse eucharistie. Die 
overeenkomst stamt uit de tijd dat het oliesel en de eucharistie nog aan elkaar 
gekoppeld waren. 

d De vergeving en de wegzending. Het laatste deel bestaat voornamelijk uit een 
plechtig gebed dat gelezen wordt tijdens het opleggen van het evangelieboek op het 
hoofd van de zieke, enkele treparía en de wegzending. 

De ontferming van God loopt als een rode draad door heel de rite heen. In dikwijls 
bloemrijke en beeldende taal wordt geschetst dat God zich bekommert om de 
gevallen en zieke mens en hem weer opricht. Deze mens en de priester-middelaars 
bidden dan ook voortdurend dat God Zijn helende kracht laat afdalen en het lichaam 
en de ziel van de lijder geneest, dat Hij hem zegent en heiligt, zijn zonden vergeeft en 
zijn gezondheid herstelt. 

In de afgelopen honderd jaar zijn in het Engels, Frans, Duits en Nederlands verschil
lende vertalingen van het formulier van het oliesel tot stand gekomen. In dit proef
schrift ziet een nieuwe Nederlandse versie het licht. Zij is gebaseerd op de tekst van 
de Apostolische Diakonie. 

3 Tot nog toe is er nauwelijks of geen wetenschappelijk onderzoek over de praktijk van 
het Griekse ohesel verricht. Ook heeft er maar weinig onderzoek over de praktijk van 
de Orthodoxe kerk van Griekenland in het algemeen plaatsgevonden. Belangrijke 
oorzaken daarvan zijn de relatieve onbekendheid van de sociale wetenschappen in 
Griekenland, de weerstand tegen empirisch onderzoek, de nadruk binnen de liturgie-
wetenschap op de historisch-kritische methode en op de rubriekenleer, het feit dat de 
Griekse pastoraaltheologie tot voor kort slechts een aanhangsel van de studie van het 
kanoniek recht vormde en de geringe kennis van niet-Grieken van het Nieuwgrieks. 
Het veldonderzoek dat in de periode 1981-1984 voornamelijk in Noord-Griekenland 
door mij naar de praktijk van het oliesel verricht werd, is van initieel-exploratieve 
aard. De belangrijkste bestanddelen van het veldwerk zijn het leggen van contacten, 
het waarnemen van oliesels volgens de methode van de participerende observatie, het 
houden van vraaggesprekken met de deebemers aan de geobserveerde oliesels en met 
andere personen en het waarnemen van riten die met het oliesel verwant zijn. Ik heb 
vier aspecten van het ohesel onderzocht, namelijk de plaats, de deelnemers, de 
vormgeving en de betekenis van het oliesel. Tussen mijn onderzoek en het 'kwalitatief 
onderzoek' bestaat enige gelijkenis, maar de methode van het kwalitatief onderzoek 
is grondiger. 
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4 De belangrijkste inhoudelijke resultaten van het veldwerk zijn de volgende. 
De meest gebruikte naam voor de rite luidt 'gebedsolie' (eúxéXaio). Een andere 
naam is 'zeven-popenviering' (¿φταττάπαδο). Een derde benaming, die men echter 
meestal alleen in geschreven teksten aantreft, luidt 'heilige olie' (&γω έλαιο). 
De meest voorkomende situaties waarin het oliesel wordt gevierd, zijn: 
a De voorbereiding op Pasen (bij mensen thuis vooral tijdens de eerste dagen van de 

grote week; in kerken op grote woensdag en grote donderdag) en die op Kerstmis, 
Maria Ontslapen en het patroonsfeest van de kerk. Bij patroonsfeesten in klooster
kerken komt ook een zalving voor, zonder dat het oliesel gevierd wordt. 

b Ziekte en sterven, met name op het platteland. De ziekte hoeft niet per se dodelijk 
te zijn. (In de onderzochte ziekenhuizen van Thessaloniki en Athene komen nogal 
wat onderlinge verschillen voor. Die worden vooral veroorzaakt door een andere 
regeling van het ziekenhuispastoraat in Athene dan in Saloniki.) In confrontatie met 
ziekte worden ook andere methoden, middelen of rituelen aangewend: de medi
sche, verpleegkundige en psychiatrische behandeling, de volksgeneeskunde, het 
ziekenpastoraat, de magie en de 'media' en andere liturgische riten dan het oliesel, 
te weten de kleine waterwijding, de verzoekdienst, de 'rite tot vertroosting van 
¿eken die door onreine en agressieve geesten gekweld worden', gebeden en 
exorcismen, de biecht, de communie, de 'privé-eucharistie', de 'rite voor een 
zieltogende', de 'bevrijding van het boze oog\ de zalving met olie uit de lamp in 
een huis, het verbranden van liturgische bloemen, het 'openen van een kerk' en de 
bedevaart. 
De situatie van ziekte en sterven betreft maar een minderheid van de gevallen. Het 
is zelfs zo, dat zieken bijna nooit om het oliesel vragen. De redenen daarvan zijn 
dat men vindt, dat die rite ter voorbereiding op Pasen en Kerstmis dient of dat men 
de priester en het oliesel als voorboden van de dood beschouwt en die (dus) liever 
buiten de deur houdt of dat men zich afzet tegen de kerk en haar sacramenten, er 
onverschillig tegenover staat en liever alleen op de dokters vertrouwt. De oorspron
kelijke 'eigen plaats' van het oliesel is echter (lichamelijke) ziekte. Dat blijkt ook 
uit de teksten van het formulier. De meeste praktijkgevallen en de theorie van het 
'zevende sacrament' stemmen dus niet met elkaar overeen. Menige Griekse 
theoloog of priester voelt zich daarom gedwongen te beargumenteren, dat de 
praktijk en het doel van het oliesel wel met elkaar in overeenstemming zijn en 
brengt onder meer naar voren dat ieder mens zondigt en dus ziek is. 

с De oplossing van problemen, bijvoorbeeld relatiespanningen. 
d Bij bijzondere gelegenheden, zoals een verhuizing of emigratie. 
e Bij de biechtpenitentie. 

Ook al is het oüesel in vergelijking met de praktijk in de Westerse kerk een vaak 
voorkomende rite, het wordt niet regelmatig in brede lagen van de Griekse bevolking 
gevierd. 

De voorbereiding op het oliesel in een huis geschiedt voornamelijk door vrouwen. Zij 
bestaat uit het maken van een afspraak met de priester, het doen van inkopen, de 
schoonmaak van het huis en het uitnodigen van gasten. Vóór een oliesel in de kerk 



worden gewoonlijk bij de armenkas de namen genoteerd van het deelnemende volk. 
Het volk geeft daarvoor geld. De namen worden tijdens de viering door de priesters 
(voor)gelezen. 

De deelnemers aan de viering zijn gewoonlijk clerici, een of meer voorzan
gers/lectoren en het volk. In een huisoüesel gaat zo goed als altijd maar één pope 
voor; in de kerk wisselt het aantal celebranten van één tot acht. De rol van de 
priesters is dominerend en actief. De 'eerste priester' heeft het gewichtigste aandeel. 
Een diaken doet maar zelden mee. Soms celebreert er een bisschop. Het volk bestaat 
bij een huisviering gewoonlijk uit de huisbewoners, familieleden en buren. Er plegen 
zowel aan een huis- als aan een kerkoliesel veel minder mannen dan vrouwen deel te 
nemen. Verder speelt het volk gedurende de viering over het algemeen een passieve 
rol. 

Het oliesel wordt doorgaans na de ochtendwerkzaamheden en de 'siësta' gevierd. In 
een huis gebeurt dat meestal in de woonkamer, in een kerk staan de priesters over 
het algemeen in de opgehoogde ruimte vóór de ikonostase en bevindt het volk zich in 
het schip. De belangrijkste materiële benodigdheden zijn een glas olie met een 
brandende pit erin, een bak met meel, kaarsen en stokjes voor de zalving. Het verloop 
van bijna iedere viering verschilt van dat van de overige keren. De meeste priesters 
korten de dienst in, omdat hij anders te lang duurt, en laten bepaalde gezangen, 
gebeden en lezingen geheel of gedeeltelijk weg. De duur van een huisviering varieert 
van een half tot één uur, die van een kerkviering van drie kwartier tot twee uur. In 
niet weinige vieringen valt een preek te beluisteren, met name over de betekenis van 
het oliesel. Bijna alle teksten van de rite worden gezongen. De duur van de viering en 
de begrijpelijkheid van de teksten zijn problematisch voor vele leken en priesters. 
De zalving vindt meestal pas op het einde van de rite plaats. Er bestaat geen vaste 
'zalvingsformule'; de meest gebruikte woorden zijn 'tot genezing van ziel en li
chaam/lichaam en ziel'. De lichaamsdelen die van eenieder worden gezalfd, wisselen. 
Alleen het voorhoofd wordt altijd gezalfd. 

Na een huisviering geniet men spijs en drank. De priester krijgt gewoonlijk een 
stipendium. De stipendia vormen een zeer omstreden zaak. In de kerk deelt men 
dadelijk na de viering olie uit. 

Volgens het volk dient het oliesel primair 'voor het welzijn' (yiá τό καλό) en ter 
voorbereiding op de communie bij een hoogtijd. Bovendien beschouwt men de viering 
van het oliesel als een goede traditie. In geval van ziekte dient de rite tot genezing of, 
als beter worden niet meer gaat, tot een vredige dood. Bij problemen en spanningen 
vindt zij plaats ter oplossing ervan. De priesters beklemtonen de betekenis van 
vergeving en genezing van ziel en lichaam en de band tussen ziekte en zonde. (Over 
de verhouding tussen het oliesel en de biecht verschillen de priesters overigens met 
elkaar van mening.) Noch priesters noch leken weten precies welke betekenis het 
oliesel in de Rooms-Katholieke kerk heeft. 

219 



Tot slot stel ik de sacramententheologie en het oliesel als pastoraal probleem aan de 
orde. Dat gebeurt hier maar in het kort in de vorm van een epiloog en zonder nood-
zakeüjke nuanceringen. 

Deze studie wil een bijdrage leveren aan de liturgiewetenschap en aan de pastoraaltheo-
logie. Beide disciplines zijn nauw verwant met de sacramententheologie. Daarin neemt 
de verhouding tussen het goddelijke, de stoffelijke werkelijkheid en het symbool een cen
trale plaats in.1 In de hedendaagse Griekse kerk en theologie worden materiele zaken als 
water, ohe, zalf, brood en wijn over het algemeen gehouden voor toevoerkanalen 
waardoor het heiüge en goddelijke, de zegen van God en het heil stromen en die zo het 
welzijn en het heil van het lichaam en de ziel van de mens bewerken. Dat is bijzonder 
duidelijk in de initiatiesacramenten (doopsel, vormsel en eerste eucharistie), die reeds 
aan kleine kinderen worden toegediend. Ook in de teksten van de gebeden, gezangen en 
rubrieken van het oliesel wordt dat verondersteld. Wat is de achtergrond daarvan? 
Vanaf de vierde eeuw ziet men in de Grieks-Byzantijnse wereld een symbiose van kerk 
en samenleving groeien. Er ontstaat een 'sacrale samenleving', waarin de christelijke en 
de profane bijdrage nauw met elkaar verweven, zelfs vereenzelvigd worden. Evangelische 
bestanddelen en 'wereldse' wijsbegeerte, 'Antike und Christentum', burgerlijk en 
kanoniek recht vormen een synthese. Ook in de taal, architectuur en overige kunst valt 
waar te nemen, hoe christelijke en wereldse elementen samensmelten. Met name de 
liturgie wordt sterk beïnvloed door de idee van de sacrale samenleving. De kerkelijke 
ceremonies en de hofetiquette vertonen vaak een grote verwantschap met elkaar. De 
eredienst en de sacramenten vormen één groot symbolisch geheel, waarin twee realitei
ten, twee werelden zijn 'samen geworpen' (σύμβολο) en waarin hemel en aarde, 
verleden, heden en toekomst in elkaar overvloeien. In het hedendaags Westers denken 
vat men het teken vaak op als een appèl aan de mens; het teken is intentioneel en het 
nodigt tot actie uit. In de Grieks-Byzantijnse theologie, die sterk door het (neo)platonis
me beïnvloed is, beschouwt men het symbool als meer 'objectief en 'reahstisch' en wordt 
het sterk met het gesymboliseerde verbonden. De liturgische handelingen en voorwerpen 
stellen de hemelse wereld tegenwoordig. Zij vormen niet alleen een oproep tot een 
verheven leven, maar dragen ook een goddeüjke kern in zich. Aldus worden zaken als 
wijn, brood en water dragers van de goddeüjke genade. Met een bijna fysieke oorzake
lijkheid bewerken zij de heiliging van de deelnemers aan de liturgie. Voor menig 
Orthodox gelovige is de ikoon die hij vereert, zelfs identiek met de heilige die erop 
afgebeeld is. Als hij de ikoon aanraakt, gaan de kracht ervan en de genade van de 
heilige in hem over. Hetzelfde geldt voor het evangelieboek. De oplegging ervan op 
iemands hoofd laat Christus' kracht in die persoon afdalen. In de heilige ohe, ook die 
welke pelgrims uit bijvoorbeeld de Heilig-Graf- oftewel Verrijzeniskerk in Jeruzalem 
meenemen, is God werkzaam. Als de mensen zich met die olie zalven of ervan drinken, 
komt de goddeüjke tegenwoordigheid lijfelijk op of in hen. 

In zekere zin kan men zeggen dat de kerk zich primair uitdrukt in de viering van de 
liturgie, in de heiüging van de mens door de deelname aan de sacramenten. Het gevaar 
bestaat echter, dat door nieuwe maatschappeüjke ontwikkelingen het leven buiten de 
kerkmuren zich los van dat achter de ikonostase en in het schip gaat ontwikkelen. In dat 
geval kan de eredienst weliswaar een subüem spel büjven en mensen de gelegenheid 
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bieden even in een andere wereld te vertoeven, maar de band tussen heilige dagen en 
werkdagen verslapt steeds meer en 'kerk en wereld' groeien uiteen. Als dit proces van 
scheiding voortgaat, wordt de innige verbondenheid van het goddelijke en het materiële 
in het symbool, die in de 'sacrale samenleving' vanzelfsprekend is en niet betwijfeld 
wordt, door velen steeds minder beleefd. Het bijeen liggen van Gods genade, menselijk 
geluk en stoffelijke zaken als olie en zalf in de sacramentele vieringen wordt dan door 
menigeen niet meer ervaren. De consequentie daarvan voor het oliesel kan zijn dat het 
steeds minder vaak wordt gevierd en steeds minder wordt ervaren als een middel tot 
heelwording en tot contact met het heilige. 

De desintegratie van de 'sacrale samenleving* voltrekt zich in het huidige Hellas in een 
hoog tempo. Het uit elkaar vallen wordt sterk bevorderd door een groot aantal maat-
schappelijke veranderingen, waarvan sommige al tientallen jaren, soms zelfs eeuwen 
(zoals de emigratie) aan de gang zijn. Die veranderingen betreffen de urbanisatie en de 
emigratie, de oorlog en de politiek, de Westerse industrie en het massatoerisme, de 
omvang van het onderwijs en de gezondheidszorg. 

Vanwege de economische malaise en het geringe vooruitzicht op een goede toekomst in 
eigen land zijn vele Grieken naar het buitenland getrokken als emigrant of als 'gastarbei
der'. Tevens vond er een rappe trek naar de steden plaats. Athene, Thessaloniki, Iraklio, 
Larissa, Patra, Volos, enzovoorts, zagen hun aantal inwoners reusachtig stijgen.2 Het 
platteland 'loopt leeg'. Hoewel er in de steden een zekere hergroepering plaatsvindt en 
er bijvoorbeeld straten zijn waar voornamelijk mensen wonen die uit één en hetzelfde 
dorp afkomstig zijn, keert de oude dorpssituatie niet meer terug. Bovendien verhuizen 
heel wat mensen in de stad dikwijls, onder andere vanwege de hoge huurprijzen. De 
traditionele familie-, buurt- en beroepsbanden raken los, overzichtelijke wooneenheden 
scheuren vaneen. De kerk steunde van oudsher op deze vaste structuren. Nu zij uiteen
vallen, verliest het kerkelijk kader (bisschoppen, priesters, theologen en monialen/mon-
niken) steeds meer het contact met het volk. Daar komt nog bij, dat het pastoraat buiten 
de kerkmuren over het algemeen erg onderontwikkeld is. De meeste priesters wachten 
tot de mensen naar hen toe komen en concentreren zich op de liturgie. 

Op de bloedige Duitse bezetting (1941-1944) volgde een nog wredere burgeroorlog 
tussen 'koningsgezinden' en 'communisten' (1944-1949). Na de nederlaag van de laatsten 
werden hun sympathisanten sterk onderdrukt. Toen in de jaren zestig een gematigde 
regering in conflict kwam met de koning, pleegden enkele kolonels een staatsgreep. Hun 
zevenjarig bewind (1967-1974) beriep zich erop het 'Griekenchristendom' (ó 
ΈλληΐΌχρισηαΗσμός) te vertegenwoordigen en werd door het grootste deel van het 
kerkelijk kader ondersteund. In 1981 kwam er een 'socialistische' regering aan de macht. 
Zij wilde 'verandering' (aWayij) van de gevestigde orde en zorgde zowel voor enige 
wezenlijke wijzigingen, bijvoorbeeld in het burgerlijk recht, als voor nieuwe onrust. 

Door de vestiging van Westeuropese en Amerikaanse bedrijven in Hellas, door de 
toetreding van het land tot de Europese Gemeenschap in 1981 en door de terugkeer van 
Griekse gastarbeiders uit West-Europa die daar in zwang zijnde denkwijzen hadden 
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overgenomen, deden 'Westerse' gebruiken, omgangsvormen, eet- en drinkpatronen en 
levensovertuigingen zich krachtig gelden. Dit wordt versterkt door het massatoerisme 
vanuit met name West-Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië. In 
de toeristische centra bij uitstek, namelijk Kreta, Rodos, Kerkyra, de Cycladen en 
Athene, heeft het Grieks alfabet op menige plek moeten wijken voor het Latijns. De 
discotheken zien er van binnen even 'flitsend' uit en men kan er dezelfde popmuziek 
beluisteren als in Nederland, zelfs in plaatsen waar weinig toeristen komen. 

Genoten van vroegere generaties slechts weinigen middelbaar en hoger onderwijs en 
waren dat over het algemeen alleen leden van de hogeie maatschappelijke klassen, 
tegenwoordig worden de hogescholen en universiteiten overspoeld met jonge studenten 
uit alle standen. Geneeskunde, 'exacte' vakken, rechten en letterenstudies zijn geliefde 
vakken. Vooral Westerse wetenschappelijke methoden en inzichten worden druk 
bestudeerd. S. Freud, К. Marx, M. Weber en С. Jung worden gretig gelezen. Toen in 
West-Europa de Verlichting plaatsvond, bevond Hellas zich onder de Osmaanse 
bezetting. Adamantios Koraïs (1748-1833) probeerde toen vanuit Parijs het Griekse volk 
'op te voeden' op taalkundig, medisch, politiek, cultureel, godsdienstig en sociaal gebied. 
Hij wilde de kennis van de Verlichting in de Griekse situatie overgieten (μβτακβνωσις). 
Hij bewonderde de Griekse oudheid, maar beschouwde de Byzantijnse periode als een 
tijd van verval. Zijn tegenstanders, onder wie de geleerde priester Konstantinos Ikono-
mos (1780-1857) waren echter van mening, dat de Byzantijnse Orthodoxe traditie 
superieur was aan het schismatieke Westen. Zij zegevierden over de lijn van Koraïs.3 Nú 
wil echter menige Griek die er tevens prat op gaat dat het oude Hellas de rest van de 
wereld het licht van de beschaving heeft geschonken, zich graag laten voorlichten door 
de Verlichting. De meeste Griekse parochiepriesters hebben geen universitaire opleiding 
genoten, velen van hen alleen lagere school. Bovendien geldt de theologische faculteit als 
de gemakkelijkste onder de geesteswetenschappen. Als een aanstaand student zich niet 
op de juridische of op de letterenfaculteit weet te plaatsen, kan hij of zij altijd nog op de 
theologische faculteit terecht. Deze feiten bewerken bij talrijke studenten en intellec
tuelen een minachting voor de theologie en de clerus. Omdat verder de meeste theolo
gen en menig priester aan 'het Westen' rationalisme en materialisme verwijten, hun 
Orthodoxie als de enige weg beschouwen waarlangs een mens kan worden gered, 
bijgevolg nogal 'anti-Westers' zijn ingesteld en oekumenisme een scheldwoord voor hen 
is, betitelen hun verlichte tegenstanders in eigen land hen regelmatig als obscurantisten. 

De medische, de verpleegkundige en de psychiatrische zorg breiden zich sterk uit. Zij 
zijn vooral op Westeuropese en Amerikaanse leest geschoeid. Op de omvang van deze 
zorg, op mogelijke gevolgen voor de praktijk van het oliesel en op de ermee samen
hangende strijd over 'de macht over de ziel' heb ik al eerder gewezen.4 

De geschetste ontwikkelingen zijn zo hevig en voltrekken zich zo snel dat zij menigeen 
uit het lood hebben geslagen. Er heerst een diepe geestelijke krisis in Griekenland. Een 
krisis is altijd een dubbeltje op zijn kant. Zij kan goed of slecht uitpakken. Als de 
betrokkenen de krisis en de factoren die haar veroorzaken, onder ogen zien, hun 
geestelijke krachten mobiüseren en tastend, maar oplettend verder gaan, kan langzamer-
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hand een uitweg worden gevonden. Dan kan de krisis zelfs een verrijkende uitwerking 
op de persoonlijke ontwikkeling hebben. Maar dit is een moeilijke weg. Een andere 
reactie is dat de betrokkenen wegvluchten, zich in andere bezigheden storten en met de 
krisis niet geconfronteerd willen worden. In dat geval betekent de krisis verder verval. 
Een vraag die mensen in een krisistijd herhaaldelijk stellen, is die naar de eigen 
identiteit: 'wie ben ik? wie zijn wij als volk? wie zijn wij als kerk?' Een groot deel van de 
Grieken levert zich aan de huidige Westerse cultuur uit en kijkt neer op de tradities van 
het eigen volk. 'Ex occidente lux'. Westers staat voor hen gelijk met modern, Grieks met 
achterlijk. Andere Grieken verwachten alle heil uit het oosteüjk gelegen Moskou. Dat 
was althans zo in de periode van mijn veldwerk. De veranderingen die zich in 1989 en 
1990 in Oost-Europa voordoen, hebben het geloof van de Griekse kameraden in de 
communistische heilsleer echter danig aan het wankelen gebracht. Weer anderen 
verheerlijken juist de Griekse cultuur en vallen de Westerse beschaving scherp aan. Ook 
al bestrijden deze drie groepen elkaar, zij vertonen één belangrijke overeenkomst. Geen 
van hen staat echt stil bij de krisis en durft door haar heen te gaan. 

