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Heilig water in de Kerk 
 
 

Over gewijd water in Encarta 2002 
Wijwater, in de Rooms-Katholieke Kerk water waarover Gods zegen is afgeroepen en waarmee 
personen en zaken worden gezegend (zie bijv. absoute).  absoute, een ritus uit de rooms-
katholieke dodenliturgie: de lijkbaar wordt besprenkeld met wijwater en bewierookt, onder het 
uitspreken van begeleidende gebeden. 
De icoon behoort, naar orthodoxe opvatting, evenals woord en sacrament, tot de liturgie; is, 
evenals het evangelie, een verkondiging van de waarheid. Vandaar dat de iconenschilders – ze-
ker gedurende de middeleeuwen – in de eerste plaats dienaren van de kerk waren. Het waren 
monniken, voor wie het schilderen een liturgische handeling was. ‘Men gaf hun gewijd water 
en heilige relikwieën, opdat zij, nadat zij beide met de verven gemengd hadden, de heilige ico-
nen zouden schilderen’ (Patericon van het Holenklooster te Kiëv). 
Op een aantal plaatsen in België (o.a. te Bornem en te Diest) worden ter ere van de H. Bernar-
dus water en zout gewijd, dit om bij mens en dier (vnl. varkens en paarden) besmettelijke ziek-
ten, verstopping en roos te voorkomen.  

 

Wijwaterbekkens, een bekend Katholiek gebruik 
Hier wordt wijwater in gedaan. De vingers worden daarin nat gemaakt om een kruisteken te maken. 

 
Met de Madonna van 

Guadeloupe 

 
Met een Heidens-

Keltisch zonnegodkruis 

 
Zelfs met Cupido! 

 
 

Met ‘engeltjes’ 

 
 

 
Met crucifix 

 
Gewoon mooi versierd 

 
Bij de ingang van elke kerk 
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Er bestaat echter ook drinkbaar heilig water  
 

  

Links wordt Maria gevuld met heilig water van Lour-
des. Daarnaast het bekende plastic Maria-flesje. 
Zulk water wordt gebruikt om te drinken of om op het 
lichaam te wrijven, in geval van ziekte e.d. Het water 
zou wonderlijke krachten bezitten. 
Zowat overal waar Maria verschenen is, is er wel een 
kraantje te vinden dat ‘heilig water’ schenkt: Lourdes 
(Frankrijk), Fatima (Portugal), Banneux (België), enz. 

  Zo drinkt men aan Maria … 
 
 

 
Kleine fles  
heilig water 

 
Grote fles  

heilig water 

 
Oude fles voor  
‘Holy Water’ 

 

 
Heilig water  
van Lourdes 

 

 
Heilig water  
van Fatima 

 
Heilig water kan ook gesprenkeld worden 
 

 
Een bisschop sprenkelt gewijd water.  

 
Ook de paus sprenkelt  

gewijd water 

 
En vanalles-en-nog-wat wordt er 
besprenkeld door de zogenaam-

de ‘christelijke’ kerken 
Zie hierna 
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Gewijd water is naar men denkt heilig, zegenrijk en reinigend 
 

 

 
Met bladertakken, 

kwast of sprenkelaar …  

   
 

 
Hier wordt een 
kat besprenkeld 

 
Hierboven een varkentje 

Rechts de hondjes 

 

 

 
Wijwaterzegening van kleine huisdieren 

 

 

Wijwater kan ook 
over de schapen ge-
sprenkeld worden 
 
 
 
 
 
 
 
Hier wordt zelfs een 
touw ‘gezegend’ met 
heilig water (Guanga-
la-Chili) 
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En ook voertuigen worden besprenkeld (mits betaling natuurlijk) … 
 

  
 

  
 
 

  
 
Maar dat doen de heidenen ook … 
 

 
Brahman wijdt een auto   

 



 5

 

 
Ook Orthodoxe kerken zijn niet zuinig met het 

sprenkelen van heilig water 

 
 

 

Links een paar containertjes met sprenkelaars voor het gebruik 
van heilig water in de Roomse ritus 
 
 
 

Rechts hetzelfde maar dan voor gebruik in het Hindoeïsme  
 
 
Heilig water sprenkelen/drinken/inwrijven is een gebruik dat door de Roomse kerk, en haar 
Orthodoxe broeders, gekopieerd en geadopteerd werd van het aloude afgodische heidendom. 
Tegenwoordig nog steeds in gebruik bij o.a. Boeddhisten en Hindoes, zoals de beelden hierna 
bewijzen. 
 

