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Thema: “Waakt en bidt!”

Aanvang 18.30 uur
Voorganger: Ds. A. Stijf

Organist: Henco de Bruijn

Orgelspel
Afkondigingen door de ouderling van dienst
Zingen: Gezang 177 (LB)
1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
in deze zee verzinken mijn gedachten:
o liefde die, om zondaars te bevrijden,
zo zwaar moest lijden.
2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,
in onze plaats gemarteld en geslagen,
de zonde dragen.
3 O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder:
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden
de vloek der zonden.
4 God is rechtvaardig, ja, een God der wrake;
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken.
zie hier de schalen die ten volle wegen
en vloek en zegen.
5 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,
nu ik van vijand Gods en tegenstander
in vriend verander.
6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden
mijn hart niet wijden?
7 Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen,
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen
als sterkte roemen.
Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 77: 1, 3 (OB)
1 Mijn geroep, uit angst en vrezen,
Klimt tot God, het Opperwezen,
God, die in mijn ongeval,
D' oren tot mij neigen zal.
'k Zocht Hem in mijn bange dagen;
'k Bracht de nachten door met klagen;
'k Liet niet af, mijn hand en oog,
Op te heffen naar omhoog.
3 Slaap weerhieldt Gij van mijn ogen,
'k Was verslagen, neergebogen,
En, verstomd door al 't verdriet,
Wars van mensen, sprak ik niet.
'k Overdacht al d' oude dagen;
Jaren, eeuwen, gunsten, plagen,
En wat immer aan mijn ziel
Van Gods hand te beurte viel.
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 7 (NB)
7 God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing 1: Mattheus 26: 36 - 46
36 Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette,
en zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden. 37
En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met Zich mee en
begon bedroefd en zeer angstig te worden. 38 Toen zei Hij tegen hen:
Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak met Mij. 39
En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter
aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan

Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt. 40 En Hij
kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij zei tegen Petrus:
Kon u dan niet één uur met Mij waken? 41 Waak en bid, opdat u niet in
verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 42
Opnieuw, voor de tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn Vader, als
deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink,
laat Uw wil dan geschieden. 43 En toen Hij bij hen kwam, trof Hij hen
opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. 44 En Hij
liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met
dezelfde woorden. 45 Toen kwam Hij bij Zijn discipelen en zei tegen
hen: Slaap nu maar verder en rust; zie, het uur is nabijgekomen dat de
Zoon des mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. 46
Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is dichtbij.
Schriftlezing 2: Hebreeën 2: 10 - 18
10 Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle
dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de
Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. 11 Immers, zowel
Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom
schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen, 12 want Hij zegt:
Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders verkondigen; te midden van de
gemeente zal Ik U lofzingen. 13 En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op
Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven
heeft. 14 Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij
eveneens daaraan deelgehad om door de dood hem die de macht over
de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, 15 en allen te verlossen
die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij
onderworpen waren. 16 Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan,
maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. 17 Daarom moest Hij
in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en
een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om
de zonden van het volk te verzoenen. 18 Want waarin Hij Zelf geleden
heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp
komen.
Zingen: Lied 142: 1, 4, 6, 7 (WK)
1 Gethsémané, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.
4 Laat Vader, deze beker mij voorbijgaan;

waar zijn de eng’len die Mij kunnen bijstaan?
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,
uw wil geschiede.
6 In angst en tranen werd zijn strijd gestreden.
Toen kon Hij toebereid naar voren treden.
De duisternis kon, wat zij mocht verzinnen,
Hem niet verwinnen.
7 Hier zijn wij, Heer, een afgeweken schare,
wij, die zo zorgeloos, zo ontrouw waren.
Verander ons en reinig onze harten,
o man van smarten!
Preek n.a.v. Mattheus 26: 36
Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsémané heette, en
zei tegen de discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden.
Thema: “Waakt en bidt!”
Zingen: Psalm 86: 1, 3 (OB)
1 Neig, o HEER', Uw gunstig' oren,
Om mij in mijn angst te horen.
'k Ben ellendig, diep in nood,
Gans van heul en hulp ontbloot;
Hoed mijn ziel, Gij zijt almachtig,
En ik ben Uw gunst deelachtig.
O mijn God, die mij aanschouwt,
Red Uw knecht, die U vertrouwt.
3 HEER', door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER', neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk naar Uw goedgunstigheen,
Op de stem van mijn gebeen.
Dankgebed en voorbede
Collecte

Zingen: Lied 149: 1, 4, 6 (WK)
1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
4 Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
6 Dank zij U, o Heer des levens,
die de dood zijt doorgegaan,
die Uzelf ons hebt gegeven
ons in alles bijgestaan,
dank voor wat Gij hebt geleden,
in uw kruis is onze vrede.
Voor uw angst en diepe pijn
wil ik eeuwig dankbaar zijn.
Zegen
Orgelspel