Hoe reageert het kerkelijk kader op de krisis?5 Bijna alle kerkelijke kringen vinden dat 
de moderne tijdgeest er een is van technokratie, rationalisme, luxe, materialisme, span
ning en onzekerheid en dat er maar één uitweg uit de krisis is, namelijk het leven volgens 
de Traditie (η Παράδοση) van de Orthodoxe kerk. Hun gedachtenkring is die van de 
'sacrale samenleving'. De liturgie neemt daarin, zoals gezegd, een centrale plaats in. 
Men is ervan overtuigd, dat alleen in de eredienst de ontmoeting tussen God en mens 
tot stand komt en dat pastoraat dat niet op een sacramentele viering uitloopt, slechts 
zinloos 'mensenwerk' is. Verder dient de mens zich te heiligen door inkeer en door het 
verrichten van goede werken. De hesychastische spirituahteit en de drie trappen van rei
niging, verlichting en vergoddelijking worden vaak als model aangehaald. In de geloofs
leer en in het kanoniek recht spelen de eerste zeven oekumenische concilies een grote 
rol. Ook de studie van de Kerkvaders (oí Патёрес) wordt onontbeerlijk geacht. Tot de 
geliefdste Vaders behoren Johannes Chrysostomos, Basilios de Grote, Johannes van 
Damaskos en Grigorios Palamas. Het Byzantijns rijk wordt verheerlijkt als een door en 
door christelijke maatschappij. Men prijst de rol van de kerk tijdens de Osmaanse perio
de: de kerk zou toen zijn opgetreden als de behoedster van de identiteit van het geknech
te Griekse volk en als de inspiratiebron van de opstand van 1821 tegen de Turkse dwin
geland. Voortdurend wordt de band geaccentueerd tussen het volk (τό 'έθνος, то yévoç, 
o λαός), het griekendom (ó βλληησμός, η ρωμιοσύνη) en de Orthodoxie (17 όροοδο-
ξία). Deze band wordt zo onverbrekelijk geacht, dat men wel eens zegt: 'De ware Griek 
is Orthodox, de ware Orthodox is een Griek'. Alleen de Orthodoxie kan de wereld van 
de ondergang redden. Alleen zij is immers de getrouwe voortzetting van het evangelisch 
christendom. Alle andere kerken, met name de Rooms-Katholieke en de Protestantse, 
hebben het ware christendom verdraaid en vervormd. Met andere godsdiensten zoals de 
islam en het jodendom kan men op grond van de vermeende superioriteit van het chris
tendom evenmin op voet van gelijkheid omgaan. Enkele kerkelijke kringen die men met 
name op Athos aantreft, vinden zelfs dat het roomskatholicisme, het protestantisme, de 
joden, de vrijmetselaars en de communisten samenzweren tegen het Orthodoxe Hellas. 
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Wat zou een buitenstaander kunnen opmerken over deze reactie van het kerkelijk kader? 
a De Traditie wordt nogal passief opgevat. Er is meer sprake van het overgeleverde, het 

'traditum' dan van de actieve overlevering, de 'traditio'. Het lijkt erop, dat het 
traditionele erfgoed uitsluitend in ere gehouden dient te worden, alleen zuiver 
bewaard moet worden. Het wezen van de traditie is echter een dynamisch proces dat 
drie polen kent: openheid voor het nu, vooruitzien naar de toekomst, verworteling in 
het verleden. In het contact dat de polen met elkaar maken, zijn veranderingen 
onvermijdelijk. 
Dat betekent voor het oliesel dat men zich niet strak aan het overgeleverde formulier 
moet houden, maar dat men zich af moet vragen of de huidige rite nog beantwoordt 
aan het levensgevoel in de moderne tijd. Het gaat hier niet alleen om de vraag van de 
inkorting van de orde van dienst of van de weglating van één of meer storende 
passages, maar ook, ja allereerst om de kwestie of de inhoud van de gebeden en van 
de gezangen en de handelingen die verricht worden, nog aansluiten bij de noden en 
de verlangens van de nu levende Grieken. 

b Naast de deelname aan de liturgie bestaan er andere hoogtepunten in het christelijk 
leven. Het pastoraat onder Atheense jongeren die aan heroïne of cocaïne zijn 
verslaafd, de katechese aan toekomstige bruidsparen, stervensbegeleiding in een van 
de reusachtige ziekenhuizen van Athene of Thessaloniki, de gemeenteopbouw in een 
nieuwe stadsparochie, de opvang van ontslagen matrozen: ook die zaken kunnen de 
ontmoeting tussen God en mens en tussen mensen onderling tot stand laten komen. 
Gedurende de Byzantijnse periode droeg de kerk wezenlijk bij aan de stichting van 
zieken-, wees-, bejaardenhuizen en blindentehuizen. Dat diakonaal elan is in de 
hedendaagse kerk van Hellas grotendeels verdwenen. Behalve in de viering van het 
sacrament van het oliesel kunnen genezing en vergeving ook geschonken worden in 
de medische, verpleegkundige en psychiatrische behandeling, in gesprekken die 
verzoening en heling bewerken en in andere daden van solidariteit. Bovendien staan 
er in de huidige viering van de liturgie nogal wat hinderpalen bij de ontmoeting tussen 
God en mens: onder meer de moeilijke verstaanbaarheid van de taal, de geringe mate 
van actieve deelname door het volk en de stipendia. 

с Het Byzantijnse rijk kende net als elke samenleving ook schaduwkanten. Naast 
wetenschap en cultuur kwamen er uitbuiting en armoede op het platteland voor. De 
liturgie was prachtig, maar 'ketters' werden gearresteerd. Er werden mooie ikonen 
geschilderd en lelijke intriges geweven. Verder vallen de schismata er niet toe te 
herleiden dat één kerk recht in de leer is geweest en de tegenpartij afwijkend. Het 
leerstellig gelijk en de schuld aan de scheuring liggen meestal in beide kampen. 
Bovendien zijn de schismata meer een gevolg van andere dan dogmatische factoren: 
nationalisme, taalverschillen, persoonlijke ambities, economische, maatschappelijke en 
culturele factoren. Dat geldt ook voor het oliesel. Noch in de Rooms-Katholieke noch 
in de Grieks-Orthodoxe kerk is de vroeg-christelijke praktijk integraal bewaard. In 
beide kerken kwam het accent te liggen op vergeving in plaats van op genezing. Een 
verschil is wel dat in de Griekse stroming het oliesel vooral tot zondevergeving bij 
gezonden is komen te dienen en dat in de Latijnse traditie de zalving met de zieken-
olie de zondevergeving bij stervenden tot doel gekregen heeft. De binding van het 
oliesel aan het sterfbed is echter ook de Griekse kerk niet vreemd. 



Overigens is het opvallend dat juist diezelfde theologen die het Westers denken 
zeggen te verfoeien, vaak gebruik maken van Westerse argumentatiewijzen en 
redeneertranten en meestal vol trots vermelden dat zij aan een Westeuropese 
Protestants- of Katholiek-theologische faculteit gestudeerd hebben. 

Er heersen grote spanningen in Griekenland. Deze studie kan er slechts een bescheiden 
bijdrage toe leveren, dat men zich daarvan meer bewust wordt. De problemen kunnen 
in één proefschrift of door één theoloog niet worden opgelost. 
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Noten 

Inleiding 

1 Vgl. Van der Aalst 1979, 40. 

2 Vgl. Pietarinen, 3. 

3 De naam 'Hellas' wordt in deze studie als synoniem van Griekenland gebruikt. De Grieken noemen de 

huidige Griekse staat Hellas ('Ελλάς) en betitelen zichzelf als Hellenen ('Έλληης). 

4 Reifenberg. Bd. I, 52 v. 215-229; Bd. II, 47-71. 

5 Zie Dauvillier, 743-781; voor de niet-Byzantijnse Oosterse kerken zie Suttner; voor literatuuropgaven 

over het oliesel in alle kerken zie Triacca. 

6 Van de Russische bronnen heb ik alleen werken van Dmitrievskij bestudeerd. Vanwege mijn gebrekkige 

kennis van die taal hielp J. Popovski mij bij het overzetten van het Russisch. De belangrijke studies die 

Triacca, 416.430 ν noemt, heb ik dus niet zelf onderzocht. Rouët de Joumel geeft gelukkig een 
uitgebreide samenvatting van een studie van de priester-monnik Venedikt Alentov en ook Spáíil biedt 
talrijke gegevens uit diverse werken. 

Deel l 

1 Ik geef hier slechts een zeer beknopt overzicht. Aan nuances kan op deze plaats nauwelijks recht worden 
gedaan. Enkele goede overzichten zijn: Paese; Hug Levesque; Cothenet 1960; Forbes. Vol. III, 1-110. 
Vol. VI, 122-196; Broer, Schlier 1933. 1935; Sänger, Balz; Michaelis; Kutsch; Strack/Billerbeck, Bd. I, 
159 v. 426^29. 986 v. Bd. II, 11 v. 52 v. 759. Bd. Г , 105; NegoitS/Ringgren; Ringgren; Dohmen; 

Seybold. 

2 Vgl. de lijst van benamingen voor het chrisma in MtnüwoyXov, 21 v. 
3 Kutsch. 
4 Pesch, 325-332; Schmithals, 310. 
5 Cothenet 1975, 108-119; Wilkinson; Reicke; Van den Berghe; Verheul 1974. 1975; Vouga, 140-144; 

Naastepad, 112-115. 
6 Kraan. 

7 Zie de nuances van Heggen, 373: 'Gedurende lange tijd heeft de Jakobustekst 5, 14-16 geen normerende 
invloed uitgeoefend op de praxis van de kerk. Deze heeft een veel bredere basis gehad dan de 
Schrifttekst ... pas in tweede instantie brengt de kerk een ritueel dat zij beleeft, in verband met een 
concrete tekst uit de Schrift.' 

8 Meinhold, 452-458; Sehützeichel, 75-98. 
9 Zie voor de periode van de vroege kerk: Hofmeister, Chavasse (deze auteur beperkt zich tot de Latijnse 

kerk en behandelt niet die gevallen waarin olie gebruikt wordt die niet door een priester of een bisschop 
gewijd is); Spáíil, 123-146; Jugje 1930, 476 v. 481; Rouët de Joumel, 41-55; Hermans 1985 (deze 
schrijver geeft een Nederlandse vertaling van bronnen over de ziekenzalving, de kerkelijke ziekenzorg, 
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Byzanz bis zum zehnten Jahrhundert, München 1981 (Hausarbeit) heb ik helaas niet onder ogen gehad. 

10 Mélia, 201. Hij wijst ook op 'persécutions sanglantes'. Vgl. Kucharek, 247. 
11 Orígenes, Hom. in Lev. II, 4 (Borret. T. 1,108-111). Orígenes laat in zijn bijbelcitaat de woorden 'bidden 

over hem' weg, maar hij neemt erin wel de handoplegging op ('imponant ei manus': dez., 110), die in de 
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accusativus), dat richting aangeeft. Vgl verder Ongenes, Hom. in Lev. VIII, 11 (Borret. Т. И, 62-69) en 

zie ook de notitie over de tekst in Borrel. T. I, 366. 
Johannes Chrysostomos, ìlepì Ίίρωσίιρτ/ς IH, 6 (Malingrey, 154 v). 

12 Voor Méha, 204 is dit geen vraag aan de tekst van Ongenes: 'Ainsi, pour Origine, la pénitence se fait 
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24 Dez., 5-64 (273-332). 
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26 Méha, 201 vraagt zich af, of de zegeningsgebeden over de olie in de Traditio Apostolica en de erop 
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27 Zie voor de volledige tekst Metzger T. IH, 232 ν; vgl. dez Τ Π, 80. 

28 Zie voor de volledige tekst Rahmani, 48 ν. Vgl. Méha, 203. 
29 Ik citeer de Latijnse vertaling van de Synsche versie van het Gneks origineel. Zie over het betreffende 

handschrift Rahmani, IX-XV. 

30 Funk Vol II, 178-181. 
31 Rodopoulos, 70., 89 v. 101 ν 

32 Funk. Vol. II, 190-193 

33 De suggestie van Méha, 205 over beide gebeden 'On aurait ici la première apparition d'une action 
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35 Coquin, 120 ν (388 v). Het Arabisch begnp dat met 'remède' vertaald wordt, betekent letterlijk 
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te bespreken codices voor. 

71 Jacob 1965 (de gebeden: 198); Δ a, 117 v. 127; Arranz 1982, 300-302. 

72 Jacob 1965, 175-178; Arranz 1982, 322. 

73 Passarelli. Jacob 1983-1984 levert wezenlijke aanvullingen en zware kritiek op de editie van Passarelli. 
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74 Volgens Passarelli, 60 ν in een milieu van arme boeren waann vele ziekten en bijgelovige praktijken 

voorkwamen 

75 Dez, 125-127, Jacob 1983-1984, 76 

76 Chavasse, 40-51 

77 Lanne 1988 Van de Byzantijnse euchologia behandelt hij alleen Sinai 973, niet Grottaferrata Γ ß VII 
Zie ook Segelberg en Lanne 1958, die vele parallelteksten bieden 

78 Vgl een ander gebed over water in Passarelli, 115, Jacob 1983-1984, 74 Dat komt ook in Barbenm 336 
voor Zie Jacob 1986 

79 Passarelli, 145, Jacob 1983-1984, 81 
80 Δ, VI v. 993-1052. Zie ook Arranz 1982, 309-314 Vgl ΤρίμτίΧας 1950, 99-101 

81 Δ, 1017-1019 

82 Hier staat weliswaar het onzijdige woord то то ter verwijzing naar het vrouwelijke ακοΧονθία, maar dat 

is niet ongebruikelijk Zie ook Δ, X 

83 Dat zijn de Gnekse termen die ook in de andere euchologia voorkomen 

84 Dit kan zowel te maken hebben met het stipendium voor de pnestcr (betaling m natura) als ertoe 

dienen het huis door zijn aanwezigheid te heiligen Misschien hield hij tijdens zijn verblijf ook andere 

liturgische diensten in de woning 

85 Arranz 1980, 23 stelt daarom vast dat dit oliesel 'aan een bepaalde maatschappelijke kategone 

voorbehouden is' ('réservé à une certaine catégone sociale') Jugie 1930,487 spreekt van 'un sacrement 
de luxe' 

86 De slotwoorden zijn niet aangegeven 
87 Andere mogelijkheden zijn Ps 85,16 en Ps 118, 32 De thematiek van Ps 24 lijkt bij het oliesel het best 

te passen 
88 Incipit resp Ώη·/ην ίαμάτω»·, ''A7101 àvópyvpoi, Την χάριν ιαμ&των 

89 De slotwoorden zijn opnieuw niet aangegeven 

90 Hofmeister, 94-96, Spaili, 244 ν 

91 Δ, 1020 

92 Jacob 1974, 150-154 214 (datenng- 12de eeuw), Goar, 346-348 (alleen het olieselformulier) Men kan 

niet bepaald zeggen dat Goar een kritische editie maakt Menige onderzoeker heeft de tekst die Goar 

biedt, als de (oudere) Barbenm 336 beschouwd Ook Mélia, 220 ν doet dat nog Vgl ΎρίμχίΚας 1950, 

101 ν Goar, 346 spreekt alleen van Vetustissimo Emin Dom Card Barbenm M S Euchologio' Dez, 

348 geeft een kort commentaar op de nte 

93 Jacob aw, 152 

94 Goar, 348 merkt op 'Oleum in non modica quantitate requin, ut quod Septem ellychnus consumatur, 

et ex eo infirmi domus sit plunbus in locis a sacerdotibus perungenda' 

95 Arranz 1975, Φουντο'νΧης 1977b 

96 Volgens Goar, 348 wordt het Alleluja in plaats van de gebruikelijke Ps 117, 27 enz gezongen, omdat de 

dienst 's nachts plaats heeft Over het algemeen kan men echter zeggen, dat het Alleluja zich heeft 

doorgezet, omdat dat als passender en meer tot inkeer oproepend dan de betreffende psalmverzen is 

ervaren 

97 Zo TpepréXatç 1950, 100 
98 De opmerking van Goar, 348 'Tres priores orationes benedicendo oleo accomodas esse' lijkt mij onjuist 

De inhoud van het vierde gebed lijkt heel sterk op die van het tweede Waarom zou ook het vierde geen 
wijdingsgebed kunnen zijn0 Het is zeer de vraag, of men van de zeven gebeden er enkele aan kan wijzen 
die in deze nte in het bijzonder als wijdingsgebed functioneren 

99 De codex geeft op deze plaats niet de volledige tekst, maar verwijst naar achter, waar de tekst als gebed 
voor zieken staat {троіурафц ЪТІО І èri οφρύστονς). 

100 De Latijnse vertaling in Goar, 347 luidt 'Denique postquam singuti Sacerdotes suas orationes ordine 

recitavennt ' (cursivenng van mij) 
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101 Goar, 348 merkt op. 'Finita missa infirmum ungi, sive m Ecclesia, si aliquatenus valeat, sive m domo, 

si vires illi deficiant ' 

102 Δ, 42-64; Arranz 1982, 305-309. 

103 Δ, 45. 49 56-59 Arranz 1982, 307 bencht dat de codex tevens het slot van nog een gebed over de 

ziekenolie bevat, dat Δ niet vermeldt De codex telt verschillende lacunes. 

104 Arranz 1982, 290-295 314-316 (de titels van de gebeden 295). Het proefschrift van G Stassi, 

L'Eucologio G.b I 'Bessanone' dl Grottaferrata is nog niet uitgegeven. Vgl ΤρεμιτίΚας 1950, 105 ν 

105 Ook in Athene 662 (Nationale Bibliotheek) komt dit gebed voor Zie voor een overzicht van deze 

codex Arranz 1982, 316-321 Dez , 329 maakt een vergelijking tussen verschillende codices t a ν gebeden 

voor zieken en die voor de wijding van ziekenolie 

106 Δ, 64-75 (de gebeden 66 71 74) 

107 Δ, 75-83 (de gebeden 82). 

108 Jacob 1980. Het typikon van dat klooster is al eerder vermeld 

109 Dez, 323 v; vgl. 292; Δ a, 134, noot 6. Na het derde gebed komt eerst een gebed Voor een ziel die 

geoordeeld wordt' (eîç ψυχην κρινόμενοι'), dat ik hier buiten beschouwing laat. 

110 Dez, 353 ν, Εΰχολ67ΐοΐ' 1873, μ'. 

111 Δ, VII 83-127 (het oliesel 101-109). Vgl ΤρίμτΛας 1950, 102-105 

112 Δ, 109 De stijl van het naschnft is nogal verschillend van het voorgaande. Bovendien is het voorgaande 

Ondertekend' door de schrijver van het manuscript (Είχ£σ0£ και bxlp τον ypâ^arroç Αί/ξατίου, 

icptauvTtpoi) Er is nader onderzoek van het originele manuscript zelf nodig. 

113 Dat is de kanon van Arsenios Zie verderop in de tekst 

114 De tekst zegt dat 'beiden' (αμφότίροι) dat doen Het is onduidelijk wie dat zijn Evenmin is het 

duidelijk wie telkens precies 'de priester' is. 

115 Ik heb een nauwkeunge vergelijking gemaakt van gebeden die sterke overeenkomsten met elkaar 

vertonen In het kader van dit proefschrift heeft het echter geen zin de resultaten van die vergelijking 

gedetailleerd te beschrijven, omdat het te veel ruimte zou vergen. 

116 Het zesde gebed bevat welluidende zinsneden als 'ίνα και τω σώματι ρωαβη κα'ι τω τνιΰματι σωθη 

(nl de zieke) 

117 Wie precies met 'het/hem' (αντω) bedoeld is, is niet geheel duidelijk Waarschijnlijk heeft men het 

volk, inclusief de zieke, op het oog 

118 Dit verwijst naar het gebruik in zowel Oosterse als Westerse initiatieriten na de zalving met chrisma 

en katechumenenolie de olie zeven dagen lang met linnen bedekt te laten zitten en daarna pas het 

linnen weg te halen en de gezalfde plekken af te wassen. Zie Hofmeister, 122-124 

119 Δ, 123. De verwijzing daar naar Goar is met geheel juist 

120 Voor een overzicht van deze kwestie en van de argumenten die vóór Arsenios van Kerkyra en tegen 
andere Aisemossen spreken, zie Mateos 1956 Vgl Jugie 1927, 416-419. 

121 Ook Meijer 1981, 9 noemt patnarch Arsenios als de maker van de kanon. 
122 Ruggieri Dez, 333 scherpt aan- 'it would appear to come from the second half of the century' 
123 Dez, 355 Men vindt hier ook enkele parallelplaatsen in andere, met door mij bestudeerde codices 

Vgl dez, 338 (inclusief noot 41) 
124 Δ, 175-188 (het oliesel dez., 184-187, Δ a, 114 124-126. 130, noot 3 132, noot 3, 135, noot) 

125 Mansi, 580 Zie ook Korolevskij, 36 ν 

126 De vraag welke psalm dit is, valt pas enigszins te beantwoorden, als het duidelijk is of de psalm deel 

van de morgendienst uitmaakt of niet. 