 
Deze boeddhistische priesters sprenkelen heilig water 

over zijn adepten, vanuit een koperen bekken. 
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Heilig water uit een lepeltje bij Hindoes 

 

  
Heilig water sprenkeling bij Boeddhisten 

 

  
Heilig water wordt over Hindoes gesprenkeld       Sprenkeling van heilig water in Thailand (puja) 

 

 
In Cambodja wordt deze moeder gezegend 

 
Tempelfeest op Bali: heilig water sprenkeling 
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Gezamenlijk heilig water drinken tijdens de  

Intergeloof gebedssamenkomst voor wereldvrede  
op 27 Oktober 2001, in Mexico-stad 

 

 
Heilig water drinken bij een gelofte 

in de Nan Provincie, Thailand 

 

 
 
 
 
 
Links: heilig water loopt weerskanten uit een kruis, bij 
het Orthodoxe klooster van Sergiev, Posad-Rusland ... 
kwestie van flessen vullen om je verworven ‘zegening’ 
en ‘heiliging’ mee naar huis nemen ... maar je kan het 
ook ter plaatse drinken - kopie en adoptie van de heiden-
se cultus! 

 
Van oeroude heidense oorsprong 
 

 

 
Ook de Dagonpriesters bij de 
Filistijnen sprenkelden heilig 
water tijdens hun diensten ! 
Niets nieuws onder de zon 
dus. 

 
Hier een stenen bassin uit Assyrië dat zich 
bevindt in het Pergamummuseum in Berlijn. 
Op de zijden zijn Dagonpriesters uitgebeiteld 
die een grote vis dragen als een soort cape ... 
en die heilig water sprenkelen. 
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Gevleugelde Assyrische god 

sprenkelt heilig water 

 
Sumerische god sprenkelt heilig water 

 

Alexander Hislop in ‘The Two Babylons’ 
Pagina 138: “Father Newman himself admits, in regard to “holy water” (that is, water impreg-
nated with “salt”, and consecrated), and many other things that were, as he says, “the very in-
struments and appendages of demon-worship”-- that they were all of “Pagan” origin, and “sanc-
tified by adoption into the Church”. 
Pagina 143: “We have evidence that the purifying virtue of the waters, which in Pagan esteem 
had such efficacy in cleansing from guilt and regenerating the soul, was derived in part from the 
passing of the Mediatorial god, the sun-god and god of fire, through these waters during his hu-
miliation and sojourn in the midst of them; and that the Papacy at this day retains the very cus-
tom which had sprung up from that persuasion. So far as heathenism is concerned, the following 
extracts from Potter and Athenaeus speak distinctly enough: “Every person,” says the former, 
“who came to the solemn sacrifices [of the Greeks] was purified by water. To which end, at the 
entrance of the temples there was commonly placed a vessel full of holy water”. How did this 
water get its holiness? This water “was consecrated,” says Athenaeus, “by putting into it a 
BURNING TORCH taken from the altar.” The burning torch was the express symbol of the god 
of fire; and by the light of this torch, so indispensable for consecrating “the holy water,” we may 
easily see whence came one great part of the purifying virtue of “the water of the loud resound-
ing sea”, which was held to be so efficacious in purging away the guilt and stain of sin, --even 
from the sun-god having taken refuge in its waters”.  

 
Wijwater of heilig water is van puur-heidense oorsprong. Het werd vanouds gebruikt in de 
Dagonafgoderij en allerlei andere heidense diensten. In de oude Griekse en Romeinse afgodstem-
pels was reeds een ‘wijwatervat’ beschikbaar met ‘heilig water’. De Roomse kerk heeft dit gewoon 
geadopteerd in haar kerken en sanctuaria. 
Deze heidense gebruiken waren in feite diensten aan de demonen, en daarom klinkt er een ernstige 
waarschuwing in Gods Woord:  

1 Korinthiërs 10:20-21 “Nee, maar dat wat de volken offeren, zij dat aan de demonen offeren en 
niet aan God; en ik wil niet, dat u gemeenschap hebt met de demonen. U kunt niet de drinkbeker 
van de Heer drinken en de drinkbeker van de demonen; u kunt niet deelnemen aan de tafel van 
de Heer en aan de tafel van de demonen”. 

En: 

“Welke gemeenschap heeft licht met duisternis? En welke overeenstemming heeft Christus 
met Belial [= Satan]? ... En welke overeenkomst heeft Gods tempel met afgoden? ... gaat weg 

uit hun midden en scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan wat onrein is”  
2Korinthiërs 6:14-18 
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