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Datum: Woensdag 17 april 

Thema: Jezus bidt! 

  



  



1. Inleidend orgelspel 

 

2. Welkom 

 

3. Zingen: Psalm 42 vers 6 en 4 

 

‘k Zal tot God, mijn steenrots, spreken: 

"Waarom, HEER, vergeet Gij mij? 

'k Ga in 't zwart, door rouw bezweken, 

Om mijns vijands dwing'landij, 

Die mij hoont, mij 't hart doorboort, 

Dat gestaâg deez' last'ring hoort: 

Waar is God, op Wien gij bouwdet, 

En aan Wien g' uw zaak vertrouwdet?" 

 

‘k Denk aan U, o God, in 't klagen, 

Uit de landstreek der Jordaan; 

Van mijn leed doe 'k Hermon wagen; 

'k Roep van 't klein gebergt' U aan. 

'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit, 

Daar 't gedruis der waat'ren groeit, 

Daar Uw golven, daar Uw baren 

Mijn benauwde ziel vervaren. 

 

4. Gebed 

 

5. Schriftlezing  Markus 14 vers32-42 



6. Muzikaal intermezzo:  Jeanine Heij - viool, Geert 

Jan v.d. Beek - panfluit en Ton Burgering - piano. 

‘Erbarme dich’ uit: Mattheus Passion van J.S. Bach 

 

7. Persoonlijk moment voor bezinning 

‘En in de tuin van de pijn, verkoos Hij als een lam 

te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar 

toch zei Hij: Uw wil geschied. Zie onze God, de 

Koning-knecht, Hij heeft zij leven afgelegd’. 

 

8. Gedicht door Ans Blaauwendraad:   

‘Duur gekocht’  van  M.A. Groeneweg – de Reuver 

 

9. Zingen: ’t Is middernacht, en in de hof 

(Weerklank 148) 

 

't Is middernacht en in de hof, 

buigt, tot de dood bedroefd, in 't stof 

de Levensvorst; in Zijn gebeên 

doorworstelt Hij Zijn strijd alleen. 

 

't Is middernacht, maar hoe Hij lijdt, 

Zijn jong'ren slapen bij die strijd; 

en derven, afgemat in rouw, 

de aanblik op des Meesters trouw. 

 

 



't Is middernacht, maar Jezus waakt, 

en 't zielelijden, dat Hij smaakt, 

bant uit Zijn hart de bede niet: 

"Mijn Vader, dat Uw wil geschied". 

 

't Is middernacht, en 't Vaderhart 

sterkt en verstaat de Man van smart, 

Die 't enig lijden, dat Hij torst, 

 ten eind doorstrijdt als Levensvorst. 

 

10. Meditatie 

 

11. Zingen: Door de nacht van smart en zorgen 

(JdH 477) 

 

God is zelf vooraan geschreden. 

Hij verlicht, verlost zijn volk, 

baant het pad, dat wij betreden, 

en verjaagt de donk're wolk. 

 

Eén is 't doelwit onzer gangen, 

één 't geloof dat nooit versaagt, 

één ons vurig heilsverlangen, 

één de hoop, die naar God vraagt. 

 

 

 



Eén het lied, dat duizend lippen 

heffen als met énen mond, 

één de strijd, één de gevaren, 

één het doel, in God gegrond. 

 

Eén is 't uitzicht van verblijden 

aan de verre, eeuw'ge kust, 

waar d' Almacht' g' ons heen wil leiden, 

waar de ziel in vrede rust. 

 

Eens komt dan het groot ontwaken, 

eens de zege op de dood. 

Dan zal God een einde maken 

aan ellend' en alle nood. 

 

12. Dankgebed 

 

13. Zingen:  O Lam van God, door God gezonden 

(Weerklank 159) 

 

O Lam van God, door God gezonden, 

o dienstknecht die uw Heer behaagt, 

wij bidden: Maak ons rein van zonden. 

Gij, die der wereld zonden draagt. 

 

 

 



 

Waar was ons hart, waar die gedachten 

van moeden trouw en kloek verweer? 

Uw jongren sliepen, niet bij machte 

één uur met U te waken, Heer. 

 

Geen sterveling zal ooit doorgronden 

de doodsnood die Gij hebt geproefd, 

de helse angst die u doorwondde, 

uw ziel, tot stervens toe bedroefd. 

 

De beker van uw bitter lijden, 

tot deze duistre nacht bewaard, 

hebt Gij, Lam Gods, als God-gewijde 

gewillig uit Gods hand aanvaard.. 

 

O Lam van God, door God gezonden, 

o offer dat de Heer behaagt, 

wij bidden: Maak ons rein van zonden, 

Gij, die der wereld zonden draagt. 

 

14. Zegenbede 

 

15. Orgelspel 

  



 

 