127 Namelijk 'Έόωκας τη f χάριν σον, ΒΧέψί (sic) άκατάληττΈ, Xpíaei του ίλαίον σον. 

128 De naam Arsenios wordt echter met genoemd 

129 Het formulier zegt hier abusievelijk 'epistel aan Thessalomcenzen' (άτόστολος трос θίσααΧονικέϊς) 



130 Ik heb de integrale tekst hiervan met kunnen inzien en kan eventuele vananten t o ν ПА dus met 

aangeven 

131 Δ, 192-202 (het oliesel 197-202) 

132 Ziè noot 130 
133 Het exapostilanon van de huidige nte spreekt van 'm uw heilige kerk', maar het wordt ook bij een 

oliesel in een woonhuis gezongen 
134 Voor het identificeren van de bijbelteksten beperk ik me in het vervolg tot de epistel- en de evangelie

lezingen 

135 Het formulier schrijft boven deze penkoop Volgens Johannes' (κατά Ιωάννη?) 

136 Zie noot 130 

137 Het is opvallend, dat in deze codex de eenvoudige formulering δια той αγιάσματος τούτου voorkomt 

ι ρ ν de moeilijk te begnjpen passage δια της χρίσίως τον ατ/ιαομόν τον μίλλοντος (λαίον 

traytobai in de huidige nte 

138 Δ, 192 Zie ook noot 130 

139 Δ, 272-295 (het oliesel 276) 

140 Δ, 320-323 Het huidige handschnft bestaat alleen uit de dienst van het oliesel Het begin en het einde 

van het manuscript ontbreken De tekst begint met het tweede tropanon van de kanon van Arsemos 

en eindigt midden in het gebed na het zevende evangelie 

141 Δ, 323-326 (het oliesel 323 v) In het begin van het manusenpt van het oliesel ontbreken enkele folia 

142 Δ, 328-333 (het oliesel 328-330) Boven het formulier van het oliesel staat het foutieve opschnft 'gebed 

voor het maken van een katechumeen' (etoffl tic то тощаси. κατηχουμίνορ) 

143 Δ, V (voorwoord) 353-358 (het oliesel 353 ν) Dit euchologion is geschreven voor het vrouwenklooster 

van de Menslievende Heiland m Konstantinopel 

144 Δ a, 107-135 

145 Δ, 369-372 (het oliesel 369-371) 

146 Δ, 383-393 (het oliesel 383 v) 

147 Δ, 393-415 (het oliesel 405-410) 

148 Δ, 422^35 (het oliesel 432-434) 

149 Δ, 435445 (het oliesel 443 v) 

150 Δ, 445449 (het oliesel 445-447) 

151 Δ, 453-485 (het oliesel 481-485) Er ontbreken verschillende folia in de dienst van het oliesel 

152 Δ, 490-500 (het oliesel 499 v) 

153 Δ, 574-578 (het oliesel 576 v) 

154 Δ, 578-594 (het oliesel 588-591) 

155 Τρίμτ£'λας 1950, 114-172 (passim, alleen het olieselformulier) De schrijver gebruikt als teken voor deze 

codex de dungedrukte I 

156 Δ, 720-747 (het oliesel 720-722) 

157 Δ, 794-797 (het oliesel 794) 

158 Δ, 809-817 (het oliesel 810 v) 

159 Δ, 835-843 (het oliesel 843) 

160 Δ, 843-848 (het oliesel 845 v) 

161 Δ, 868-887 (het oliesel 881 v) 

162 Δ, 928-932 (het oliesel 929 v) 

163 Δ, 932-938 (het oliesel 932-934) Δ dateert dit handschnft in de 15de en de 16de eeuw 

164 Megisti Lavra θ 88 Δ, 444 (inclusief Errata et Comgenda, XI) 

165 I Foundoulis bezigde ш zijn colleges liturgie die ik in Thessaloniki volgde, hier het beeld van een kind 

dat nog thuis bij zijn ouders woont Daar maakt het gebruik van alle voorzieningen van het huis Zodra 

het kind zelfstandig gaat wonen, heeft het eigen keukengerei, schoonmaakspullen, enz nodig en schaft 

231 



het die aan Dit beeld kan men ook voor de ontwikkeling van de nten van het doopsel en van het 

huwelijk aanwenden 

166 Sinai 985 Δ, 882 

167 Sinai 991 Δ, 330 

168 Athene, H Grafbibl 8(182) Δ, 485 

169 Koulloumousiou 491 Δ, 353 Zie ook noot 143 

170 Bijvoorbeeld Jeruzalem, Patr Bibl, zonder nummer Δ, 934 

171 Sinai 991 Δ, 330 

172 Δ a, 107-135 De veertien lezingen zijn Hebr 2,2-10 en Lk 10, 16-21, Hand 13, 25-33a en Joh 1, 29-

34 (over Johannesi), Fil 2, 5-11 en Lk 10, 38-11, 28, 1 Kor 4, 9-16 en Mt 10, 1-8, 1 Kor 12, 27-13 8a 

en Joh 4, 46b-54, Jak 5, 10-16 en Mt 10, 1-8, Rom 6, 19-23 en Lk 19, 1-10 BIJ de tweemaal 

voorkomende lezing uit Mattheus is het uit de verwijzingen met duidelijk of de penkoop 10, 1-8 of 10, 

1.5-8 is 

173 Jenizalem, Patr Bibl 375 Δ, 930 

174 Esfigmenou 208 Δ, 843 

175 Sinai 988 Δ, 589 

176 Vele bijzonderheden vindt men in Φουντουλης 1978b, 13-25 

177 Megisti Lavra β 88 Δ 443 

178 Athene, H Grafbibl 8(182) Δ, 481 

179 Athene, H Grafbibl 68 Δ, 810 

180 Sinai 988 Δ, 588 

181 Athene, Nat Bibl 661 Τρίμτίλας, 115-123 

182 Bijvoorbeeld Sinai 968 Δ, 406 

183 Jeruzalem, Patr Bibl ζ η Δ, 932 

184 Sinai 991 Δ, 329 

185 Iviron 780 Δ, 371, Sinai 980 Δ, 434, Athene, H Grafbibl 8(182) Δ, 484 Athene, H Gralbibl 615 

(757) Δ, 722 bepaalt dat behalve 'Heilige koning' ook weer het gebed 'Heilige vader' wordt gezegd 

186 Iviron 780 Δ, 371 

187 Esfigmenou 208 Δ, 843 Vgl Sinai 965 Δ, 321 ν 

188 Iviron 780 Δ, 371 Sinai 972 Δ, 576 zegt 'met zachte stem' (χαμηλή τη φωνή) Sinai 988 Δ, 588 stelt, 

dat het gebed 'Heer die in uw ontferming ' fluisterend moet worden gezegd 

189 Sinai 968 Δ, 406 

190 Sinai 991 Δ, 330 

191 Esfigmenou 214 Δ, 845 

192 Sinai 972 Δ, 576 Vgl Athene, H Grafbibl 8(182) Δ, 485, Athene, H Grafbibl 615(757) Δ, 722 

193 Konstamonitou 19(20) Δ, 499 

194 Koutloumousiou 491 Δ, 353, Sinai 965 Δ, 320 

195 Konstamonitou 19(20) Δ, 499 

196 Sinai 996 Δ, 794 

197 Migne, PG 140, 805-808 

198 De toeschnjving van de kanon van het oliesel aan patnarch Arsenios in het verleden is vooral op grond 

van Nikiforos' opmerking geschied Vgl ρ 23 ν 

Ostrogorsky, 368 noemt Arsenios 'einen geistig beschrankten Asketen' 

199 Zie ook Jugie 1930, 489 ν; Mélia, 211-216 
200 Δ, 445^149 (het dodenoliesel 447-449) 

201 Δ verwijst ook voor de teksten van het dodenoliesel herhaaldelijk naar Goar Daarom heb ik ook Goar, 

423-478 bestudeerd 

202 Δ geeft van de epistel- en evangelielezingen alleen het beginvers Ook van de gebeden geeft hij vaak 

alleen het incipit zonder verwijzing naar een andere bron voor de rest 
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203 Dit kan ook 2 Kor 1, 8-11 zijn, een penkoop uit het oliesel voor levenden De twee penkopen hebben 

bijna dezelfde beginwoorden Δ, 447 kiest voor 2 Kor 1, 8-11 getuige zijn '(sic)' De context van het 

dodenoliesel en de inhoud van de ovenge epistellezingen maken 1 Thess 4, 13 w waarschijnlijker Er 

is nader onderzoek van het manuscript zelf nodig 

204 De evangelielezingen worden telkens ingeleid door formulenngen als 'De Heer sprak tegen de naar 

hem toegekomen (of de hem geloof schenkende) Joden' (of 'tot zijn eigen leerlingen') (Elrtv Ь 

Κύριος τρος τους ΐληλυθοτας [of тітіате котас] трос avròr 'Ιουδαίους [of τοΓς ίαυτοϋ 

μαθηταίς]) 

205 Zoals uit noot 202 blijkt, heb ik met van alle gebeden de volledige tekst gezien 

206 Δ, 333-344 (het oliesel voor levenden 334-336, het dodenoliesel 336-338, de gebeden 343 ν [waarschijn

lijk in het veertiende-eeuwse deel]) 

207 In het formulier staat boven deze penkoop 'uit het (evangelie) volgens Markus' (ік του κατά Маркое) 

208 In het formulier staat boven deze penkoop 'uit het (evangelie) volgens Lukas' (ек του κατά АО КЗУ) 

209 Zie noot 202 

210 Δ geeft ook voor dit formulier meestal alleen de beginregel van de gebeden, zonder verdere verwijzin

gen Van het gebed na het zesde evangelie is het echter duidelijk, dat het ΘΠΕ is 

211 Δ, 720-747 

212 Δ, 722-725 Hetzelfde formulier vindt men in Athos, Panteleimonos 305 Δ, 827 

213 Het zesde epistel is Rom 6, 11-17 

214 Δ, 746 ν 

215 Δ, 728-735 Vgl ρ 37 

216 Δ, 422^35 (het dodenoliesel 434) 

217 Δ, 435445 (het dodenoliesel 444, inclusief Errata et Corrigenda, XI) 

218 Δ, 658 ν (het dodenoliesel 659) 

219 Δ, 659 

220 Δ, 843-848 (het dodenoliesel 843 ν) 

221 Δ, 924-926 (het dodenoliesel 926) 

222 Δ, 921 

223 Δ, 453-485 (de kanon 485) Het manuscnpt is met volledig 

224 Goar, 357 Vgl Jugie 1914-1915, 9 ν 

225 § 164 Zie Mélia, 214 Het is echter onduidelijk op welk euchologion hij zich baseert In menig 

euchologion treft men de bewuste tekst namelijk niet aan 

226 Δ, 249-262 (de begrafenis 260-262) 

227 Δ, 272-295 (d'e begrafenis 282-285) 

228 Δ, 383-393 (de begrafenissen 389 ν 390 ν) 

229 Δ, 449453 (de begrafenis 449^51), Παταόόττουλος-ΚίραμίΟς Τ Β', 101-105 (het nummer van het 

handschnft is hier 57) 

230 Δ, 720-747 

231 Voor de titels en de vindplaats zie ρ 35 

232 Jeruzalem Sabb 369 vermeldt na Ps 50, 9 een interessante bewerking van Ps 63, 3 

233 Daarna worden nog lezingen gedaan, trapana gezongen en een gebed gezegd 

234 Δ, 1020 

235 Δ, 887-897 (het gebed 896) 

236 Alleen de Coislin-tekst bevat de woorden "zalf of 

237 Geciteerd naar Goar, 437 

238 Bruni, 138 

239 Kynakakis, 46-49 66 ν 

240 Een andere interessante, maar met het oliesel minder verwante nte treft men in Barberini 293 (13de 

eeuw) aan Dit uit Calabne afkomstige euchologion bezit een άκολουβία eiç καμττανιομάν Dat is een 
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Italo-Gnekse weeg- en offernte, die waarschijnlijk in de 2de helft van de 10de eeuw ontstaan is In de 

onderhavige codex wordt de nte voor de genezing van zieke kinderen uitgevoerd Er komen onder meer 

het gebed ΠΑ en het gebed ΑΦ van Grottaferrata Γβ VII in voor Zie Jacob 1972, vooral 231-233 

241 Δ, 232-245 (de nte voor zieken 243 ν) 

242 Er zijn twee folia toegevoegd 

243 Zie noot 87 

244 Δ, 765-784 

245 Δ, 766 ν Goar, 575-578 bezit een formulier met dezelfde titel Daann vindt men echter geen evangelie 

evenmin als het gebed AA Dat formulier vertoont ook enkele minder belangrijke afwijkingen 

246 Vgl de opmerkingen in Goar, 578 

247 Zie over het leven van Symeon Balfour 1979, dez 1981, 18 ν 29-76, dez 1982 1983,- Πρακτικά Vgl 

Φουντοΰλης 1965, 21-25 (nu enigszins achterhaald) Uit de opmerking in Gamber, 7 'Über das Leben 
unseres Symeon wissen wir nur sehr wenig' en uit hel notenapparaat van dat boek blijkt dat de studies 
van Balfour er niet in verwerkt zijn In 1981 werd Symeon door het Oekumemsch Patnarchaat van 
Konstantinopel heilig verklaard Zie Πρακτικά, 9-26 222-225, Γεράσιμος 

248 Migne, PG 155 (voortaan afgekort met PG 155, gebaseerd op de uitgave van 1683 te lasi), Ααοΰρδας 

(tekstuitgave en commentaar), ΦουντοΰΧης 1968 (ια'-κα' overzicht van handschriften en van uitgaven 

van Symeons werken), Balfour 1974 (aanvulling op het overzicht in Φουντονλης 1968), Φονντονλτις 

1976 (tekstuitgave van de passages over de kerken en de kloosters van Thessaloniki en een uitvoerig 

register), ΦονντοίΧης 1979a, Darrouzès 1976 (editie van enkele typikon-teksten, vooral m b t de 
orthros en de vesper, een Franse vertaling ervan en een commentaar), Darrouzès 1963, 235-242 
(globaal overzicht van het typikon van Symeon), Balfour 1981, Balfour 1979 (17-28 geschiedenis van 
de uitgave van Symeons werken, de vondst van nieuwe tot dan toe onuitgegeven teksten en een 
overzicht van de handschriften), Φουντοΰλης 1977a, Symeon ΦουηονΧης 1965, 26-114 beschrijft de 

meeste uitgegeven en onuitgegeven werken, maar met die welke later door Balfour zijn gepubliceerd 

Φουιηονλης 1979b, 292-295 somt alle tot dan toe bekende werken en edities van Symeon op 

Een aantal belangrijke liturgische werken van Symeon is nog steeds niet gepubliceerd, waaronder zijn 

'Oveizichtsschets', zijn 'Regeling' en zijn 'Achttonenboek' ('Ττοτΰτωσίς ce avvòlti, Διάτα£ις, 

Όκτώτιχος) 

249 Vgl Jugie 1930, 38 ν Mellis, 216 vindt Symeons verklaring van de liturgie (eucharistie) Vieldeutig und 

verwirrend', omdat Symeon aan allerlei interpretatiemotieven en aan verschillende tradities recht wil 

laten wedervaren Ook Schulz 1980, 186-202 213 noemt om dezelfde reden Symeons uitleg van de 

eucharistie 'auf weite Strecken vieldeutig und verwirrend' (citaat op 202) Limouns daarentegen prijst 

de heldere taal van Symeon 

250 Vgl dez, 199, Schulz 1964 Bomert, 248 ν 251 268 relativeert niet alleen de invloed van Pseudo-

Dionysios op de Oosterse kerkvaders in het algemeen, maar zegt ook dat Symeons interpretatie 

heilshistonscher is dan die van Ps-Dionysios Kunzler behandelt de relatie van Symeon tot het 

palamisme, vgl Balfour 1982 

251 Bornert, 248 ν plaatst Kabasilas in de Antiocheense school en Symeon in de Alexandnjnse Toch is de 

Antiocheense denkrichting Symeon niet vreemd 

252 PG 155, 517 В 

253 Φονντουλης 1965, 115-144 Vgl Bomert, 245-262 (over Symeon) 29-39 42-45 (inleiding) 265-270 

(algemene conclusie) 

254 PG 155, 33-696 Men vindt hier zowel de Gnekse tekst als een Latijnse vertaling Die vertaling is nogal 

onnauwkeung In het vervolg verwijs ik alleen naar de Gnekse tekst Zie ook Φονντο'υλης 1965, 32-

34 

255 Bij de wijdingen worden ook de 'handoplegging' voor de lector en de subdiaken en de verkiezing van 

de palnarch behandeld Bij de boete wordt ook het monnikenwezen besproken 

256 PG 155, 177B 180CD, 204B-205D, 516B-517D 520A-521D 524A-525D 528A-529D 532A-D, 673CD 
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257 A w, 829-952 (zowel de Gnekse tekst als de Latijnse vertaling, de verwijzingen betreffen in het vervolg 

alleen de Gnekse tekst) Zie ook ΦουντοΰΧης 1965, 35-37 

258 PG 155, 893BC, 925D 928A-929D 932A-D 

259 Balfour 1979, 26-34, Balfour 1981, 25 Fonkiò laat zien, dat de schnjver van de codex ook aan een 
andersoortige codex heeft meegewerkt 

260 Balfour 1979 1981 

261 Volgens Φονντουλης 1968, f is de tekst van PG 155 verouderd en bevat hij fouten Ook het betref

fende gedeelte van Zagora 23 bevindt zich volgens Balfour 1979,26 echter helaas 'in an incomplete and 

somewhat confused state' 

262 Dit werk is slechts in fragmenten uitgegeven door Darrouzès 1976, Φουντο'υλης 1976, vooral 134-141 

Zie ook Φονντουλης 1965, 40-42 

263 Φουντουλης 1976, 139, vgl 163 Ofschoon de tekst waann het oliesel vermeld wordt, hier niet volledig 

opgenomen is, heeft I Foundoulis mij verzekerd dat de ontbrekende passages geen relevante 

inlichtingen over het oliesel bevatten 

264 De overblijfselen van dit werk zijn slechts gedeeltelijk uitgegeven door Aaoupteç, ΦουρτουΧης 1968 

1979а Zie ook dez 1965, 45-48 

265 Zie ook Kunzler, 153 ν 164 292-299 325 

266 Ook Gabnel van Pentapolis gebruikt dit woord in de vragen 48 en 72 

267 PG 155, 516B 520D 205AC 

268 Vgl aw,529B 673CD 

269 A w, 204B Spaili, 87 ν (47 ν) spreekt ook van een 'ntu quodam paenitentiali' Hij maakt echter ten 

onrechte een scheiding tussen twee 'traktaten' van Symeon 

270 PG 155, 932CD 

271 Gabnel van Pentapolis gebruikt hiervoor in vraag 72 het woord 'gave' (το δόμα), terwijl Symeon 

van 'de dingen die aangeboden worden' en 'geven' (тыс τροοφερομένων, ЬіЬо иі) spreekt a w, 

929AB 

272 Zie voor deze eerete situatie a w, 205BC 925D 928B 929B-D 932 

273 Aw 928BC 932C 

274 ΦουνΊον\ης 1976, 139 (Y 26) 

275 PG 155, 520D 521A 

276 Dat was m de 1ste helft van de 15de eeuw, toen belangnjke delen van de Gnekse wereld door 

Westerse machten, met name door Venetië, bezet waren, een probleem voor de Orthodoxe zielzorgers 
Thessaloniki was zelf van 1423 tot 1430 door de Venetianen bezet 

277 Aw,893A-C 

278 Aw,521B Vgl Spaili, 90(50)-92(52) 
279 PG 155, 932D 

280 Ik wil hier geen scheiding tussen lichamelijke en geestelijke ziekte maken Beide hangen immers 
wezenlijk samen Het gaat mij hier echter om de 'Sitz im Leben' 

281 A w , 529В 

282 A w, bijvoorbeeld 521В 

283 Aw,520C-521D 685D 688А 

284 Het is op de geciteerde plaats niet duidelijk, of Symeon een praktijk uit zijn eigen tijd weergeeft of 

alleen een gebruik uu het werk van Ps-Dionysios Uit andere passages, bijvoorbeeld aw, 332A, blijkt 

echter, dat het een eigentijdse praktijk van Symeon betreft 

285 Aw, 180C 2(MC 517C 520D 

286 Aw,520A 524A 525D 529A 

287 A w, 516B 

288 Φουιτουλης 1976, 139 (Y 26) 

289 PG 155, 516C-517C 893C 
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290 A w, bijvoorbeeld 524Α 

291 Aw,528D 

292 Φονντοΰλης 1976, 139 (Y 26) 

293 PG 155, 524 525 528 529AB Vgl Тре^теХас 1950, 106-108 

294 Van de bisschop wordl gezegd, dat hij zijn episcopale paramenten aantrekt Zie ΦουντουΧης 1976, 139 

(Y 26) 

295 Zie over het begnp 'pannychies' ρ 18 

296 PG 155, 532 

297 Zie bijvoorbeeld Lampe, 1418-1420, Bomert, 42^5 267-270 

298 PG 155, 205D Vgl Bomert, 249-251 259-261 

299 De zin in PG 155, 205D over de duif bij de zondvloed brengt het tweede tropanon van de derde ode 

van de kanon van Arsenios in hennnenng 

300 A w, 205CD, vgl 529CD, 225v В (over de olie bij het doopsel), 708C De laatste passage is afkomstig 

uit Symeons werk 'Uitleg over de goddelijke tempel ' ('ΕρμηκΙα irepì TÍ той Oetov еаоС ) Zie 

a w, 697-750 de Griekse tekst en een Latijnse vertaling 

301 Aw, 180C 517C 529BD 532AB 673CD 

302 A w, 928CD 929AB 

303 Aw,516B 

304 Aw,520B 

305 Zie bijvoorbeeld Lampe, 1355-1357 

306 PG 155, 521A 

307 Aw, 520B-521D 685D 688A In de laatste passage beroept Symeon zich ook op de apostolische 

overlevering en spreekt hij van 'strijdolie' (To yap 'tXaiop των àyCivut tan σημαντικον) 

308 A w, 180C 204B-205C 516B, vgl 517CD 520A 521BC 525D 

309 In de 'Kanon tot de apostel Jakobus de Broeder Gods' (κάνω? (Ίς το» ατόστοΚον 'Іакийоу τον 

Ά6ί\φόθίον) maakt Symeon ook een toespeling op Jak 5, 14 ν (8ste ode, 2de tropanon) Zie 

ΦουντονΧης 1968, 177-181 Volgens ΦουντοΰΧης 1965, 166 is de wijze waarop Symeon in de kanon 

voor Jakobus diens schriftelijk werk opneemt, uniek in de kerkelijke dichtkunst 

310 PG 155, 204D 205AC 

311 Aw,517B 

312 A w, 204CD 517D 520AB 521AB In de laatste tekst worden de Latijnen met met name genoemd, 

maar het gaat waarschijnlijk wel over hen 

313 Aw,517D 520A 

314 Zie onder meer Browe, 557-561 Jugie 1930, 474 merkt over de kntiek van Symeon op dat zij nergens 

op slaat ('omni carere fundamento dicere supervacuum est') 

315 PG 155, 525A 

316 A w , 180CD 524D 525A 

317 Daar wordt ook naar verwezen om het zevental van de sacramenten te verklaren Zie a w , 177B 

318 Aw,516B-517C 893C 

319 A w , 524A 

320 T z p 

321 Aw,524BC 

322 Aw,524C 525BC 

323 Aw > 525D 

324 Aw,528C 525D 

325 Aw,528A-C 

326 Aw 1 528BD 

327 Aw,529A 

328 Aw,529BD 
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329 Zie o.a. Pétndès, 49 (oliesel vóór Kerstmis) en Bousquet, 151 ν (oliesel vóór een preek van Kosmas 
de Aitolier). Zie tevens een zinsnede uit een synodale tomos van patriarch Gcrasimos III van 
Konstantinopel (1794-1797 patriarch)· 'zij <n 1. de genade; BG> maakt ons door de heilige sacramen-
terr van de boete en van het oliesel weer waardig tot ontvangst van dat kostbaar lichaam en bloed' 
(аілт; ημάς δια τωρ iepSJf μυστηρίωρ της μιταροίας και τόϋ ebxeXcáov ¿ιξίους άτοκαθίστησιν 

άς υτοδοχην ίκύνου τον τιμίου σώματος те και αίματος). Zo: Gedeon, 296. Behalve als gewone 

biechtpenitentie dient het oliesel ook als remedie tegen magie en ander onheil Zo bepaalt de codex 

Iviron 734 (17de eeuw), die een nomokanon bevat, dat wil zeggen een wetboek waann het burgerlijk 

en het kanoniek recht met elkaar vervlochten zijn, dat m geval van magie, bijgelovige praktijken, 

seksuele zonden en andere zonden en wantoestanden de zondaar moet biechten en een oliesel vieren 

Zie IIOXÎTTJÇ, 389. Βίος, 438 geeft een ander voorbeeld dat waarschijnlijk uit het einde van de 19de 

eeuw of uit het begin van de 20ste eeuw stamt. Het speelt zich af op Chios. Een vrouw ziet een kat, 

een symbool van onheil, en wordt ziek. Ze vast veertig dagen, viert oliesels en wordt beter. 

