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Welkom 

 
Zingen: Gezang 49: 1, 2, 3 en 4 (Hervormde Bundel 

1938) 
Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 

die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielennood, 

opdat ik niet hoop'loos sterven, 
maar uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizend maal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer! 
 
Gij, o Jezus, hebt gedragen 

lasteringen, spot en hoon, 
zijt gebonden en geslagen, 

Gij, des Vaders eigen Zoon, 
om van schuld en eeuwig lijden 
mij, verloor'ne, te bevrijden, 

duizend, duizend maal, o Heer, 
zij u daarvoor dank en eer! 

 
Heer, verzoener van mijn zonden, 
Heiland, die mij hebt gezocht, 

die mijn boeien hebt ontbonden, 
en voor God mij vrijgekocht, 
ik, onrein in schuld verloren, 

ben opnieuw in U geboren: 
duizend, duizend maal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer! 
 
Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 

voor uw bitt're bange nood, 
voor uw heilig, biddend strijden, 
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voor uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 

voor het kruis, door U gedragen; 
duizend, duizend maal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer! 

 
Gebed 

 
Schriftlezing Psalm 75 

1 Voor den opperzangmeester, Al-tascheth; een psalm, een 
lied, voor Asaf. 
2 Wij loven U, o God! wij loven, dat Uw Naam nabij is; men 
vertelt Uw wonderen. 
3 Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik 
gans recht richten. 
4 Het land en al zijn inwoners waren versmolten; maar ik heb 
zijn pilaren vastgemaakt. Sela. 
5 Ik heb gezegd tot de onzinnigen: Weest niet onzinnig; en tot 
de goddelozen: Verhoogt den hoorn niet. 
6 Verhoogt uw hoorn niet omhoog; spreekt niet met stijven 
hals. 
7 Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het 
westen, noch uit de woestijn; 
8 Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt 
genen. 
9 Want in des HEEREN hand is een beker, en de wijn is 
beroerd, vol van mengeling, en Hij schenkt daaruit; doch alle 
goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende 
drinken. 
10 En ik zal het in eeuwigheid verkondigen; ik zal den God 
Jakobs psalmzingen. 
11 En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouwen; de 
hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. 

 
Zingen: Psalm 22: 1, 2 en 3 
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Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 

En brullend klaag in d' angsten die ik lij', 
Dus fel geslagen? 

't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen 

In mijn verdriet. 
 
'k Erken nochtans, Gij, Gij zijt heilig, HEER, 

En hebt Uw huis, den zetel Uwer eer, 
Bij Isrel, daar Uw lof klinkt keer op keer, 

In gunst doen bouwen. 
Op U stond vast der vaderen betrouwen; 
Gij zaagt hen aan; 

Gij hebt, wanneer z' in noden 
Tot U om hulp, vertrouwend, zijn gevloden 

Hen bijgestaan. 
 
U smeekten zij, van mensenhulp ontbloot, 

En zijn gered; zij hebben in hun nood 
Op U vertrouwd, van schaamte nimmer rood, 
Na hun gebeden. 

Maar ik, ik ben een worm, van elk vertreden; 
Een worm, geen man; 

Een spot en smaad van mensen, 
Dien 't boze volk, naar zijn baldadig wensen, 
Beschimpen kan. 

 
Schriftlezing Mark. 14: 32-42 
32 En zij kwamen in een plaats, welker naam was 
Gethsemane, en Hij zeide tot Zijn discipelen: Zit hier neder, 
totdat Ik gebeden zal hebben. 
33 En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en 
begon verbaasd en zeer beangst te worden; 
34 En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood 
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toe; blijft hier, en waakt. 
35 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en 
bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijginge. 
36 En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; 
neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, 
maar wat Gij wilt. 
37 En Hij kwam, en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: 
Simon! slaapt gij? Kunt gij niet een uur waken? 
38 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest 
is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 
39 En wederom heengegaan zijnde, bad Hij, sprekende 
dezelfde woorden. 
40 En wedergekeerd zijnde, vond Hij hen wederom slapende, 
want hun ogen waren bezwaard; en zij wisten niet, wat zij 
Hem antwoorden zouden. 
41 En Hij kwam ten derden male, en zeide tot hen: Slaapt nu 
voort, en rust; het is genoeg, de ure is gekomen; ziet, de Zoon 
des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. 
42 Staat op, laat ons gaan; ziet, die Mij verraadt, is nabij. 
 

Meditatie over Markus 14: 37 
‘En Hij kwam, en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: 
Simon! slaapt gij? Kunt gij niet een uur waken?’ 
 
Stilte 

 
Orgelbespeling 
 

Zingen: Psalm 69:4 
Mijn broed’ren ben ik vreemd, door elk onteerd, 
En onbekend den zonen mijner moeder. 

'k Vind onder hen noch schutsheer noch behoeder; 
Want d' ijver van Uw huis heeft mij verteerd. 

Ik draag den schimp, den smaad en overlast 
Dergenen, die, alziende God, U smaden; 
Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, 
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Maar 'k word te meer met smaadheid overladen. 
 

 
Gedicht ‘Gethsemane’ (J.W. Schulte Northolt) 

 
Gebed 
 

Zingen: Gezang 148: 1, 2, 3 en 4 (Weerklank) 
’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. 

 
2 ’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.  

 

zegenbede 