330 Αίονάρδος/Νικόδημος, 470. Zie ook Podskalsky, 377-382; Amato, 256-342. 

331 Spaili, Jugie 1930, 474-490, Gavin, 272-305 386-393; Kem; Lübeck; Τρ£μτΛας 1959-1961. Τ.Γ, 347-

363; KaXoyijpov, 1138 ν; Wendebourg, 173. 333 ν; Podskalsky, vooral 121 174. 177. 226 ν; Hotz, 111-

144, Dauvillier, 738-743; Amato 

332 Zie bijvoorbeeld Ράλλης, 115; Άρδροντσος 1963, 392. Άι-όροΰτσος 1956, 401-406 beklemtoont 

lichamelijke ziekte als context. Zie ook Βαφίίάδου, 132. Μίλας, 975 ν daarentegen bepaalt dat alleen 

zwaar zieken het oliesel mogen ontvangen, en wel slechts één keer tijdens een ziekte 

333 Di Mento, Jacquemier, 200 v; Kem 1906, 614 v; Lübeck, 327 333; Spaili, 85-89; De Meester 1947, 228 
ν 233-237 (nuchterder) Ook Arkoudios en paus Benedictus XIV hebben dit verwijtend opgemerkt Zie 

over deze paus tevens Hermans 1979, 250. 362 

Zie over heel deze kwestie ook het degelijke werk Kern 1907, 99-102. 216 ν. 228 271-307. Zie van deze 

studie ook p. 117 124-129 (wijding van de olie) 133-136. 142-146 (zalving en zalvingsgebed) 252-254. 

260-262. 266-271 (bedienaar). 345-349 (herhaling). 

334 Lübeck, 335 
335 Kem 1906, 623; Lübeck, 336 Vgl. Jugie 1930, 487 ν 

336 Dauvillier, 726-728. 

337 Hotz, 197 (noot 715). 254-256 

338 Amato, 361-371. 382-386 (met name over Trembelas' opvattingen over de biecht, maar ook literatuur

opgaven over hemzelf). 

339 Χρήστου. 

340 Τρ£μτ£λας 1959-1961. Τ.Γ', 3.18 v. 60-64; 347-363. 

341 Κα\ογήρον. 

342 Μικρό«· Ευχολόγιο)' 1981 (het oliesel 141-183). Ik gebruik de 8ste herdruk. De 1ste uitgave 

geschiedde in 1956. 

343 Ik weet niet welk euchologion dat precies is. Om de juiste codex aan te geven is onderzoek van talrijke 

codices uit die penode nodig De structuur van het huidige formulier vindt men volgens Mélia, 224 
onder meer in Sinai 968 (A.D 1426, Δ, 393-415 [het oliesel· 405-410]), in Smal 977 (16de eeuw, Δ, 707-

719 [het oliesel. 710]) en in Sinai 979 (16de eeuw; Δ, 866-868 [het oliesel: 86η). 

344 'ΑχολοιιΟία τον Εύχίλαίου 

345 Ευχολόγιο!' 1980 (het oliesel 260-288). 

346 Μικροί' Ευχολόγιο»1 1927 (het oliesel: 311-356) 

347 Φουι-τοΰλης 1978b 

348 ΆγιασματάριοΐΊ 155-166. Vgl de voorstellen m De Meester 1947, 222-226. 

349 Μέγας Συνέκδημος (het oliesel. 990-1037) 

350 Ik heb veel te danken aan de persoonlijke gesprekken die ik met K. Papajanms, I. Poundoulis en A. 

Alyjizakis gevoerd heb. Zie ook Φοι/ρτούλης 1978b, 13-25; Goar, 349-357; Backhaus. 

237 



351 Tot de Vader 'U zonder begin' en 'Heilige vader1 

352 O a de tropana van de kanon, de gebeden na het 4de tot en met het 7de evangelie en het gebed 
'Heilige koning' 

353 Zie voor een nadere verklaring hiervan Van der Aalst 1975 
354 Zie de rubriek aan het begin van het formulier 
355 Vgl het exapostilanon en de derde oproep van de vredeslitanie 
356 Lübeck, 338 (noot 1), Jacquemier, 198 (noot 3) 
357 Zie voor de volledige teksten Εΐρμΰλόγιορ, 94 

358 Voor de juiste vindplaatsen van de volledige teksten raadplege men Follien I, 204 353 ν 502 SOS

SO?, II, 58-60 109 ν; Ill, 243-245, IV, 1-3 37 ν 

359 Het doopsel en het huwelijk werden in vroegere tijden net als het oliesel in nauwe samenhang met de 

eucharistie gevierd 

360 Rahlfs 

361 Ik gebruik Aland 

362 Zie ρ 47 ν 

363 Karawidopulos Zie ook Schwatz 

364 Ίρίμτί\ας 1950, 114-172, Constantelos 1966, 50-62, Μαυρομάτης 

365 Bijvoorbeeld het 2de tropanon van de 3de ode en het 3de tropanon van de 5de ode 

366 Bijvoorbeeld de aanhef van het gebed na het 2de evangelie 

367 Ps 142 en het 5de epistel 

368 Passim 

369 Met name in de gebeden na het 6de en het 7de evangelie en in het gebed 'Heilige koning' 

370 De gebeden 'U zonder begin' en 'Heilige vader* 

371 Het 2de, 4de, 6de en 7de evangelie 

372 Bijvoorbeeld het 3de tropanon van de 1ste en van de 4de ode en het 3de evangelie 

373 Het 1ste epistel 

374 Vooral het gebed na het 5de evangelie Vgl het 'dienstwerk' en het 'kracht geven aan ons' in het gebed 

na resp het 1ste en het 4de evangelie, het exapostilanon en het 1ste tropanon van de 8ste ode 

375 Bijvoorbeeld in de vredeslitanie 

376 Passim 

377 De gebeden na het 6de en het 7de evangelie 

378 Bijvoorbeeld het slot van Ps 50 en van het gebed na het 4de evangelie 

379 Bijvoorbeeld de theotokia, de apolytikia van de heiligen en het gebed 'Heilige vader* 

380 Het 1ste evangelie en het 2de en het 6de epistel 

381 Het 3de en het 7de epistel 

382 Het 5de evangelie 

383 Hapgood, 332-359 607-609 De eerste druk verscheen in 1906 

384 Το Εύχίλαιορ 

385 Raya, 751-757 Zie over eerdere Melkitische ingekorte formulieren van het oliesel Darblade 

386 Sacrament of Holy Unction 

387 Мегсешег, 417-457 

388 Sacrement de l'Huile Sainte, 19-62 Op ρ 63-183 vindt men de vertaling van gebeden en nten voor 

zieken en stervenden 

389 Maltzew, 450-547 

390 Dez, 547-553 CCCXXIII-CCCXXXIX 

391 Matzerath, 16-69 72-79 

392 Heitz ζ j , 505-534 

393 Heitz 1988, 131-177 

394 Sacramentanon, 145-176, 52 ν 
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395 A w , 3 voorwoord van de Russisch-Orthodoxe (') bisschop van 's-Gravenhage 
396 Er is muzieknotatie voor de tropana waarbij dat nodig is, voor de prokimena, voor het Alleluja (lx), 

voor de doxologie vóór de wegzending en voor het 'Amen' tot slot 
397 Of5 grote woensdag in 1987 in de Johannes van Damascus-kapel te Tilburg 
398 G Bartelink en A van der Aalst keken de concept-vertaling na en stelden waardevolle correcties voor 

Kort vóór de afsluiting van de tekst van deze studie kreeg ik een in 1989 verschenen Nieuwgnekse 
versie van de nte onder ogen Μαυρομάτης Ook die versie is op het formulier van de Apostolische 

Diakome gebaseerd In het boek van Mavromatis zijn enige inleidende opmerkingen over het oliesel, 

het formulier zelf, de Nieuwgnekse overzetting en talnjke noten opgenomen In de noten worden 

vooral de m het formulier voorkomende bijbelcitaten aangegeven en aantekeningen gemaakt bij de 

Schriftlezingen, deze aantekeningen zijn ontleend aan Gnekse exegetische commentaren, met name die 

van Ρ Trembelas 

399 Letterlijk staat er 'nte van de heilige olie oftewel van de gebedsolie' (αχολονθία τον αγίου έλαίον 

ήτοι. τον еіхеХаіо ) Een andere mogelijkheid dan 'nte' is 'orde van dienst' In het Gneks worden in" 

dit verband de begrippen τάξις en ακολουθία nogal eens samen gebruikt Zie ook Bouman 1958-

1962, Vismans, Lampe, 63 

400 Waar de aanwijzing 'deze' staat, kan de naam van de zieke worden gelezen 

401 De vier piagale ('schuine') tonen worden ook wel de 5de, 6de, 7de en 8ste toon genoemd 

402 In het woord μνστιχως beluistert men ook het woord voor sacramenten μνστήρια 

403 Het is onduidelijk wat ¿тер μίτόχους precies betekent Ps 44, 8 en Hbr 1, 9 zeggen χαρά τους 

μίτόχονς σον 

404 Zie ook ρ 4 ν; de literatuur in noot 5, Gordon 

405 Dat is de technische term voor degene ten behoeve van wie het oliesel plaatsvindt (ό тш то 

(ΰχίλοΒΟρ) 

406 Het is niet consequent, dat het Alleluja hier in het formulier met zwarte letters is geschreven 

407 Zie 2 Kg 20, 1-11, 2 Kr 32, 24, Jes 38 

408 Zie 2 Kr 33, 12 ν 

409 Zie deel II, ρ 144-152 

410 Καλλίνικος, 539 

411 Εύχολόγιοί' 1980, 382-387 (hier 386 ν), Mucpòr Εύχολόγιοι- 1981, 244-261 (hier 260) De tekst in het 

grote euchologion is korter dan die in het kleine, met name omdat eerstgenoemde tekst tussen de 6de 

en de 7de ode van de kanon geen evangelie, noch anavathmi en het gebed 'Red, God, uw volk ' 

bevat 

412 Zie o a Mi/cpòe Εύχολόγιοί' 1981, 218 227 Dit euchologion bezit geen aparte formulieren meer voor 

pnesters, monniken en vrouwen 

413 Zie verder deel II, ρ 135 183 Vgl De Meester 1929, 509-512, Hofmeister, 227 

414 Μικρόν Εύχολόγιοι- 1981, 75 

Deel Π 

1 Een overeenkomstige vaststelling vindt men aan anthropologische zijde in Vermeulen, 122 

2 ТредтЛас 1963, 22-24 

3 Volgens dez zijn de ovenge subdisciplmes de homiletiek (17 ομιλητική), de katechetiek (ή 

κατηχητική), het kanoniek recht (τό κανονικό δίκαιο) en de missiologie (ή (Ι-ωτίρική 

ίίρατοοτολική) De auteur onderscheidt ook nog de diakoniek oftewel interne missiologie (ή 

ίσωτΐρικη Ίιρατοστολική) ΡοΟότουλος, 2 ν wil in plaats van de term τρακτική ίίολογία liever 

die van τοιμαντική ιολογία gebruiken, omdat volgens hem toch alle praktisch-theologische 
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subdisciplmes voor clerici bestemd zijn Τρίμτέλας 1963, 22 ν daarentegen vindt, dat de praktische 

theologie zich niet tot het werk van priesters moet beperken, maar ook dat van leken moet bestuderen 

Met betrekking tot het gravis-accent valt het volgende op te merken In het huidige Gnekenland wordt 

m plaats van dat accent in het polytonisch stelsel vaak de acutus geschreven In deel II, dat de 

hedendaagse praktijk behandelt, doe ik dat ook 

4 De meeste pastoraalpsychologische werken waarnaar op ρ 102 verwezen wordt, bevatten echter vele 

godsdienslpsychologische bestanddelen Over de sociologie in het algemeen zie Τζανίμης, 25 39 ν Het 

betreffende artikel is in een ingekorte versie ook in het Frans verschenen Tzaniims Zie verder 

Vermeulen, 116 v; Kynakidis, 11 ν 

5 ΦουντοίιΧης 1981, 3-29, Παττατγίάννης 1973, 5-10 Ik heb de gegevens hieruit vergeleken met 

Μωραιτης 

6 Vgl de definitie van de liturgie bij Φουντοΰλης 1981, 4 ' het openbaar gebed van de Kerk dat 

geschiedt volgens een officieel van kracht zijnd ceremonieel in een hierarchisch gestructureerde 

kerkelijke bijeenkomst' ( της δημοσίας τροοευχης της 'Εκκληοίας, της -/ινομένης καθ' ¿¡ριομίνον 

ίτισήμως κρατόνν τντικόν, tv ιίραρχονμίνη ίκκληοιαστικη σννάξci) 

7 Τ ζ ρ Het is met duidelijk, wat hiermee precies bedoeld wordt 'pastoraal' alleen in de betekenis van 

'met betrekking tot de priester' of in de bredere zin van 'met betrekking tot de plaats van de liturgie 

in de kerk, het pastoraat en de samenleving' Het betreft waarschijnlijk gedachten en mijmeringen over 

de geest en de plaats van de liturgie die vooral de persoon en het functioneren van de priester 

betreffen De term houdt in ieder geval niet in dat men empirisch onderzoek vemcht naar de huidige 

praxis van de liturgie Μωραιτης, 198 onderscheidt in de liturgiewetenschap, die hij ovengens 

XtiTovpyioXoyïa noemt, een praktische tak Daartoe behoren de rubnstiek en de 'pastoraalhturgiek' 
('τοιμαίνουοα Χατουρ-γική') De laatste is gencht op stichting (την βρηοκιντικην και ηβικην 

οικοοομην των τιστωΐ") 

8 Φονντου\ης 1981, б 23 ν stelt dat de godsdienstpsychologie en -filosofìe de geest en de zin van de 
liturgie helpen begrijpen en dat de ethnologie een secundaire bron vormt 

9 Μωραιτης, 197 geeft twee betekenissen van het begnp тО&то руііщ Enerzijds houdt het een meer 

bijzonder onderzoek van de liturgie in, anderzijds betekent het alleen het technisch en praktisch 

onderzoek naar de wijze van vieren In de tweede betekenis valt het samen met het begnp 'rubnstiek' 

en wordt het woord in het huidige Hellas het meest gebruikt 

10 ΎρίμτίΚας 1950, Φοιχτούλης 1978 

11 Vooral Φονντοΰ\ης 1965 1968 Ook de studie van de hagiografie, die in Gnekenland nauw verwant 

met de liturgiewetenschap is, heeft belangrijk matenaal over het gebruik van olie bij wonderbare 

genezingen opgeleverd Wetenschappers buiten Hellas, o a de Bollandisten, hebben eveneens veel van 

zulk matenaal opgedolven 

12 Μητσότουλος definieert de heilige traditie als het geheel van geloofswaarheden die aanvankelijk door 

de Heer en de apostelen mondeling werden overgeleverd en daarna door de Kerk in haar onderricht 

werden doorgegeven De traditie werd deels geformuleerd op de oekumemsche en op enkele 

plaatselijke concilies, deels werd zij meegedragen in het gemeenschappelijk geloof en geweten van de 

Kerk en samengevat in de latere dogmatisch-symbolische werken, in de geschriften van de Vaders en 

in de liturgische boeken 

13 Ik kom daar op terug in het nawoord 

14 Zie echter de positievere uitlatingen van Φονντονλης 1981, 23 ν. ΦονντονΚης 1984 beschnjft alleen de 

officiële eredienst 

15 Vooral ΦονντονΚης, Άχακτησίΐς Τ.Α'-Δ' Daann ligt de nadruk op de traditie, de rubnstiek en op 

de resultaten van histonsch-kntisch onderzoek Zie verder Παταγιάρρης 1973 

16 Koprapaxqç zj ; Ροδότουλος Ik heb de gegevens hieruit vergeleken met ίΛακρης 

17 Bijvoorbeeld ΡοΟότονλος, 65-67, Υίορναράκης z j , 90. 

18 Κορναράκης z j , 119-156, Φάρος 1979, Βάιτσος 1983, Α Εταυρότουλος 1985, Stavropoulos. 



19 Ροδότοι/λος, 24-33, Κορναράκης zj., 97-118 

20 Ροδότονλος; Κορροψάκης ζ.).. 1η Μακρης wordt geen melding gemaakt van de bijdrage van de sociale 

wetenschappen. Ik kan er hier niet op ingaan, of de relatie tussen de theologie en de sociale weten

schappen er een is van multi-, van inter- of van infradisciplinanteit, ofschoon dat wel een belangrijke 

kwestie is. Zie daarover in het algemeen Van der Ven. 

21 ... η τρόοδος των άνίρωτολογικωρ ίτισττ)μΰν оитХіГ σημακηκως eîç την κατατόησιν του 

τοιμίρος ώς ττρός TTJC фіоіг кся τό rtpitxòptvov Βασικών τροΒλημάτωρ τ^ς ανθρωτίρης 

τροσωταίότητος. Ή κοιτατότισις 6έ α'ντή οδη-γϊϊ ας καθορισμό? της καλντί'ρας μαθόοον, 6ιά 

της ότοίας ό ττοιμήν ίύναται m ίτιοράση 'eri της τροσωτικότητος αΰτης. Ζο. Κορναράκης z.j, 

6 

22 Dez, 7-11; Κορναράκης 1980, 5-37, Α. Εταυρότοκλος 1980, 18-26. 

23 Dit is vooral de lijn die Komarakis volgt. Zijn leeropdracht aan de universiteit van Athene luidt 

'pastoraalpsychologie en biechtkunde' (¿(ομολογητικη) Zie Κορναράκης 1979 

24 Κορναράκης z j , 11-13 

25 Bijvoorbeeld Κορναράκης 1981b 

26 Βάντσος 1977. 

27 Φάρος 1981a, Ματβαιάκης 1973 

28 ΜατΟαιάκης 1978 

29 Γοι/σίδης 1986, 112-121. 

30 Ματίαιάκης 1984. 

31 Βάντσος 1988a, 4-32; dez. 1988b. 

32 Ρωμαίος; Κραγιότουλος; Χ Ετανρότονλος. 

33 Φάρος 1979, Βάντσος 1983 

34 Ετίιλιος 1980, Γουσίδης 1986 

35 Βάντσος 1977 vormt hiervan een goed voorbeeld Hij bespreekt schriftuurlijke en kerkhistorische (uit 

de tijd der Vadeis) gegevens en de resultaten van Westers pastoraaltheologisch en sociaalwetenschap

pelijk onderzoek Op grond daarvan stelt hij problemen vast en doet hij voorstellen ter verbetering van 

de pastorale praktijk in eigen land De auteur wordt weliswaar gekenmerkt door een grote pastorale 

bewogenheid, maar een concrete beschrijving en analyse van de situatie die hij wil verbeteren, 

ontbreken 

36 Ήμίρολόγιον 1984, 422 spreekt van een practicum (Φροντιστήριο» Ποιμαντικής Έ{ασκήσ€ως) voor 

een 'eigentijds pastoraat' (σύγχρονον τοιμαντικήν) 

37 Μαντίαρίδης 1985. 1975b, Τ{·ανίμης, Γιούλτσης 1985. 

38 τόσον η θρηακάα, βίωρονμένη ως κοινωνικον Φαινόμινον, 'όσον και αϊ λατουργίαι αϊ 

ασκούμΐναι ντο της 'Εκκλησίας εντός tvoç Οίτγκαφιμένου τλαισίον, και «ν τροκίΐμένω εντός τοΰ 

ελληνικού 'έθνους, δίν 'έχουρ ακόμη μέΚιτηβη άχο κοινωνιολθ7ΐκης άτό^ως ίιτο ελλήνων 

κοινωνιολόγων Ζο- ΤΓανίμης, 28. 

39 . ò χώρος της 'Ορίοδο^ίας £Ϊναι ακόμη κοινωνιολογικως σχίδον ταντίλως άγίώργητος Ζο. 

Παταδΐρός, 163 

40 ' Ό τι ?7ive μέχρι σήμίρον, eïvoi ασφαλώς ελάχιστον Δια νά δημιουργηβη κάτι 

αημαντικύηρορ, xpeiáfeTai τολλή κάί συστηματική tpyaoía και ovrtpyaaía. Ζο· Μαντίοίρίδης 

1975а, 7 

41 Savramis 1968. 

42 Γιοίιλτσης 1977. De auteur bespreekt enkele voor het thema van dit proefschrift interessante zaken, 

zoals de inkorting van de liturgie, de afschaffing van de stipendia en de deelname aan de communie en 

aan de biecht Verder: Jioultsis 1987, Loupassakis e a (ook met gegevens over de priesters en de 

monniken) 

43 Kynakidis 

44 Γισίιλτσης 1975 (ook in het Engels gepubliceerd: Jioultsis), Mantzandis 1981, 173-182. 
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45 Γουο'ιΰης 1982. Deze auteur heeft o.a. de deelname aan de communie en aan de biecht onderzocht. 

46 Χατζημιχάλης. Dit is ook in het Frans gepubliceerd Hatzimichali 

47 Γονσ'ιδης 1973, dez 1986, 61-83. 146-154. Mantzandis 1981, 169-173 biedt gegevens over de aantallen 

Orthodoxen, andere christenen, moslims, enz, de clerus en de kerkgang 

48 Γουσ'ιδης 1975 Een ingekorte versie ervan is ook m het Frans verschenen Goussidis 

49 Μαντ^αριδης 1975d (ook in het Engels gepubliceerd Mantzandis 1975b), Mantzandis 1981, 182-188, 

Ηαντϊαρ'ιδης 1985, 284-291 

50 Ετ-ύλιος 1980, 141 (noot 68); Mantzandis 1981, 172 v; Ware 219 Zie verder in hoofdstuk 3 de 

paragraaf over de frequentie van het oliesel. 

51 Vgl. Γιούλτστίς 1977, 13-16. ΣινότουΧος gebruikt de kwalitatieve methode 

52 Παταδερός (in een kortere versie ook in het Engels verschenenr Tapaderos); ΜαντξΌρΊΟης 1975c 

(ook m het Frans gepubliceerd: Mantzandis 1975a). Zie ook Savramis 1962. 

53 Τζαν'ιμης, 25. 

54 Vermeulen, 116. 

55 In Athene bevindt zich onder meer het EKKE ('Εθνικό Κΐντρο Κοινωνικών Έρ(υνων), dat vanaf 

1959-1960 functioneert en dat naast andere activiteiten het tijdschnft 'Revue van Sociale Onderzoeken' 

(Έτιθίωρηση Κοινωνικών 'Epevvàv) uitgeeft. Zie verder Vermeulen, 116 ν. 

56 Aan de theologische faculteit te Thessaloniki zijn aan de leerstoel 'ethiek en sociologie van het 

chnstendom' (ηθική και κοινωνιολογία του χριστιανισμού) van G. Mantzandis enkele godsdienst

sociologen werkzaam (A Gousidis en V Jioultsis). Ook aan het EKKE bestaat een afdeling voor 

godsdienstsociologie 

57 Ik heb dit herhaaldelijk van hen gehoord. Vgl Τξαν'ψης, 48 

58 Dez, 42 v. 

59 Γιοΰλτοης 1977, 15. 

60 Dez., 15 ν; Τ^ανιμης, 42. 48; Κορναράκης 1980, 6-16; Κορναράκης 1981a, 14-16; Φάρος 1981b. 

61 Στίιλιος 1980, 19 ν. 

62 Ροόότουλος, 5. Vgl. Κορναράκης zj., 15 ν 

63 Αουκάτος 1978, 21-90. 257-299. 315 ν (met overvloedige literatuuropgaven); Κνριακίδου-Νέστορος 

1978. 

64 Λαογραφία КГ' (1964) bevat een algemene index voor de eerste twintig jaargangen van het tijdschnft 

Wie bijvoorbeeld onder de trefwoorden ¿λαιόλαόοΐ', 'ίλαιον en ίΰχίλαιον kijkt, vindt daar belang-

njke referenties. Zie ook Megas, 93 ν; Αουκάτος 1979. 1980. 1981. 1982; Κυρια/άδοιι-Νέστορος 1982; 

de in noot 177 vermelde literatuur. 

65 Rushton; Danforth; Oreo, 90-114; Dionisopoulos-Mass; Vermeulen, 122-124. Zie m.b.t. onderzoek 

gedurende de jaren zestig. Du Boulay 1974, passim (vooral 51-69); Du Boulay 1982. M.b.t. onderzoek 

gedurende de jaren vijftig zie: Blum/Blum; Sanders, Fnedl, passim (vooral 99-103) 

66 Rushton 163. 171. 186. 213, Danforth, 20 v; Sandere, 186. 273. 152. 150. 153, Blum/Blum, 168 175-180. 

206-216 

67 Ovengens spelen hier ook andere factoren mee. Zie daarover de volgende paragraaf 

68 Volgens ΐτατιατική Έτκτηρίς 1985, 15. 25 ν bedroeg in 1981 de totale bevolking van Griekenland 

9 740.417 mensen, die van Athene 3.027 331 en die van Thessaloniki 706.180. Het aantal inwoners van 

beide steden is sindsdien behoorlijk toegenomen. 

69 Groen 1976. 1979a. 1980. 1981 

70 Het gaat hier met om een geheel uitgewerkt conceptueel model zoals Segers, 22-49 en Janssens, 23-45 

dat voorstellen. 

71 O.a Al. 

72 Met name B. Fischer (Tner) en H.-J. Schulz (Wurzburg). 

73 Wegman, 248-252. 

74 Lexikon für Theologie und Kirche, ZVK. Bd I, 68. 
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75 Ordo unctionis infirmonim 

76 De scheidslijnen tussen dorp en stad zijn echter tamelijk vloeiend In de dorpen neemt men vele 

invloeden van de grote steden waar (Vgl Ετύλιος 1980, 55 65 ) In de steden wonen tallozen die nog 

maar tot voor kort in een dorp woonden en in veel van hun denken en handelen hun dorpse achter

grond blijven vertonen Dat betekent dat er in de steden ook mensen zijn die een oliesel m geval van 

ziekte vieren, en dat daarentegen onder invloed van de stedelijke beschaving in de dorpen de tendens 

afneemt bij ziekte een oliesel te vieren 

77 De term is ontleend aan Wester 1981, 193 

78 Vgl Orso, XII 'On many occasions, however, when I had planned to go out to do some shopping, I 

wound up collecting jokes instead' 

79 Bij een fietstochtje door de stad was het dus zaak goed op zulke aankondigingen te letten In het 

anarchistische Griekse autoverkeer was dat overigens een riskante opdracht 

80 De juiste gegevens over de omvang en de organisatie van elk bisdom (én van Athos) vindt men in de 
jaarlijks uitkomende 'agenda' van de Kerk van Griekenland Ik heb gebruik gemaakt van 'Ημερολόγιο? 

1983 1984 

81 Het kleine verschil in datum tussen de nummers 3 en 9 is erdoor veroorzaakt dat men dezelfde 

weekdag wilde aanhouden. 

82 Wester 1981; Veenman, Janssens, 125-161, Segers, 236-255, Kloos, 153-170 

83 Γίωργοτοταδάκος, 739 746 geeft als betekenissen voor ταρακολονίώ 1 ακολονθύ катоюс, τάφνω 

aró κοντά ПОТОМУ, 2 μίλίτώ, е£ета{"а), ίνημέρώνομαί, 3 ακονω, διδάσκομαι, 4 ταίρνω μέρος, 

μίτέχω, 5 костаХаааі и, trvow, en voor ταρατηρύ 1 ταρακοΧονθώ, eteráfu, 2 Βλίτω, διακρίνω, 

διατιστώνω, 3 ίλίγχω, κατακρίνω, μαλώνω, 4 Quo ) ταρατηροίιμαι, yipopai αντιληττός, 

ταρουοίάζομαι, (μφανι^ομαι Zoals blijkt, kunnen beide woorden ook synoniem zijn MIJ gaat het 

hier echter om betekenis vier van het eerste woord en om betekenis twee van het tweede woord 

84 Jennings, 116 De auteur maakt op ρ 123-127 een onderscheid tussen 'ntual knowledge' en 'scientific 

knowledge of ntual' De eerste soort kennis verwerft men slechts door het voltrekken van de nte zelf 

De tweede soort komt tot stand door de observatie van nten, maar dient te stoelen op de eerste soort 

kennis 

85 Wester 1981, Veenman, Janssens, Segers, Kloos 

86 Zie ρ 56 ν 

87 De ceremomans van het klooster zei mij, dat vooral de jongere monniken, die grotendeels academisch 

gevormd waren, een ngide standpunt hierover innamen 'Zij kunnen het naar hun geweten met 

verantwoorden samen te bidden met ketters (аіретікЫ.) Buiten de kloosterkerk heerst gastvrijheid 

voor ketters, maar niet in de kerk zelf, zo zei hij 

Over Nikodimos zie ook ρ 50 

88 Bij het schrijven van deze en van de volgende paragraaf heb ik behalve van mijn eigen ervaring gebruik 

gemaakt van Segers, 150-185 216-236, Janssens, 65-124 

89 Hier valt echter bij op te merken, dat de situatie alleen al door mijn aanwezigheid niet meer 'normaal' 

was 

90 De vraaggesprekken met twee ziekenhuispnesters waren van kortere duur Die heb ik daarom in de 

tweede kategone ondergebracht 

91 Zie ρ 111 

92 Het dorp dat in de nummers 1 2 3 16 bedoeld wordt, is hetzelfde als het in tabel 1 onder nr 27 

aangegeven dorp Het klooster in nr 4 is een ander dan het in tabel 1 onder nr 5 aangegeven klooster 

De kapel van het studententehuis is dezelfde als die in tabel 1 onder de nrs 3 en 9 genoemd wordt 

93 Groen 1980 1981 Ik heb het instrumentarium opgesteld samen met de liturgist Η -J Auf der Maur en 

de klinisch psycholoog E Comelissen Het is o a gebaseerd op een schema voor de observatie van 

liturgische vieringen dat door Η -J Auf der Maur ontworpen is en dat hij, de homileticus J Besemer 

en ik gehanteerd hebben bij de observatie en analyse van liturgische en andere vieringen in het 
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voorjaar van 1979 samen met studenten van de Vnje Studierichting van de Katholieke Theologische 

Hogeschool Amsterdam 

94 Zie ρ 109 ν 

95 Ik heb mijn instrumentarium vergeleken met het instrumentanum dat is gebruikt door Hooij-

donk/Wegman, 137-144 Die auteurs hanteren het volgende schema I de objectieve structuur van een 

dienst (onderscheiden in 1 de samenstellende elementen, 2 de participanten en hun functies 3 de 

tijdsordening, 4 de ruimtelijke ordening, 5 de teksten), II de subjectieve structuur van een dienst (6 

de beleving door de gelovigen van het liturgisch handelen in zijn elementen, functies, ruimte- en 

tijdsordening) Dit is een evenwichtig schema met een goede uitwerking ervan Er vallen echter twee 

vragen bij te stellen Moet de ruimtelijke ordening met op de eerste of tweede plaats staan'' (Op ρ 9-

13 zetten de auteurs haar nog wel op de eerste plaats ) Kennen de schrijvers niet te veel gewicht toe 

aan de tijdsordening als zelfstandig element'' 

Ik heb mijn instrumentarium ook vergeleken met de opzet van Reifenberg, Bd I, 186-296, Bd II, 21-

385 Na onderdelen over de theologie en de anthropologie van de liturgie (I, 186-229), de dragers 

- ikzelf gebruik de term 'deelnemers' - en de voltrekking van de liturgie (I, 230-296) komen in dit 

handboek de fundamenten, elementen en structuren van de eredienst, ingedeeld naar de vijf zintuigen, 

aan de orde (II, 21-235) evenals de factoren tijd en ruimte (II, 236-385) Ook al verdient de indeling 

naar de vijf zintuigen lof, moet men toch vaststellen dat de schrijver zijn grondmodel te uitvoerig en 

met te veel herhalingen (en daardoor vermoeiend) uitwerkt Zie hierover verder Groen 1979 b 

Over het opstellen van een onderzoeksmstrumentanum zie ook Veenman, 219-221 

96 Wester 1984, 1-28 169-231 Deze auteur baseert zich op Glaser/Strauss maar stelt op grond van zijn 

ervaring in veldonderzoek enige aanvullingen en correcties voor op het model van Glaser/Strauss 

Van der Ven/Visscher, 197 stellen dat de kwalitatief- en de kwantitatief-empinsche methodologie 

elkaar aanvullen 

97 Triangulatie is eveneens toegepast door Hooijdonk/Wegman en wordt voorgesteld door Scheer 1985, 

109-118 In beide werken gaat het om een combinatie van observatie en interviews Vgl Kloos, 159-

163 

98 In sommige situaties waann het oliesel gevierd wordt, zoals die van ziekte en sterven en die van de 

voorbereiding op het paasfeest, is dat nochtans niet gebeurd 

99 Vgl Wester 1984, 178 

100 Dez , 199 217 (noot 4) 225 ν stelt dat verzadiging een relatief kntenum is en dat volledigheid 

onbereikbaar is 

101 Een consequente verdeling van de stof over die vier aspecten is overigens erg moeilijk Hier en daar 

overlappen ze elkaar Ook bestaat er het gevaar de stof kapot te analyseren 

102 Ik ben het eens met de argumentatie van Bouman 1961, 269 dat ей> beter met 'heilig' dan met 

'goddelijk' kan worden vertaald Verschillende keren, o a in mijn vertaling van de nte van het oliesel, 

gebruik ik toch de vertaling 'goddelijk', vooral om de variatie van begrippen in de oorspronkelijke 

tekst te laten zien 

103 Zie ρ 150 ν 

104 Dalmais, 121 Volgens Hofmeister, 21 komt deze benaming wel voor in de West- en de Oostsynsche 

en in de Koptische ntus en noemen de Maronieten de ziekenolie 'olie van de kleinere lamp' In het 

boek van Hofmeister vindt men talrijke gegevens over de verschillende liturgische oliën 

105 Aowtaroc 1978, 262-266, dez 1980, Παταγιά^πκ 1973, 86-104 288-315, ΈησΧύύης, 81-110, Аіапса, 

152-157 185-187 

106 'EwaXti&jç, 5 13 ν 23-26 

107 Dez, 5 ν schreef al in 1958 dat de vasten 'm het geweten van alle gelovigen een probleem en een 

dilemma was geworden' (έχα Kararríjari τρόύ\ημα και δίλημμα «ς την σνρά6ηθίΡ 'όλων ТШУ 

TLOTIJt) 

108 Zie ook ρ 149 ν 



109 Dit is des te merkwaardiger, als men bedenkt dat de Voorafgewijde' juist wordt gehouden om mensen 
de gelegenheid tot communiceren te geven, ondanks het feit dat op doordeweekse dagen van de grote 
veertigdagentijd geen eucharistie mag plaatsvinden De frequente communie is een zeldzaam verschijn
sel, hoewel zij o a in liturgiewctenschappeüjke kringen wel gepropageerd wordt. Zie ook de paragraaf 
over de frequentie van het oliesel 

110 Ύριωδιοί, 374 ν 

111 Zie ook ρ 186 ν 

112 Αουκάτος 1978, 270-275, dez 1979, dez 1982, 126-129, Παταγιάι-η/ς 1973, 109-113 282-287, 'ЕтЫ-

6ης, 111-118, Onasch, Groen 1982/1983, 65 ν 

113 Vooral onder Amerikaanse invloed gaat men er echter steeds meer toe over ook of alleen op Keistmis 

geschenken uit te wisselen 

114 Λουκάτος 1978, 266-269, dez 1981, 113-130, 'EwaXtiftic, 122-132, Παταγιάκη/ς 1973, 117-120 361-

363 

115 Op zaterdag, op de vooravond van 6 augustus en op de vooravond van 15 augustus wordt de verzoek

dienst echter niet gevierd Zie ook ρ 145 ν 

116 Пажауіаруі)с 1973, 108 126 ν, 'EpwXíífiíjc, 118-122 
117 Hollaardt stelt' 'Ρ is in de gneks-byzantijnse ntus de benaming van de vigiliedagen van Kerstmis en 

Theofani' Dit is echter te eng opgevat Ook andere liturgische hoogtijden kennen een paramoni 

118 Als het eerste deel van het oliesel met wordt weggelaten, viert men in feite een dubbele morgendienst 

119 Zie ρ 183 

120 Er bestaat een zee van literatuur over de vraag wat ziekte is Ik verwijs hier alleen naar Rothschuh, 

Heim, Τιμό0(ος 

121 Kraan Zie ook ρ 4 

122 Bijvoorbeeld Gavin, 158 ν, Καλογήρου, 1131 ν Zie ook de veelomvattende visie m Harakas 1989 

123 Vgl Πατατιαοτ)? 1973, 350 

124 Vgl Ματβαιακης 1976a, 728-738, dez 1978, 62 

125 Een parochiepriester te Thessaloniki vertelde me, dat op zich een oliesel hiervoor geschikt was, maar 

dat hij blij was dat de mensen er in deze situatie weinig of niet om vroegen, omdat hij het een 

vermoeiende nte vond Een illustratieve casus van zo'n oliesel (nr 15 van tabel 1 op ρ 113) is de 

volgende In een gezin dat uit vier leden bestaat, nl de vader, moeder, een twintigjarige zoon en een 

achttienjarige dochter, heeft de dochter klachten van depressieve aard en bezoekt daarom een 

psychiater Omwille van de gezondheid van haar dochter wil de moeder thuis een oliesel vieren 

Aanvankelijk heeft ze voor hetzelfde doel in de kerk een pnvé-euchanstie willen laten doen, maar daar 
heeft ze van afgezien De dochter is van de plannen van haar moeder op de hoogte Samen met haar 
ouders neemt zij aan het oliesel deel Haar broer is op vakantie De pnester die de vienng leidt, is de 
pope van de parochie Hij kent het meisje en haar moeder vanwege hun deelname aan kerkelijke 
vieringen, maar er bestaat geen diepgaand contact Tussen de pnester en de psychiater bestaat 
helemaal geen contact Na de dienst vraagt de pope even aan de jonge vrouw hoe zij het maakt, en 
wenst haar alle goeds Hoe zij het oliesel beleefd heeft, weet ik met Zie ook de casus op ρ 208-211 

126 Een voorbeeld daarvan is dit In Thessaloniki ± 1975 ligt een oude man in doodsstrijd Hij kan %ich 

niet overgeven Op een avond laat zijn familie een pnester komen voor een oliesel en de laatste 

teerspijze Enkele uren na de vienng sterft de man 

Meijer 1981 beschnjft een casus uit de Byzantijns-Slavische ntus in Canada 

127 Een illustratieve casus is deze Een oude man ligt anno 1978 in een ziekenhuiskamer op het eiland 

Lesbos op sterven De behandelend arts deelt de familieleden van de man mee, dat die de avond met 

meer zal halen Op voorstel van de pnester die aan het ziekenhuis verbonden is, wordt in de kamer van 

de zieke een oliesel gevierd De familie neemt eraan deel Er gaan verschillende pnesters voor Tijdens 

de vienng komt de man af en toe bij bewustzijn en verliest dan weer het contact met de buitenwereld 

Het oliesel is al enige tijd aan de gang, als het ineens veel slechter met de zieke gaat 'Mijn hemel, hij 
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gaat dood Snel, de communie', roept een der priesters en hij rent weg om de kelk te halen De zieke 

ontvangt de communie Daarna wordt het oliesel voortgezet Niemand van de familieleden is er echter 

meer bij betrokken, omdat de toestand van de patient alle aandacht opeist Twee uur na de zalving 

sterft hij Deze casus is mij verteld door de zoon van de man in kwestie, over het algemeen een zeer 

betrouwbaar informant 

Ματθαιάκης 1978, 62 klaagt erover, dat de gelovigen bij ziekte het oliesel vaak óf helemaal niet vieren 
óf pas als er geen hoop op genezing van de zieke meer bestaat en diens levenseinde aanstaande is, ja 
als hij soms al zieltogende is of in coma ligt 

128 Vgl Ματϋαιάκης 1973, 188 ν Wanneer men ovengens van de 'smetteloze sacramenten' (τά 'άχραντα 

μυστήρια) spreekt, bedoelt men daarmee meestal alleen de communie, in elk geval nooit het oliesel 

129 Een illustratieve casus is de volgende HIJ speelt zich af te Thessaloniki in 1983 Een man lijdt aan 

kanker en bevindt zich in de terminale fase Zijn familieleden en de parochiepriester weten dat, maar 

aan hemzelf is het niet verteld Er wordt Voor het beter worden van de zieke' een oliesel gevierd, maar 

dat gebeurt vanuit het oogpunt van de familie en van de priester tevens als voorbereiding op de biecht 

en op het viaticum Na het oliesel spoort de familie de zieke aan te communiceren met als argument 

dat 'dat goed voor zijn gezondheid is' (tifai κάλο yiá την vyúa σου) De zieke stemt toe, maar 

begrijpt tevens uit verschillende uitlatingen van zijn omgeving de ware toedracht van zijn ziekte Korte 

tijd later wordt hij in het ziekenhuis opgenomen Dne dagen daarna sterft hij Op de dag van het 

overlijden heeft de pope nog een tweede oliesel willen vieren zowel om het Verlies van aardse zorgen 

en de vreugde om het binnengaan in het njk van de Heer* bij de zieke te bevorderen als om voor 

genezing te bidden De dood van de zieke heeft het priesterlijk voornemen verijdeld Deze casus is my 

vértelo door de priester in kwestie Zelf was ik aanwezig bij de begrafenis van de man 

130 Ματβαιάκτις 1978, 61 ν 66, dez 1973, 189, Βασιλότουλος z j , 11-17, dez 1982, 41-47 De tweede 

auteur beschrijft vijf casussen uit de jaren vijftig en zestig 

131 Zie ρ 120 ν Omwille van de eenheid komen in dit geval ook aspecten van de betekenis, de vormgeving 

en van de deelnemers aan bod 

Volgens Scheer 1987, 405 is in het huidige Nederlands-Romeinse ziekenntuale nauwelijks rekening 

gehouden met de situatie in ziekenhuizen en in andere gezondheidsinstellingen Hetzelfde geldt voor 

het formulier van het Gnekse oliesel 

132 Ik heb er geen nauwkeunge informatie over welke andere liturgische vienngen tijdens de grote week 

in de ziekenhuizen plaatsvinden Als dat er weinig of geen zijn of slechts fragmenten ervan (bijvoor

beeld alleen de hoogtepunten van grote vnjdag en de paasnacht), wijst dat erop dat aan het oliesel een 

groot belang wordt toegekend 

133 Volgens Demetnou, 171 ν had de kerk in Thessaloniki tijdens het einde van de jaren zeventig op het 

gebied van de welzijnsvoorzieningen, o a in het bejaardentehuis, de ziekenhuizen en het blindenmsti-

tuut, nog tamelijk grote invloed 

134 Vgl de taakomschnjving voor het ziekenpastoraat in het bisdom Thessaloniki volgens Ήμήρο\ο·/ιον 

1984, 526 'Voor ieder ziekenhuis en iedere kliniek bestaat er een verantwoordelijk Pnester, die 

bezoeken aflegt, de biecht afneemt, godsdienstige literatuur uitdeelt en de Heilige Riten viert' (Δι' 

'ίκαοτον Νοσοκομέίον και Κλιηκηρ υταρχίΐ υτίίιθννος 'Itptiç, Ь ¿xoïbç ίτωκίτπται, 

¿{ομολογία διαΗμίι Ορηοκαπι,κά 'έντυτα και ηΧίϊτας 'Itpàç 'ΑχοΧονθίας) 

135 Een bijzondere casus die zich in 1983 te Thessaloniki afspeelt, is deze Een hoofdarts van een 

ziekenhuis ligt na een hartaanval op de 'intensive care'-afdeling. Het medisch en het verpleegkundig 

personeel van de afdeling waar de arts normaliter werkt, vraagt de ziekenhuispnester om een oliesel 

voor hun chef Na de vienng, waarbij het personeel aanwezig is, gaat men naar het ziekbed van de arts 

en wordt hij door de pnester gezalfd De pope zei mij later erdoor verrast te zijn dat juist medici die 

de wetten van ziekte en genezing zo goed kenden, om een oliesel vroegen 



136 In Ήμίρολογιο? 1983, 428 ν en Ήμίρολό-γιον 1984, 418 is een lijst opgenomen van ongeveer twintig 

ziekenhuizen die alle in het aartsbisdom liggen, en van de pncsteis die eraan verbonden zijn Uit de 

lijst blijkt dat m de meeste ziekenhuizen voor de volledige tijd een priester werkzaam is 

137 ΜηΧιώρης is een schriftelijk verslag van de betreffende priester over enkele elementen van de 

pastorale dienst gedurende de jaren 1978-1982 Het oliesel wordt er echter niet in vermeld evenmin als 

het viaticum, de biecht wel ρ 7-9 (Mijn gegevens over het oliesel stammen uit een gesprek met de 

pnester ) Enkele zinnen uit het verslag doen wel aan het oliesel of aan andere ziekenliturgie denken, 

bijvoorbeeld de passage dat 'de aanwezigheid van de pnester de zieken aan de hemelse arts van de ziel 

en van het lichaam (TOP obpánop larpof тш ψνχωρ кой των σωμάτων) herinnert' (ρ 6 ν) Ορ ρ 4 

wordt gesteld, dat 'het totale aantal van de heilige nten die jaarlijks in de kapel gevierd worden, meer 

dan vierhonderd bedraagt' Daar wordt het oliesel hoogstwaarschijnlijk ook bij gerekend 

138 Ernstig zieken uit 'buitengewestcn' als Kreta en (ook al behoort het niet formeel tot de Griekse staat) 

Cyprus komen, als ze voor een verdere behandeling doorverwezen worden, meestal terecht in Atheense 

ziekenhuizen Welnu, volgens de pnester van het grootste Atheense ziekenhuis bestaat het hoogste 

percentage van de patiënten die om een oliesel vragen, uit Kretenzers en Cypnoten Op Kreta en 
Cyprus leven volgens hem de oude tradities, waaronder het vieren van een oliesel bij ziekte, sterker 
voort dan op het vasteland van Hellas Hij zegt dat de Gneken van de ovenge eilanden en die van het 
vasteland eerder om de communie en de biecht dan om het oliesel verzoeken Paradoxalerwijze vragen 
volgens hem stedelingen relatief vaker om een oliesel dan plattelanders Men zou immers het 
omgekeerde verwachten De pnester verklaart dat feit hiermee, dat op het platteland het christendom 
een formele zaak pleegt te zijn met een sterke sociale controle en dat plattelanders zich daaraan in het 
ziekenhuis willen onttrekken, terwijl stedelingen bewust en vrijwillig christen zijn zonder dwang van 
buiten Ten derde zijn volgens hem de meeste patiënten die een oliesel wensen, van oudere leeftijd 
Jongere patiënten vragen er alleen op aandrang van hun ouders om De jongeren zijn volgens de pope 
van hun wortels vervreemd 

139 Omdat ik in die instellingen zo goed als geen veldwerk heb gedaan, is het moeilijk veel over de praktijk 
van het oliesel daar te zeggen Ik heb alleen enkele inlichtingen in een paar interviews vergaard Er zijn 
echter schriftelijke bronnen Vooral de jaarlijkse 'agenda' van de Kerk van Griekenland is van belang 
Onder het kopje 'Geestelijke Dienst' (Πνευματική Διακονία) biedt een paragraaf die doorgaans 

'Godsdienstige Ziekendienst' (βρηοΜυτική 'Ττηρίοία Ασθενών) getiteld is, inlichtingen over wie voor 

het ziekenpastoraat m elk bisdom verantwoordelijk is en hoe aan het pastoraat in ziekenhuizen en 

klinieken gestalte gegeven wordt In Ήμίρολογιοί' 1984 verschaffen echter van de negentig bisdommen 

er vierendertig geen informatie over het diocesane ziekenpastoraat Met uitzondering van twee 

bisdommen te Athene zijn dat allemaal plattelandsbisdommen waar zich weinig ziekenhuizen en 

klinieken bevinden De agenda's verschaffen ook informatie over het pastoraat in de militaire 

hospitalen Onder het kopje 'Menslievende Dienst' (Φίλανθρωτική Διακονία) wordt tevens vermeld 

wat voor matenele hulp ieder bisdom aan arme zieken geeft 

140 Een aantal popen op het platteland bezoekt zieke parochianen ook in een ziekenhuis in de stad, tenzij 

de afstand te groot is 

141 Een bisschop vertelde mij, dat hij jaarlijks in het plaatselijk ziekenhuis het oliesel viert Ook in het 

bisdom Nea Krim en Kalamana te Thessaloniki gaat de bisschop op grote woensdag in het oliesel voor 

in een der twee ziekenhuizen die binnen het bisdom liggen Vgl 'Hßtpo'Koyiop 1983, 643, 
'Hptpo\àyiov 1984, 636 Alleen daar in de agenda wordt het oliesel in verband met het ziekenpasto
raat genoemd 

142 Ik weet met of ook in een individueel geval een oliesel gevierd wordt, met name bij het sterven van 
iemand Als een bewoner ernstig ziek wordt, gaat zij/hij naar het ziekenhuis De persoon in kwestie 
mag echter altijd naar het tehuis terugkeren om daar te sterven 
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143 Onder 'psychiatrisch' en 'psychiater' versta ik hier omwille van de eenvoud tevens 'psychotherapeutisch' 

en 'klinisch-psychologisch', hoewel ook in Griekenland de psychiatrie, klinische psychologie en de 

psychotherapie van elkaar verschillen 

144 Blum/Blum zeggen voor de periode 1957-1962 iets dergelijks 'the paralysis of an arm may be 

simultaneously treated by home remedies, prayer, holy water, a tnp to the holy shnne at Tenos, and 

the employment of both a magician and a medical doctor' (p 34), 'magicians and physicians are often 

used simultaneously, and penicillin, holy oil, and the relics of a hero, may all be used in treating the 

same disease' (36) en ' going to a doctor by no means rules out the simultaneous use of a folk healer 

or a pnest' (89) Vgl dez, 168 175-180 206-216 Op ρ 209 wordl het oliesel trouwens omschreven als 

een '(special prayer or blessing), which may be said in the house of someone seriously ill and which 

uses consecrated olive oil that has special powers' 

145 Statistieken van het gezondheidswezen in 1981 vindt men in Στατιστική Έητηρις 1985, 88-103 

146 IKA betekent 'Instelling van Sociale Verzekering' (' Ιδρυμα Κύιρωηκης 'АофаХиад) Het is de 

grootste ziektekostenverzekeringsmaatschappij 

147 De wettelijke invoering van het 'Nationaal Gezondheidsstelsel' {'Εθνικό Σΰατημα "tyuaç) m 1985, 
waarmee о a het beroep van huisarts (01x076 wta/cóc yiarpóc) werd gecreëerd, heeft grote 
veranderingen op gang gebracht voor de gezondheidsvoorzieningen Daar ga ik hier niet op in 

148 Constantelos 1988 betoogt dat ook Harakas 1988, 36-42 doet verslag van een onderzoek dat in 1985 
onder Gneks-Orthodoxen in de USA (dokters, leken, priesters en bisschoppen) gehouden werd 
Daaruit bleek dat de overgrote meerderheid van de respondenten niet of nauwelijks een conflict ervoer 
tussen het Orthodox geloof en de moderne medische wetenschap 

149 Mijn gegevens zijn gebaseerd op het veldwerk en op Μτοτονάκης/N'i\oti>, ΪΛτοτονάκης/Ζάχος 

150 De geneesmiddelen zelf of de boeken waann deze beschreven staan, noemt men 'ιατροοόφια Zie over 

de volksgeneeskunde Λουκατος 1978, 234-240 (met literatuuropgaven) Vgl Blum/Blum, 86-88 166-

205 Helaas heb ik Α Μτι/ιτη-Παταστυροπούλου, Παραδοσιακή 'Ιατρική στηρ ΠίλοτοΐΊ^σο, 

Άθηνα 1985 met onder ogen gehad 

151 Ετυλιος 1987, 46 

152 Omwille van de eenheid komen hier voor zover nodig ook de aspecten van de betekenis, de vormgeving 

en de deelnemers aan bod 

153 Het nu volgende overzicht is voornamelijk op mijn veldwerk gebaseerd en bevat dus zeker met alle 

voorkomende riten 

154 Vgl ΦουηονΧης 1978a, dez, Άταπτίσίις ΊΑ , 78-80, ТВ', 127-131 195-201, Τ Δ', 167-169 218-225 

269-271 280 ν, Πατα-γιάνρης 1973, 363-368, Groen 1986 De teksteditie die door de clerus het meest 

gebruikt wordt, is Μικρόν EbxoXóyiov 1981, 1-19 313-386 

155 Vgl Патауіа піс 1973, 361-363, ΦονντουΧης, 'Arayrrjaeiç Τ Γ', 108-110 De edities van de tekst 

van de kleine verzoekdienst tot Mana die door de clerus het meest gebruikt worden, zijn Μικρόν 

Evxo\oyiop 1981, 20-42, 'Opo'Kóyiov, 543-558 De meeste leken die een tekst bij ¿ich hebben, 
gebruiken of een synekdimos of een van de vele losse boekjes, volksuitgaven die dikwijls verzorgd zijn 
door afzonderlijke parochies of door de broederschappen Voor verzoekdiensten tot populaire heiligen 
wordt gebruik gemaakt van θησαυρός 'Ayiwv Voor vele heiligen bestaan ook afzonderlijke uitgaven 

156 Μικρόν Ευχολόγιο» 1981, 20 Méyaç ΐυνίκδημος, 55 zegt Voor elke moeilijke omstandigheid van de 

gelovige' (etc τασαν δυσκολον Τίρ'ιατασιρ τόϋ τιστόΰ) 

157 In diverse bedevaartskerken liggen velletjes klaar met een voorgedrukte tekst erop als 'Notitie voor een 

verzoekdienst Ten behoeve van gezondheid' (Σημάωμα διό ταράκλησιν 'Ттер vytktç) waarachter 
men zijn naam en die van dierbaren kan invullen 

158 Παταγιάννης 1973, 373 Daar zijn ook de gegevens over deze nte uit afkomstig Zie ook hierboven 

ρ 96 

159 Μικρόν EùxoXôytov 1981, 274 ν Volgens Morríaiáwic 1978, 53 is het gebruikelijk dat de priester het 
gebed 'Heilige vader' uit het oliesel leest 
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160 Een ziekenhuispnester uit Thessaloniki gaf mij als voorbeeld deze tekst 'Heer Jezus Chnstus, arts van 

de ziel en van het lichaam, hoop van degenen voor wie de hoop is opgegeven, strek uw krachtige hand 

uit en genees uw knecht ' (Kvpit Ίησόν Χριστέ, 'tarpi ruf ψνχΰν κού тыг οωμάτων, ίλτίς τω? 

ίχτηλτισμένων, 'éumrov τήν ívwmjc xtCpa οον καί WOB ТОГ бо Квг σου . ) Hij voegde eraan 

toe, dat hij bij een jonge patient altijd een passage over tovenj (Βασκακα) opnam en bij een oude 

patient een zinsnede over vervloeking Bovendien bevatten zijn gebeden steeds een bede om vergeving 

De taal van zo'n gebed bestaat uit geijkte Byzantijnse formules Ter inleiding op het gebed leest hij, 

zo zei de pope, vaak het 'Onze Vader' en een tnsagion 

161 Ыисро Εύχολθ7ΐορ 1981, 273 In plaats van de lans wordt ook wel een kruis gebruikt Volgens 

ΠοτταγιαίΊτ/ς 1973, 373 vindt dat ntueel vaak plaats bij 'gewone ziekten' (σννήθων aoOtvtiüv) 

162 Mi/tpoc Ebxohrtiov 1981, 277-279 
163 Dez ,276v 
164 Dez, 262-273 Enkele exorcismen zijn echter geen gebeden maar bevelen aan de duivel om weg te gaan 

165 'Άγιος KtiirptOifóc, 75-80 bevat een aan Kypnanos toegeschreven gebed dat 'de magie ontbindt' 
(διαλυουσα τα μάγια) Dez, 81-93 telt elf gebeden ter ontbinding van magie of satanische werkzaam

heid Het laatste daarvan wordt aan Gngonos Dekapolitis toegeschreven In het dagelijks taalgebruik 

worden meestal alle hier genoemde gebeden gebeden van Kypnanos genoemd In het 'zevende gebed' 

(p 86 v) wordt het oliesel vermeld als middel tot het uitdrijven van boze geesten ' door de heilige 

Olie werp ik jullie, boze geesten, naar buiten ' ( Λα той άγίον 'Ελαίου ¿κΒάλλω 

νμχϋς τονηρά τρ(ΰματα ) 

166 Μικρόν Εύχολόγιοι· 1981, 132-140 Vgl Ματβοιιάκης 1976a, vooral 728-738, Amato, 387-416, 

Ματβαιάκης 1978, 62-67, Ρουσσας, Χ Εταυρότουλος Zie ook ρ 131 ν 155 ν 186 ν 

167 Ματβαι&κης 1976a, 728-730 klaagt erover dat vele zieken die te biecht gaan, dat voor het eeret in hun 

leven doen en dat ook de omgeving van de zieke de hoge waarde van de biecht niet beseft, maar pas 

aan de biecht denkt, als de zieke al zieltogend is en in coma ligt en het dus te laat is 

168 De 'agenda's' van de Kerk van Gnekenland geven voor de meeste bisdommen bij de afdeling 

'Geestelijke Dienst' (Πηνμαηκή Діоисосіа) onder het kopje 'Heilige Biecht' ('Upa Έ{ομολόγΐ(σις) 

informatie over het aantal priesters dat een biechtmandaat heeft Een bisschop vertelde mij dat als een 

zieke wil biechten en diens pastoor geen biechtmandaat bezit, de pope er een geestelijk vader bijhaalt 

Als er een oliesel gevierd wordt, gaan de pope en de spmtuaal er samen in voor Na het oliesel neemt 

de geestelijk vader de biecht af 

169 Vgl Ματ9αιάικΐ)ς 1978, 62-65 67-70 

170 Groen 1980 (met literatuuropgaven) 

171 Μικρό» Ευχολόγιο»- 1981, 184-194 Vgl Παταγιάννης 1973, 374 

172 Vgl Herzfeld, Dionisopoulos-Mass, 44-52, Vassiliou/Vassiliou, Hardie In het tijdschrift Λαογραφία 

vindt men talloze gegevens Zie daarvoor o a de index in jaargang KT' (1964) 

173 Die komen uit de keukenvoorraad of uit het lampje dat vóór de huisikoon brandt 
174 In de manale bedevaartskerk van Tinos staat een balie waaraan de olie wordt uitgedeeld Op de balie 

staat een bordje met de tekst 'De heilige olie wordt gratis uitgedeeld' (Tb ϋγιορ 'tXcaoP διακ'μίται 

(xjptáv) In Neo Prokopi op Euboia, waar Sint Jan de Rus vereerd wordt, deelt men doosjes uit waann 
een flesje heilige olie, een watje om te zalven, een flesje wijwater en een draadje zitten De bedoeling 
van het draadje, dat men tevoren om de schnjn van de heilige gespannen heeft en dat daarom 
geneeskracht bezit, is dat de zieke het om zijn middel bindt Verder zit er ш het doosje een klein 

boekje 'Upon ΐΐροσκνντιμοί Het roept de pelgnm tot bekenng op, opdat hij niet voor eeuwig verloren 

gaat en spoort hem ertoe aan te biechten, te communiceren en alle mensen zonder onderscheid lief 

te hebben Op de buitenkant van het doosje staat een passage uit het gebed na het vierde evangelie 

van het oliesel 'bewerk dat deze OLIE hen die ermee gezalfd worden, geneest, iedere ziekte verwijdert' 

175 Vgl Αονκατος 1978, 101-116 243-250 309 ν 315, Μτοτονάκης/Νίλσί»· 99 101 

176 Hel formulier dat bij begrafenissen het meest gebruikt wordt, is Μικρό? Ευχολόγιο»' 1981, 195-220 
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177 Vgl ΠαταχριστΌδονλοιι, 213, Αημητράκος 40 ν (ook over het gebruik dat de aanwezigen dadelijk na 

de teraardebestellmg stukjes brood verdelen, dat ze die dan in olie dopen en dat ze bij het eten ervan 

zeggen 'Mogen de botten als olie worden' [Λαοί τα κοκκα\α του], dwz moge de dode goed 

ontbinden en mogen zijn botten zuiver en glanzend als olie worden), МетаХХіеой, 348 (over de 

gewoonte dat enkele vrouwen olie en wijn in een potje gieten en de borst, voeten en rug van de dode 

met de vloeistof bekruisen) 

178 Danforth, 20 ν, Αημητρακος, 43 

179 Κωστάκης, 372 

180 Αουκάτος 1978, 205-225 314 ν; dez 1979, 34-38 

181 De kerkelijke huwelijksnte maakt evenals het oliesel geen deel meer uit van een eucharistie 

182 Ματθαιακης 1984, 155 noemt in dit verband nieuwjaar, het begin van de werkzaamheden 's zomers en 

's winters, het begin van het schooljaar van de kinderen en het vertrek van families naar het buitenland 

Hij vermeldt ook het behouden blijven na een ernstig ongeluk of andere gevaren Χρνσανθοτονλον, 

137 ν beschrijft welke voorbereidingen Gnekse immigranten (Pontien) in Perth in het begin van de 

twintigste eeuw troffen voor een bedevaart naar Jeruzalem o a inkopen doen, een oliesel vieren, te 

biecht en te communie gaan, een afscheidsmaaltijd houden, 1er kerke gaan vóór het vertrek Dat alles 
diende ter zegening en om kracht te geven aan de pelgrims in hun stnjd en op hun lange reis 

183 Ilccraiyiayrqç 1973, 350 schrijft een waterwijding voor samen met het gebed Чгаппеег iemand een nieuw 

huis gaat betrekken' (σταρ μί\Χη τις еіабХбеТі' tic оіко peor Μικρόν Ευχολόγιο* 1981, 280) 

184 Μικρορ Εύχολο-γιον 1981, 348-353 

185 Ματβαιακης 1976a, 353-371, Χ Στανροτουλος, 119 ν, Ρονσσας, 9 

186 Ματθαιακης 1976a, 369 noemt de volgende situaties herenigingen van een echtpaar dat lange lijd 

gescheiden leefde, gezinstwisten, zware zonden en ziekten 

187 Deze ohesels, vooral die op grote maandag, grote dinsdag en grote woensdag, wanneer zij hun 

kwantitatief hoogtepunt bereiken, doen een zeer groot beroep op het uithoudingsvermogen van 

priesters, ook omdat ze daarnaast nog de lange plechtigheden tijdens de grote week in de kerk moeten 

leiden en zich tevens aan de zware vastenvoorschnften moeten blijven houden 

188 Ware 218, Ετύλίβς 141 (noot 68) 

189 Γονσίοης 1982, 123-147 

190 Ware 219 Vgl Mantzandis 1981, 172 ν 

191 Γιο'υΧτοης 1977, 169-171 geeft cijfers over de mate van deelname aan de communie en aan de biecht 

bij priesters en theologen Vanwege het beroep en de persoonlijkheid van de onderzochten zijn de 

cijfers zeer hoog Het onderzoek werd vcmcht in 1976 Zie ook het onderzoek uit 1966 van Kynakidis, 

130-135 168-181 naar de deelname van studenten aan de communie en aan de biecht en naar hun 

kerkgang 

Mantzandis 1981, 158-164 verzet zich ertegen, dat metingen van de kerkgang worden gebruikt om de 

mate van godsdienstigheid vast te stellen HIJ wijst erop, dat in de Orthodoxe kerk geen zondagsplicht 

bestaat en dat er een grote verscheidenheid van liturgische vieringen is, zodat de gelovigen niet per se 

naar de eucharistie gaan 

192 ΜατΟαιακης 1976b, 14 124 149 acht het oliesel wel een verplicht sacrament en klaagt erover dat vele 

christenen het verwaarlozen Ματβαιακης 1984, 154 ν vindt dat het oliesel, dat nu gewoon iets 

formeels is, minstens eenmaal per maand in de kapel van de gevangenis moet worden gevierd, omdat 

er talrijke gevangenen zijn en er regelmatig andere gevangenen komen Zie ook dez, 144 ν 

193 BIJ ziekte en sterven komen de pnester en/of de familie van de zieke soms met dat voorstel Zie de 

paragraaf over de situatie bij ziekte en sterven 

194 Eén echtpaar zei mij 'Wij zondigen met' (Лес ίχμαρτάνουμέ) in plaats van 'Wij hebben geen seksueel 

contact met elkaar' 

195 Er neemt zo goed als altijd maar één pnester deel Zie de paragraaf over de deelnemers 
196 Bijvoorbeeld een oliesel waann de plaatselijk bisschop voorgaat 



197 De parochiële armenkas ondersteunt behoeftigen financieel door hun maandelijks een bepaalde som 
uit te keren Het geld hiervoor wordt geschonken door een min of meer vaste groep contnbuanten 
(συνδρομητές) in de parochie en wordt ook verzameld bij ohesels, zoals hier het geval is Tweemaal 

per jaar, ter gelegenheid van Kerstmis en Pasen, wordt in de Griekse parochies een 'Dag van liefde' 

{'Ημέρα οτ/άτης) georganiseerd Van de contnbuanten en ovenge parochianen wordt dan een extra-

bijdrage gevraagd, opdat aan de 'steungenietenden' een extra-toelage voor de grote feesten kan worden 

gegeven In het bestuur van de parochiële armenkas zitten naast de/een parochiepriester enkele 
vrouwen die door de parochiepriester voor deze functie gevraagd zijn (In het kerkbestuur zitten alleen 
mannen en de/een parochiepriester) Voor financiële noden die het parochiële kader overstijgen 
(bijvoorbeeld beurzen voor studenten), bestaat ш ieder bisdom een algemene armenkas 

198 Niet de achter- of familienaam (fTiÖfTo) 
199 De wisselkoers van de drachme was eind 1981 ongeveer ƒ 0,05 en eind 1983 ongeveer ƒ 0,04 
200 Κατι^δς, 60-66 wijst erop, dat vele gelovigen die een pnester vragen bij hen thuis een nte te komen 

vieren, dat ook doen omdat ze een bepaald probleem met hem willen bespreken Hij geeft ook een 

casus uit ± 1975 met het vervolg erop 

201 Μηλχώπ/ς, 10 stelt dat de 'heilige handelingen' (ìeporpat'im) in het ziekenhuis voor iedereen van 
oudsher gratis vemcht worden 

202 Een pnester zei mij dat hij niet wilde dat de mensen zouden denken 'de pope wil die zieke zeker een 
oliesel aansmeren' Zie ook ρ 155 ν 

203 Als er meer dan één pnester is, knjgt ieder een stipendium De hoofdpnester krijgt wel eens tweemaal 
zoveel als de ovenge pope(n) 

204 In 1984 betaalde men in het bisdom Thessaloniki voor een huwelijk deze bedragen 300 drachmen bij 
de aanvrage van het kerkelijk huwelijk, 650 drachmen voor het verknjgen van de diocesane huwelijks-
vergunning en een vanerend bedrag of wat men maar geven wil voor de huwelijksplechtigheid zelf In 
bepaalde kerken die erg populair bij bruidsparen waren, bestond er een drempelbedrag voor de 
huwelijksvoltrekking In de kerk van Sint Dimitnos was dat 4000 drachmen In het Manaheiligdom op 
Tinos hangt in de benedenkerk, waar vele pelgnms hun kind laten dopen, een bord dat zegt dat 
stipendia voor clenci en leken streng verboden zijn 

205 Ook het onderzoek van Γιουλτστ/ς 1977, 148 ν toont dat aan 

206 Deze term duidt eigenlijk de handeling van het offeren aan, met het offer zelf (τρόαφορο) Maar in 

het dagelijks taalgebruik heeft 'prosforá' vaak beide betekenissen 

207 Iemand vertelde mij dat op Kefallima rond 1920 op grote woensdag na het oliesel in de kerk parochia
nen die er niet bij geweest waren, de hele avond nog naar de kerk konden komen om door de pope 
gezalfd te worden 

208 Vgl Пагауіауініс 1973, 259-262 

209 Een goede illustratie daarvan biedt casus 3 

210 Vgl Hooijdonk/Wegman, 69 ν 

211 ΦονντονΧης 1978b schnjft bij de trapana en dergelijke Volk' in plaats van 'koor' 

212 Vgl de uitspraak van Bramate, 135 'Aber das wesentliche Problem fur das liturgische Leben unserer 

Tage besteht ohne Zweifel dann, daß die glaubige Laien ihre Rechte zurückerhalten, aktiv am 
Gottesdienst mitzuwirken' 

213 Zie echter ook ρ 138 

214 Ik noemde hen in mijzelf 'oliesel-freaks' Maar hoe moest ik mijzelf dan wel niet betitelen9 

215 Volgens 'Ημ<ρολογιορ 1983, 444 en Ήμίρολόγωΐ' 1984, 433 dient in het aartsbisdom Athene het 

oliesel in die jaren om vijf uur 's middags te beginnen 

216 Титмсог, 357 vermeldt bij de bepalingen voor grote woensdag echter het oliesel in het geheel met, 

maar alleen de kleine completen "s Avonds worden de kleine Completen gelezen' (Ίο ίστέρας 

а ауішокетаі το μικρόν Άτοδίίτνον) De jaarlijkse agenda's van de Kerk van Gnekenland die de 

bepalingen van het Typikon telkens toe- en aanpassen, noemen het oliesel wel en bepalen dat het 
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wordt voorafgegaan door de kleine completen Zo bijvoorbeeld Ήμίρολό-γιορ 1984, 77 'In de 

namiddag De Rite van de Kleine Completen en aansluitend het Heilig Oliesel' (Ты feiXirü Ή 

'ΑχολουΟία той Μικροί Άτοοιίτνου (Τυτικον Τριωδίου § 77) коя ¿с συπχίΐα то 'Άγιοι' 

Εύχέλαιορ) 

217 Zie ook Πατβγιάο^ς 1985, 147 ν 

218 Vgl ΠαταγιάΐΊ^ς 1973, 33 ν 

219 Dez, 351 Τό μήκος της άκολονβίας καθιστά σχίδόν абіігатог την τλήρη και ακρώη TÎXÉOIP 
αΰτης 'ιδία h ο'ικοις Έρτέϋθίν τό oucoXoc σχΐοόν των ttpe^c Tpoßaicet etç σν»τμ4σ£ΐς και 

xapaXttyeic ουχί τάιτοτί «ίιστόχους 

220 Φουντονλης, Άτοοτήσίΐς Τ Δ', 29-32 stelt dat sommige plaatsen met een oude overlevering een beter 

liturgisch geheugen hebben dan de gedrukte liturgische boeken 

221 Zie casus 2 

222 Vgl Εκορδδς, 40 

223 Vgl Ετύλιος 1987, 124-126 

224 Φουντουλης, ΆταντηΜις Τ Δ', 208 noemt nog enkele andere voorbeelden 

225 Het voorlezen van de namen speelt ook bij de kleine waterwijding, de verzoekdienst en het feest van 

de patroonheilige een grote rol Zie ook dez, 208-214 

226 Zie ρ 147 

227 Die wens wordt bij welk feest dan ook gebezigd en tevens in de dagen erna 

228 Braniste, 133 oppert het voorstel alleen het oliewijdingsgebed, de zalving en het zalvingsgebed te 

bewaren of het aantal lezingen te beperken Zie ook Bouwen, die verslag doet van een voorstel tot 

liturgische hervorming dat door Griekse seminariedocenten gedaan is 

229 Zie ρ 56-59 

230 Vgl Λοιικάτος 1980, 89 

231 Voor de vindplaats van de volledige tekst zie Follien HI, 529 

232 In het vormsel draait men de laatste twee woorden meestal om (Преи^огтос Άγίον) 

233 Volgens Φονντον\ιις Άααντησίΐς Τ В', 90 mogen ongedoopte kinderen niet gezalfd worden 

234 Zie ρ 135 

235 Zie ook ρ 160 

236 Zie ook de paragraaf over de plaats van het oliesel 

237 Twee illustratieve casussen zijn de volgende In een dorpje in Macedonie ligt medio 1984 een oude man 

op sterven Zijn zoon is arts Deze brengt zijn vader telkens als die op het punt staat de geest te geven, 

met injecties weer tot leven Zijn moeder en zijn zusters protesteren en dringen er bij hem op aan een 

priester te roepen voor een oliesel Het oliesel moet als kalmerend (ηρεμιστικό) middel werken, opdat 

vader in rust kan sterven, en niet als genezend (ícpaireirriKÓ) middel De zoon geeft hier echter geen 
gehoor aan 

In Thessaloniki ligt ± 1980 een man op sterven Hij wil niet communiceren, want de teerspijze 
symboliseert voor hem zijn definitieve levenseinde Wel wil hij dat er een oliesel wordt gevierd, omdat 
hij daarvan 'misschien nog beter kan worden' Zie ook noot 129 

238 Vgl ρ 52-55 

239 Zie ook Ματθαιάκης 1978, 62 

240 Meyendorff, 109 stelt dat het oliesel in de kerk op de vooravond van grote donderdag ter vervanging 

van de biecht dient en dat de biecht bijna geheel verdwenen is Zie ook de voorstellen in Mélia, 225-
228 Vgl de discussies die in de Nederlandse Rooms-Kathotieke kerk vooral tijdens de jaren 1960-1975 
gevoerd werden over de verhouding tussen de boeteviering en de persoonlijke biecht 

241 Men zou dit een Byzantijnse variant van de Westerse 'ntus continuas' aan het sterfbed kunnen noemen 
242 Καλογηρου, 1134, Μίλας, 975 ν Ook van een andere theoloog en van een pope hoorde ik dat 

Ματθαιακης 1984, 154 ν zegt dat het oliesel zowel vóór als na de biecht gevierd kan worden Dez 
1973,188 ν stelt dat het oliesel aan de biecht en de communie voorafgaat Ook volgens dez 1976a, 369 

komt eerst het oliesel, daarna de biecht 
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243 Ziep 112-120 

244 Dat is op grond van Joh 1, 35-40 en vooral van historische kerkpolitieke behoeften van Konstantinopel 

de erenaam van Sint Andreas in de Byzantijnse ntus. 

245 Zie voor nadere gegevens over de liturgische boeken in de zes casussen ρ 56-59 179 

246 ΐΐατοτ/ιαννότουλος, 72-76 (beschrijving en afbeeldingen) 137-139 (literatuuropgaven), Velenis 

247 Vóór het vierde stichiron zong men 'Eer En nu ' 
248 De oproepen voor het heilig huis, voor het koninklijk huis en voor het volk ontbraken 
249 Ός τω? άτοατο'Κωρ τρωτοκλητος Тле МчсоГос Νοίμβρίου, 213, 'QpoXóyiov, 260 
250 Άτοστολοι 817101 Zie 'ílpo\óyior, 390, Муюаог 'Ιουνίου, 119 (in het maandboek met de 

volledige tekst) 

251 Men zong verschillende verzen van de betreffende psalm 

252 Een andere priester zong daarvóór de oproep 'Wijsheid Overeind Laten wij naar het heilig Evangelie 
luisteren' en na de bronvermelding ('De lezing is ') 'Laten wij opletten' 

253 Uit het gebed na het derde evangelie 
254 Van het gebed na het eerste evangelie het lange tussenstuk 'U bent immers God hemelse roeping 

ontvangen', van het gebed na het tweede evangelie het stuk 'Ja bij zijn bekenng', van het gebed na 
het vijfde evangelie de passages 'die snel uitwist' en 'Gij, Meester jeugd, Heer* en van het gebed 
na het zesde evangelie de eerste helft 'Wij danken u afdwalen Ja' In het gebed na het vierde 
evangelie liet de vierde pope de woorden 'en iedere slapheid' ( μαλακίας) weg 

255 ' en van de Heilige Andreas, wiens gedachtenis wij vieren' ( ком той Άγιο« 'Avôpéov ov rijv 
μνημηρ tTiTeXoVßeP) 

256 De meeste bisdommen en vele kerkelijke organisaties en parochies in Gnekenland geven elk jaar een 
kalender in de vorm van een mini-boek uit, met daann enkele beschouwingen over een bepaald thema 
(bijvoorbeeld 'frequente communie' of 'kerk en jongeren') alsmede een overzicht van de maanden, 
heiligen en kerkelijke feesten van het jaar 

257 Zie noot 197 
258 Het waren tandestokers 
259 Er bestaan verschillende vormen en schrijfwijzen van de Griekse begrippen, naargelang men de 

volkstaal of de katharevousa gebruikt Ik benut hier de volkstaal 
De plattegrond van de kerk in de figuren 1 en 2 is ontleend aan Патаушугого Хос, 72 Ik heb echter 
enkele wijzigingen en correcties aangebracht De tekeningen zijn bewerkt en voor het drukken 
gereedgemaakt door Ρ Wissink (Audiovisuele Dienst, Katholieke Universiteit Nijmegen) 

260 Op elke kaars bevond zich een op zilverpapier geplakte bonte voorstelling van de verrijzenis van 

Christus Mevrouw Tasaki had de kaarsen in Jeruzalem met het oog op het oliesel gekocht Ze had die 

daar aangestoken aan het 'heilig licht' en daama uiteraard vlug uitgeblazen 

261 Het was niet de Byzantijnse voorstelling van Christus' nederdaling ter helle, maar de Westerse van 

Christus' opstijgen uit het graf 

262 Tijdens het klaarmaken van de wierook en het wieroken fluisterde de pnester 'Gezegend onze God 

steeds ' Deze zegenspreuk is identiek met die waarmee het oliesel zelf begint 

263 Vader Stavros heeft bij huisvienngen als het oliesel en de waterwijding altijd een zwart koffertje bij 

zich waan η zijn stola, ntuaal e d zitten 

264 Hij liet dezelfde oproepen weg als ш noot 248 

265 In het eerste epistel de passage 'Zie vervalt', in het gebed na het eerste evangelie de lange inlas 'U 
bent immers roeping ontvangen', in het gebed na het tweede evangelie het stuk 'Ja verheerlijkt', 
in het gebed na het derde evangelie 'Ja wil doend', in het vierde evangelie 'Toen Jezus echter 
doden begraven', in het gebed erna 'Ja dingen doet', in het gebed na het vijfde evangelie de 
gedeelten 'die over uw eigen leerlingen uitwist', 'door zijn ongeneeslijke wonden slapheid' en 
'Gedenk dat het denken jeugd, Heer' en in het gebed na het zevende evangelie de eerste helft 'Wij 
danken и afdwalen Ja' en de passage 'en wederom uw ontferming' Het woord 'slapheid' werd 
overal weggelaten, behalve als het in een evangelie voorkwam Het enkelvoud 'knecht' werd telkens in 
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het meervoud omgezet Omwille van de afwisseling werden er allerlei ekfonesen gebezigd Bij de 
zinsnede 'heilig deze olie' in het gebed na het eerste evangelie zegende de pope de olie met zijn 
rechterhand Dat had hij ook al bij de vredcslitanie (bij de oproep 'Voor het gezegend worden van 
deze olie') en bij het wijdingsgebed zelf gedaan Deze drievoudige zegening was voor hem, zo zei hij 
mij, een symbool van de Dneeenheid 

266 BIJ de eerste waterwijding werd in de vier hoeken van de oppervlakte van het huis wijwater (¿τγίασμα) 

gesprenkeld, bij de tweede werden alle vertrekken van het huis met het water gezegend Toen de 

fundamenten van het huis gelegd weiden, werd naar goed gebruik in Prodromika ook een zwarte haan 

geslacht 

267 Het tijdstip 15 15 uur viel in de siesta Tasos, die aannemer was, werkte echter wegens drukte ook 

tijdens de siesta door 

268 Κουμτάρα Ze was tevens de koumbara bij het huwelijk van de ouders van Tasos, dwz de getuige 

Het koumbaros-schap, dat vaak een traditie tussen twee families vormt en van de ene generatie op de 

andere wordt overgeleverd, schept intieme banden en wederzijdse verplichtingen De koumbaros of 

koumbara betaalt vele kosten bij het doopsel en de huwelijksvoltrekking, geeft het petekind dure 

geschenken op Pasen en op de naamdag van het kind, enz Het petekind bezoekt op zijn beurt 

regelmatig de koumbaros/a 

269 Dit is een zeer geliefde nte van huisvrouwen, wanneer zij gezamenlijk koffie dnnken Als ze hun 

(Turkse) koffie op hebben, keren ze het kopje op een schoteltje om en laten de drab naar beneden 

lopen Tegen het eind van hun samenzijn is de drab gestold en keren ze het kopje weer om Uit de 

figuren die door de gestolde drab gevormd worden, lezen ze eikaars toekomst af Meestal betekenen 

regelmatige figuren voorspoed en kondigen onregelmatige onheil aan De kerkelijke hiërarchie 
waaischuwt herhaaldelijk tegen dergelijk 'bijgeloof en 'magisch handelen' 

270 Bij het doopsel van het kind van de Vasiou's in juli 1984 hoorde ik de priester dezelfde woorden, maar 
nu vanaf 'jubelolie', gebruiken, toen hij de prebaptismale zalving verrichtte 

271 Dat is een gebruikelijke wens aan zwangere vrouwen 
272 In Prodromika komt het ook voor, dat het offerbrood gebakken wordt door een jong ongetrouwd 

meisje waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat ze nog maagd is, of door een oude vrouw die geen 
seksueel contact met een man meer heeft 

273 Mana zei Tó cvxcXcuo τό κάναμε γιά τό καλό τον amnóv, той γάμου, της ννφης καί του μωροί 

274 Meestal wordt het met-Orthodoxe christenen wel toegestaan het evangelieboek te kussen, antidoron te 

nemen, aan een waterwijding deel te nemen, enz , dus met minder belangrijke liturgische vieringen en 

godsdienstige uitingen mee te doen 

275 Hij deed dit ook in de vredcslitanie en bij het wijdingsgebed Vgl noot 265 

276 Ze zeiden yiá το καλό, уш τό στίτι μας, για την ìryt'ta μας, γιά νά κοινωνήοουμί 

277 Dat geldt ook voor casus 5 

278 Zie over de concelebratie van de priesters bij het oliesel in het algemeen ook Taft, 313 

Nawoord 

1 Die verhouding is ook ter sprake gekomen op ρ 45-49 (Symeon van Thessaloniki) 52-55 (Trembelas 

en Kalojirou) 64 ν (olieselformulier) 144 185-188 (veldwerk) 

Zie over de Orthodoxe sacramententheologie o a Hotz; Jugie 1930, Gavin, 272-305, Τρίμτέλας 1961, 

1-66, Bouman 1965-1968, 2469-2481 Vgl Van der Aalst 1990, 9 17-21 

2 Zie ook noot 68 van deel II 

3 Papaderos 1970 

4 Ρ 136 141-143 

5 Vgl Van der Aalst 1968, 188-192 198, Meijer 1970, Michalas/Rapp, Ware, 225-227 
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SUMMARY* 

TOR THE HEALING OF SOUL AND BODY*. THE CELEBRATION OF THE 
UNCTION OF THE SICK IN THE GREEK ORTHODOX CHURCH 

The main object of this study is to describe the current practice of the imction of the 
sick in the Orthodox Church in Greece. Four aspects of the celebration are examined: 
its place, its participants, its form and its meaning. However, in order to become better 
acquainted with the current practice, a historical perspective and some theoretical 
knowledge are indispensable. The second object of this thesis is therefore to offer a 
description of the historical development and an exposition of the theory of the unction 
rite in the Greek Orthodox Church. 
In Part One we first outline the ways in which oil was used during antiquity, and the 
development of the unction in early Christianity. In the early stages of the Church 
important sources are a number of prayers for the consecration of oil. Then the 
celebration of the unction according to the Byzantine euchology from the eighth until the 
sixteenth century is examined. Fifty-one euchologies and three typica are investigated. 
The oldest euchologies which have been preserved, contain only prayers for the sick and 
for the consecration of oil for the sick. From the eleventh century onwards the rite 
expands considerably, especially because no fewer than seven priests come to participate 
in it. A few centuries later, the unction is disconnected from the eucharist and the hours, 
but it assimilates many elements from these services. The unction is not only celebrated 
for the sick but even more so for the healthy and often more emphasis is laid on the 
remission of sins than on heahng the body. Although the unction had been celebrated 
for ages on behalf of the deceased, we only find special rites of the unction for the dead 
from the end of the fifteenth century. Pouring oil over a dead person during the funeral, 
the 'rite for the sick' and the 'rite for consolation of sick people who are afflicted by 
impure and aggressive spirits' are rites which are related to the unction. In his writings 
Symeon of Thessalonica (t 1429) mentions numerous observations about the unction, 
which we present in this study. According to Symeon, the unction is primarily a 
penitential sacrament which shows God's mercy on man. Unction is for the living, not 
for the dead; in Symeon's opinion the Latin Church abused and distorted the unction. 
The form of the unction corresponds to a great extent with the rite we find in the 
euchologies of Symeon's days. During the post-Byzantine period the various rites are 
unified. 
Next we present the views of two twentieth-century theologians, P. Trembelas and I. 
Kalojirou, who voice traditional opinions. Finally the contemporary ritual is discussed. 
The most important editions which circulate during the eighties, are those by the 
Apostolic Diaconia (the most widespread), Astir, Sahveros and by I. Foundoulis. The 

* F. van Dinter and J. van de Weijer read this summary and carefully revised the text. 
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text consists of four parts: the introduction, which largely derives from the morning 
service; the consecration of the oil and next the cycles of the seven priests, which both 
contain quite a few elements of the liturgy of the catechumens, and finally the remission 
of the sins and the dismissal. The main theme is the mercy of God. At the end of Part 
One a new Dutch translation is added to those which already exist in Western European 
languages; it is based on the edition by the Apostolic Diaconia. 

In Part Two the current practice of the unction of the sick is described. The basis of this 
description is the fieldwork which I did in Greece from September 1981 till July 1984. 
First the research into the general pastoral practice of Orthodoxy in Greece is discussed. 
Both in liturgiological and pastoral theological fields, as well as in the domain of the 
sociology of religion, only little research has been done; anthropology, however, yields 
a larger harvest. My own fieldwork consisted of getting in touch with people, observing 
unctions and related rites, conducting interviews with those who took part in the 
unctions and with other people. I have also discussed other aspects of the research, such 
as the interaction between the definition of the problem and the fieldwork, the place and 
the duration of the field research, and the relation with qualitative research. After that 
the current practice of the unction in the Orthodox Church in Greece is described 
according to the four aspects mentioned before. These are: 

A The place of the unction 
The most widespread name for the ceremony is 'oil of prayer' (τό εύχελαιο). The 
occasions on which the unction is usually celebrated, are: 
- preparations for Easter, Christmas, Dormition of Mary and for the feast of the Patron 

Saint of the local church; 
- sickness and dying; 
- special transitions in life, particularly moving into a new house; 
- penance. 

In the sections on the preparations for feasts and on sickness and dying the context of 
the celebration is described as well. For instance, in the section on sickness and dying 
there is an outline of nursing, medical and psychiatric care, popular medicine, magic, 
pastoral care for the sick and other liturgical rites, like the blessing of water, the service 
of suppücation, prayers and exorcisms, private eucharist and liberation from the evil eye. 
The practice of the unction in several large hospitals, one elderly people's home and 
one psychiatric asylum in Thessalonica and Athens is also investigated. After that, some 
figures on the frequency of the unction are presented and commented upon. Finally, the 
activities before and after the celebration are discussed, such as handing money to the 
priests. 

В The participants 
The most important visible participants are the priests, who play a preponderant role. 
Then there are the choir and further the congregation, mainly women. As a rule, inside 
a house only one priest officiates, but in a church sometimes the local bishop or a 
deacon makes his appearance. 
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С The form 
Generally the rite takes place in the late afternoon in a living-room or in a church. The 
unction before Easter is celebrated pre-eminently on Great Wednesday. Almost every 
celebration has its own character, and the principal variants are described here. Next the 
ritual (i.e. the service manual), the verbal elements - among which the sermon and the 
'formula of administration' - and the non-verbal elements, viz. the actions, gestures and 
liturgical requisites, are sketched out. 

D The meaning 
According to the faithful the primary purpose of the unction is well-being (71α то 
καλό), whereas the priests claim it is the remission of sins and spiritual and physical 
health; however, these two opinions leave ample room for subtle distinctions. 

In order to illustrate the general picture six case studies are presented. 
The epilogue deals with the unction as a pastoral problem; Greek society is rapidly 
changing, and this has caused a spiritual crisis with serious consequences for the unction 
practice. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ* 

"ΕΙΣ ΙΑΣΙΝ ΨΤΧΗΕ ΚΑΙ ΕΟΜΑΤΟΣ". Η ΤΕΛΕΤΗ ТОТ ΕΤΧΕΛΑΙΟΤ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

Ό κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι η περηραφή της τελετής τόϋ 
ευχελαίου στην 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία στην 'Ελλάδα σήμερα. 'Εξετάζονται 
τέσσερις ΰψεις τόϋ θέματος α'υτόΰ: 6 τόπος, ο'ι συμμετέχοντες, η μορφή καί η 
σημασία τόϋ ευχελαίου. 'Όμως yiá την καλύτερη κατανόηση της σημερινής 
πράξης ορισμένες ιστορικές καί θεωρητικές -γνώσεις είναι απαραίτητες. Τι'αΰτό 
Ь δεύτερος σκοπός είναι η περιγραφή της 'ιστορικής εξέλιξης καί τής θεωρίας 
της ακολουθίας τόϋ ευχελαίου στην εΧληνική 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία. 
Στό προπό μέρος περι-урафо таі αρχικά η χρήση τόϋ ελαίου στην αρχαιότητα 
καί η εξέλιξη τόϋ ευχελαίου στην αρχαία εκκλησία, yiá τήν οποία άποτελόϋν 
σημαντικές πη-γές μ.α. μερικές ευχές καθα-γιασμόΰ τόϋ ελαίου. "Ύστερα μελετάται 
η τελετή τόϋ ευχελαίου κατά τό βυζαντινό Ευχολόγιο άττό τόν 'όγδοο 'έως τόν 
δέκατο 'έκτο α'ιώνα. 

'Εξετάζονται πενήντα 'ένα ευχολόγια καί τρία τυπικά. Τά πιο άρχαΤα 
ευχολόγια πού 'έχουν διασωθεί, περιέχουν σχετικά μέ τό θέμα μου μόνο ευχές γιά 
τους άρρωστους καί γιά τόν καθα·γιασμ6 τόϋ ελαίου άλλα καμία εκτεταμένη 
ακολουθία. 'Από τόν ενδέκατο αιώνα ή ακολουθία τόϋ ευχελαίου επεκτείνεται 
αρκετά γρτ/γορα, 'ιδιαίτερα λόγω της συμμετοχές επτά 'ιερέων. Μερικούς αιώνες 
αργότερα τό ευχελαιο αποσυνδέεται από τή θεία λειτουργία καί από τίς ώρες 
άλλα διατηρεί 'άφθονα στοιχεία από αυτές τίς ακολουθίες. 'Όσον άφορα τίς 
περιπτώσεις τέλεσης τόϋ ευχελαίου παρατηρείται μία σημαντική διαφορά. Τό 
ευχελαιο δέν -γίνεται πιά μόνο γιά τους ασθενείς άλλα κυρίως γιά τους ίτγιέϊς. 
Συχνά η συγχώρηση τονίζεται περισσότερο από τήν 'ίαση. 

Μολονότι τό ευχελαιο άπό αιώνες -γινόταν καί γιά τους πεθαμένους. Ιδιαίτερες 
ακολουθίες τόϋ νεκρώσιμου ευχελαίου υπάρχουν μόνο άπό τό τέλος τόϋ δέκατου 
πέμπτου α'ιώνα. Ή ον^οεια έλαιο νά χύνεται την ώρα τής κηδείας & 'ένα νεκρό, ή 
"ακολουθία εις νοσόϋντας" καί ή "ακολουθία είς παράκλησιν ασθενών 
χειμαζόμενων υπό πνευμάτων ακαθάρτων καί επηρεαζόντων" είναι συγγενείς τόϋ 
ευχελαίου. Τά έργα τόϋ Συμεών της θεσσαλονίκης (J 1429) περιέχουν πολλά 
στοιχεΤα γιά τό ευχελαιο. Κατ' αυτόν τό ευχελαιο είναι κυρίως μυστήριο της 
μετάνοιας καί δείχνει τό 'έλεος τόϋ θεόϋ στον άνθρωπο. Κατά τόν Συμεών ή 
λατινική 'Εκκλησία παραποίησε τό ευχελαιο. Ή μορφή τής τελετής πού 
περιγράφει ô αρχιεπίσκοπος θεσσαλοηκης, άίτιστοιχεΤ κατά τό μεγαλύτερο 
μέρος στίς ακολουθίες που βρίσκονται στά ευχολόγια εκείνης τής εποχής. Στους 

' Ή κυρία E. Sluyters-Oucocofufiov, η κυρία Τ. van Gemert-Km/jáicT; καί è κύριος Α. van Gemert 
διάβασα? τήν πρίΧηψη καί тротшаг διάφϋβίς β£λτ«ίσ6ΐς καί διορθώσεις. 
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μ€ταγ€ΐ'£στ€ρους аш ес η ακολουθία τόΰ ευχελαίου τυττοτοιέΐται 'όλο καί πω 
πολύ. 
"Επειτα •керіурафо таі oí εκδοχές δύο θεολόγων τόΰ είκοστόΰ αιώνα, των Π. 
Τρεμπέλα καί Ι. Καλογτ/ρου, πού «ι^αι πολύ παραδοσιαΜ'ς. Τελικά εξετάζεται η 
ακολουθία 'όπως βρίσκεται ατό «υχολόγιο στη δική μας εττοχή. Οι πιο 
σπουδαΤες εκδόσεις πού κυκλοφορούν στη δεκαετία τόΰ ογδόντα, είναι της 
'Αποστολικές Διακονίας, πού eirai καί η πιό διαδεδομένη, τόΰ 'Αστέρος, τόΰ 
Σαλιβέρου καί τόΰ Ι. Φουκτούλη. Ή ακολουθία άποτελΕΤται από τέσσερα μέρη: 
την εισαγωγή πού κατά τό μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από τόν Ьр ро, τόν 
καθαγιασμό τόΰ ελαίου καί τους κύκλους των επτά ιερέων, ττού καί οι δύο 
περιέχουν αρκετά στοιχεία τής λειτουργίας των κατηχουμένων, καί τή συγχώρηση 
μέ την απόλυση. Τό κύριο θέμα τόΰ περιεχομένου της ακολουθίας είναι τό έλεος, 
τοΐ θεόΰ. Ετίς υπάρχουσες μεταφράσεις τόΰ εύχελαίου προστίθεται %να νέο 
ολλανδικό κείμενο. Βασίζεται στην 'έκδοση της 'Αποστολικής Διακονίας. 
Ετό δεύτερο μέρος αναλύεται ή σημερινή πράξη τόΰ εύχελαίου. Ή βάση της 
περιγραφής είναι ή έρευνα πού έκανα στην 'Ελλάδα άπό τό Σεπτέμβριο τόΰ 1981 
Ιύς τόν 'Ιούλιο τόΰ 1984. Κατ* άρχην αναφέρονται οι άλλες έρευνες πού έγιναν 
γιά την ποιμαντική πρακτική της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας στην 'Ελλάδα. Τόσο 
στον τομέα της λειτουργικής καί της ποιμαντικής θεολογίας οσο καί στον τομέα 
της κοινωνιολογίας της θρησκείας 'έχουν γίνει μόνο λίγες τέτοιες εργασίες. 'Η 
λαογραφία/ανθρωπολογία προσφέρει περισσότερα. "Υστερα περιγράφεται ή 
μέθοδος πού χρησιμοποίησα: προσωπικές επαφές, παρακολούθηση τόΰ εύχελαίου 
καί άλλων συγγενών ακολουθιών, συνεντεύξεις μέ τους συμμετέχοντες στά ευχέλαια 
καί μέ άλλους. 'Επίσης περιγράφονται τά στοιχεΤα της έρευνας, ή διαλεκτική 
σχεστ/ ανάμεσα στην προβληματική καί την εργασία επί τόπου, 6 χώρος καί ò 
χρόνος της εργασίας επί τόπου καί ή σχέση μέ την ποιοτική έρευνα. ΆκολουθεΤ ή 
περιγραφή των τεσσάρων 'όψεων της σημερινής τέλεσης τόΰ εύχελαίου στην 
'Ορθόδοξη 'Εκκλησία στην 'Ελλάδα. 

Α' Ό τόπος 
'Η ονομασία ' πού χρησιμοποιείται κυρίως είναι "ευχε'λαιο". Τό εΰχεΛαιο 
τελείται συνήθως: 
- στην προετοιμασία γιά τό Πάσχα, τά Χριστούγεννα, την Κοίμηση ϊης Θεοτόκου 

καί τό πανηγύρι της εκκλησίας ' 
- στην αρρώστια καί στό θάνατο ' 
- γιά τή λύση σοβαρών προβλημάτων' 
- σε μεγάλες ^υχικε'ς άλλαγε'ς στη ζωή. Ιδιαίτερα στη μετακόμιση <f 'ένα 

καινούργιο σπίτι' 
- σ'επιτίμιο. 
"Οσον άφορα την προετοιμασία στίς γιορτές καθώς επίσης την αρρώστια καί τό 
θάνατο περιγράφεται επί πλέον "τό περιβάλλον" τόΰ εύχελαίου. Ετη δεύτερη 
περίπτωση γίνεται λόγος γιά την 'ιατρική, νοσηλευτική καί ψυχιατρική 
περίθαλψη, τή λαϊκή Ιατρική, την ποιμαντική των αρρώστων, άλλες ακολουθίες 
όπως ó μικρός αγιασμός, ή παράκληση, ευχές καί εξορκισμοί, ή ατομική θεία 
λειτουργία, τό ξεμάτιασμα, καί ή μαγεία. 'Αναφέρεται επίσης πως γίνεται ή 

259 



τέλεση του εύχελαίου σέ διάφορα νοσοκομεία, σ" Ένα γηροκομείο καί σ* ^ α 
ψυχιατρείο στη θεσσαλονίκη καί στην 'Αθήνα. 'Έπειτα σχολιάζεται η συχνότητα 
του μυστηρίου τούτου. Τελικά μνημονεύονται οι συνήθειες πριν καί μετά την 
τελετή, μεταξύ άλλων τά τυχηρά. 

Β' Οί συμμετέχοντες 
Οι πιό σημαντικοί ορατοί συμμετέχοντες είναι: οι ιερείς - στην τελετή & ίνα 
σπίτι συνήθίύς βρίσκεται μόνο 'ένας 'ιερέας -, κάποτε 'ένας διάκονος ή ó 
επίσκοπος, καί επίσης 6 χορός καί ο λαός. 'Ο λαός άποτίλίΤται «ατά τό 
μεγαλύτερο μέρος ¿κπό -γυναίκες. Οί 'ιερείς 'έχουν τόν κύριο ρόλο στην τελετή. 

Γ' Η μορφή 
Τό ευχέλαιο συνήθως γίνεται τό απόγευμα & 'ένα σπίτι η <f era ναό. Ή Μεγάλη 
Τετάρτη είναι ή Kotf εξοχήν μέρα γιά τό προπασχαλινό ευχέλαιο. Ό τρόπος 
επιτέλεσης του ευχελαίου ποικίλλει πολύ. Шріурафо таі ο'ι πιό σημαντικές 
διαφορές. Τελικά εξετάζονται τό ευχολόγιο του χρησιμοποιείται, τά λεκτικά 
στοιχεία, μ.α. τό κήρυγμα καί αυτά του λέγονται κατά τή χρίση, καί τά μή 
λεκτικά στοιχεία, δηλαδή οι πράξεις, οί χειρονομίες καί τά αντικείμενα. 

Δ' Ή σημασία 
Κατά τό λαό τό ευχέλαιο είναι πρωταρχικά "yiá τό καλό", κατά τους 'ιερείς 
yiá τή συγχώρηση, την ψυχική καί σωματική υγεία. 'Υπάρχουν 'όμως πολλές 
παραλλαγές. 

Τιά νά γίνει πιό συγκεκριμένη ή γενική εικόνα παρουσιάζονται 'έξι 
περιπτώσεις. 
Στον επίλογο γίνεται λόγος γιά τό ευχέλαιο σάν ποιμαντικό πρόβλημα. Στη 
σημερινή 'Ελλάδα διαδραματίφιται γρήγορες κοινωνικές αλλαγές, του 
προκάλεσαν μία πνευματική κρίση καί 'έχουν σοβαρές επιπτώσεις καί στην τέλεση 
τόΰ ευχελαίου. 
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VERKLARENDE WOORDENLUST* 

Akathist: 

Allilouarion: 

Anavathmi: 

Antidoron: 

Apolytikion: 

Archim andriet: 
Artoklasia: 
Avtomelo: 
Deïsis: 

Dimotiki: 
Diptychen: 

Doxologie: 

Ekfonesis: 
Ektenie: 

Enands: 

Euchologjon: 

Evangeliarion: 

uit vierentwintig strofen bestaand gezang dat aan Maria 
gewijd is en dat men letterlijk genomen niet-zittende, dat wil 
zeggen staande, moet zingen. 
aan het evangelie voorafgaand gezang dat uit het Alleluja en 
één of meer psalmverzen bestaat. 
strofen die in de morgendienst van de zondag thuishoren en 
die betrekking hebben op de trappsalmen (Ps. 119-133). 
gezegend offerbrood dat gewoonlijk na de eucharistie (soms 
na een andere viering) aan de gelovigen wordt uitgedeeld. 
strofe die zowel bij de 'wegzending' van de vesper als in de 
morgendienst en in de eucharistie gezongen wordt, het 
'troparion van de dag'. 
kerkelijke eretitel voor een priester-monnik. 
vigilieritueel waarin brood, wijn en olie gezegend worden. 
strofe die een eigen melodie en metrum heeft. 
drietal afbeeldingen van respectievelijk Jezus Christus, Maria 
en Johannes de Doper waarop de laatste twee bij de eerste 
smeekbeden doen. 
volkstaal, die in 1976 ook de staatstaal van Griekenland werd. 
kaarten met de namen van een familie, groep of kerkelijke 
hiërarchie die in de liturgie gecommemoreerd worden. 
lofprijzing(sdienst); de kleine doxologie bestaat uit de strofe 
'Eer aan de Vader...', de grote doxologie is de hymne 'Eer 
aan God in den hoge...'. 
luid gesproken of gezongen slotzin van een gebed. 
'dringende smeekbede', litanie die begint met de woorden 
Ontferm u over ons, God...'. 
begindeel van de rite, dat onder meer bestaat uit de aanhef 
'Gezegend onze God...' of 'Gezegend het koninkrijk...', het 
trisagion en het Onze Vader. 
liturgisch boek voor de clerus met voornamelijk de teksten 
van de vesper, de morgendienst, de sacramenten, zegeningen 
en gebeden. 
liturgisch boek voor de clerus met de evangelielezingen. 

* Sommige woorden, met name 'archimandriet', 'deïsis', 'kanon', 'kathisma', 'kondakion' en 'pannychies' 
hebben verschillende betekenissen. In de lijst wordt alleen de betekenis gegeven die in deze studie gebruikt 
wordt. Woorden die, telkens als ze in de tekst voorkomen, worden uitgelegd, zijn in de lijst met opgeno
men. Zie voor een uitvoenger verklaring onder meer de 'Godsdienstige en Ethische Encyclopedie' 
(βρησκίυτικη και 'Ηθική Έ-γκυκΧοταιΟάα), Athene 1962-1968 en het 'Liturgisch Woordenboek', 
Roermond 1958-1968 
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Evlogitarion: 
Exapostilarion: 

Feloon: 

Hesychasme: 

lëratikon: 

lermos: 

Ikonoklasme: 

Ikonostase: 
Kanon: 

Katavasia: 

Katharevousa: 

Kathisma: 

Koinobitisch klooster: 

Kondakion: 

Lavra: 
Minee: 

Monotonisch stelsel: 

Narthex: 
Nomokanon: 

Orarion: 

Orologion: 

strofe die door Ps. 118,12 wordt voorafgegaan. 
strofe die wordt gezongen tussen de kanon en de stichira bij 
de lofprijzingspsalmen (Ps. 148-150). 
liturgisch gewaad voor de priester dat de vorm van een 
klokvormig kazuifel heeft. 
Byzantijnse meditatieve en mystieke weg die vooral door 
monniken bewandeld wordt. 
liturgisch boek voor de clerus met voornamelijk de teksten 
van de vesper, morgendienst en eucharistie. 
strofe die, wat de melodie en het metrum betreft, als richt
snoer voor de oden van de kanon dient. 
periode in de Byzantijnse geschiedenis (726-843) waarin felle 
strijd over de verering van de heilige afbeeldingen werd 
geleverd. 
ikonenwand die de altaarruimte van het schip scheidt. 
1 kerkelijke wetsbepaling; 
2 uit de morgendienst afkomstige groep van negen reeksen 
('oden') strofen die oorspronkelijk bijbelse cantica begeleid
den. 
benaming van de iermos, als deze op feestdagen na de ode 
herhaald wordt. 
zogeheten 'zuivere' vorm van het Grieks die tot 1976 de 
officiële taal van Griekenland was. 
strofe die gewoonlijk na de derde ode van de kanon wordt 
gezongen en waarbij men letterlijk genomen mag gaan zitten. 
klooster in gemeenschapsleven (liturgie, maaltijden, werk, 
enzovoorts). 
strofe die na de zesde ode van de kanon, tijdens de eucha
ristie na het apolytikion of op een andere plaats, bijvoorbeeld 
na het wijdingsgebed van het oliesel, wordt gezongen. 
gemeenschap die uit monniken bestaat. 
liturgisch boek voor het koor en de lector met het eigene van 
een bepaalde maand. 
bepaalde schrijfwijze van het Grieks volgens welke er geen 
spiritus op een woord genoteerd wordt, het accent alleen uit 
de acutus of een punt bestaat en op eenlettergrepige woorden 
over het algemeen geen accent aangebracht wordt. 
voorportaal in de kerk. 
wetboek waarin het burgerlijk en het kanoniek recht met 
elkaar vervlochten zijn. 
liturgisch kledingstuk van de diaken dat de vorm van een stola 
heeft. 
liturgisch boek voor het koor en de lector dat voornamelijk 
de onveranderlijke teksten van de getijden en de apolytikia 
bevat. 
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Orthros: 
Palamisme: 

Pannychies: 

Paraklitiki: 

Piagale tonen: 

Polytonisch stelsel: 

Prokimenoallilouarion: 

Prokimenon: 

Proskomidi: 

Protopresbyter ekonoom: 

Protosynkellos: 
Solea: 
Sticharion: 

Stichiron: 

Synekdimos: 

Theotokion: 
Trebnik: 

Trisagion: 

morgendienst. 
theologische richting die genoemd is naar Grigorios Palamas 
(1296-1359) en waarin onder meer de ervaring door de mens 
van Gods energieën wordt beklemtoond. 
1 vigüiedienst; 
2 korte rite die met name uit psalmen, gebeden en troparia 
bestaat. 
liturgisch boek voor het koor met de wisselende, volgens de 
acht kerktonen ingedeelde teksten van de vesper, morgen-
dienst en eucharistie van de zon- en weekdagen, het 'grote 
achttonenboek'; het achttonenboek zelf oftewel de oktoïchos 
bevat alleen de teksten van de zondag. 
laatste vier van de acht kerktonen oftewel zogeheten 'schuine' 
tonen van de eerste vier. 
bepaalde schrijfwijze van het Grieks volgens welke woorden 
die met een klinker of tweeklank beginnen, een spiritus 
krijgen, er verschillende accenten (in ieder geval de acutus en 
de circumflexus) worden gebruikt en ook eenlettergrepige 
woorden meestal een accent hebben. 
1 prokimenon en allilouarion; 
2 boek met de teksten van de prokimena en de allilouaria. 
aan het epistel voorafgaand gezang dat uit één of meer 
psalmverzen bestaat. 
aan de eucharistie voorafgaand ritueel waarin de gaven van 
brood en wijn gereedgemaakt worden. 
aartspriester en beheerder, dat wil zeggen kerkelijke ere
titels) voor een priester. 
belangrijkste priester-medewerker van een bisschop. 
opgehoogde ruimte vlak vóór de ikonostase. 
liturgisch gewaad van de clerus dat de vorm van een tuniek 
heeft. 
strofe die één van de laatste verzen van bepaalde psalmen, 
bijvoorbeeld van de lofprijzingspsalmen (Ps. 148-150) 
begeleidt. 
niet-officieel liturgisch boek voor de gelovigen met de teksten 
van de voornaamste getijden, de eucharistie, gezangen en 
lezingen van de hoofdfeesten van het kerkelijk jaar, enkele 
populaire riten ais de verzoekdienst en de akathist, enzo
voorts. 
strofe die aan de Moeder Gods gewijd is. 
liturgisch boek in de Byzantijns-Slavische ritus voor de clerus 
met de teksten van de sacramenten, zegeningen en gebeden 
(vergelijkbaar met het Grieks 'klein euchologion'). 
het gezang 'Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, 
ontferm U over ons' (3x). 
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Troparion: strofe (in de strikte zin alleen een strofe van de kanon, in de 
ruime zin elke strofe). 

Typikon: liturgisch boek met voorschriften over de wijze van vieren van 
de eredienst; in een kloostertypikon wordt gewoonlijk ook 
geregeld, hoe het leven van alledag in het betreffende klooster 
dient te verlopen. 
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Over de praktijk van alledag in de Oosters-Orthodoxe kerken 
is er tot nog toe maar weinig onderzoek gedaan. De meeste au
teurs die de Orthodoxie willen beschrijven, richten zich op de 
theologie, de patrologie, het kanoniek recht en de officiële 
liturgische boeken. Zij neigen er sterk toe het ideaal en de 
praktijk van de Orthodoxe kerken met elkaar gelijk te stellen. 
De vraag echter hoe bijvoorbeeld het leven in een doorsnee 
Russische parochie eruit ziet of hoe het doopsel in Grieken
land werkelijk beleefd en uitgevoerd wordt, komt bijna nooit 
systematisch aan de orde. De desinteresse voor de praktijk 
geldt helemaal voor de rite van het oliesel oftewel de zieken
zalving, het stiefkind onder de sacramenten. In dit proefschrift 

wordt geprobeerd een deel van de lacune te vullen. 
Het hoofddoel van deze studie is de beschrijving van de hui
dige praktijk van het oliesel in de Orthodoxe kerk in Grieken
land. Er worden vier aspecten van de viering onderzocht: de 
plaats, de deelnemers, de vorm en de betekenis. Een belang
rijke conclusie is dat het oliesel vooral ter voorbereiding op 
het paas- en kerstfeest, bij ziekte en sterven en bij het betrek

ken van een nieuwe woning wordt gevierd. 
Verder wordt de historische ontwikkeling van de rite ge
schetst: in het vroege christendom en gedurende de Byzan
tijnse en de na-Byzantijnse tijd. Ook wordt de theorie van het 
oliesel uiteengezet en wordt een nieuwe Nederlands vertaling 

van de rite aangeboden. 
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