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Thema: ‘…..waarlijk, deze Mens 
was Gods Zoon’!  
(Marcus 15: 39B). 

  
Bemoediging: Psalm 71 : 1 en 2 

 
Gebed om bescherming in de 

ouderdom 

1 Tot U, HEERE, heb ik de 
toevlucht genomen; 

laat mij niet voor eeuwig 
beschaamd worden. 
2 Red mij door Uw 

gerechtigheid en bevrijd mij, 
neig Uw oor tot mij en verlos 

mij. 
 
Zingen: Psalm 71 : 2 en 10 

 
2 Wees mij een rots, om in te 

wonen; 
Een schuilplaats, waar mijn hart 
Steeds toevlucht vind' in smart. 

Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen, 
Dat Gij, o groot' Ontfermer, 

Mijn burcht zijt en beschermer. 
 
10 Mijn hart zal steeds op U 

vertrouwen, 
Mijn mond vindt tot Uw lof 

Gedurig ruimer stof. 
En zal Uw recht en heil ontvouwen; 

Schoon ik de reeks dier schatten 
Kan tellen noch bevatten. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

 
Schriftlezing: Jesaja 53 : 1-7 

 
1Wie heeft onze prediking 
geloofd, 

en aan wie is de arm van de 
HEERE geopenbaard? 

2 Want Hij is als een loot 
opgeschoten voor Zijn aangezicht, 
als een wortel uit dorre aarde. 

Gestalte of glorie had Hij niet; 
als wij Hem aanzagen, was er 

geen gedaante dat wij Hem 
begeerd zouden hebben. 
3 Hij was veracht, de 

onwaardigste onder de mensen, 
een Man van smarten, bekend 

met ziekte, 
en als iemand voor wie men het 

gezicht verbergt; 
Hij was veracht en wij hebben 
Hem niet geacht. 

4 Voorwaar, onze ziekten heeft 
Híj op Zich genomen, 

onze smarten heeft Hij gedragen. 
Wíj hielden Hem echter voor een 
geplaagde, 

door God geslagen en verdrukt. 
5 Maar Hij is om onze 

overtredingen verwond, 
om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld. 

De straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem, 

en door Zijn striemen is er voor 
ons genezing gekomen. 
6 Wij dwaalden allen als schapen, 

wij keerden ons ieder naar zijn 
eigen weg. 

Maar de HEERE heeft de 
ongerechtigheid van ons allen 
op Hem doen neerkomen. 

7 Toen betaling geëist werd, werd 
Híj verdrukt, 

maar Hij deed Zijn mond niet 
open. 
Als een lam werd Hij ter slachting 

geleid; 
als een schaap dat stom is voor 



zijn scheerders, 

zo deed Hij Zijn mond niet open. 
 

 
Zingen: weerklank 424a: 2 
 

Zo beminde God de wereld 
Dat Hij Zijn geliefde Zoon 

Voor die weg gedwaalde wereld 
Overgaf aan smaad en hoon. 
Toen wij volop zondaars waren, 

Klonk het: Vader, zie ik ga 
Als een lam naar Golgotha 

O Uw trouw te openbaren. 
God is liefde - hart en stem, 
Zing nu mee, dit lied voor Hem! 

 
Schriftlezing: Efeze 6 : 13-20 

 
 13 Neem daarom de hele 

wapenrusting van God aan, opdat u 
weerstand kunt bieden op de dag 
van het kwaad, en na alles gedaan te 

hebben, stand kunt houden. 
14 Houd dan stand, uw middel 

omgord met de waarheid, en bekleed 
met het borstharnas van de 
gerechtigheid, 

15 en de voeten geschoeid met 
bereidheid van het Evangelie van de 

vrede. 
16 Neem bovenal het schild van het 
geloof op, waarmee u alle vurige 

pijlen van de boze zult kunnen 
uitblussen. 

17 En neem de helm van de zaligheid 
en het zwaard van de Geest, dat is 
Gods Woord, 

18 terwijl u bij elke gelegenheid met 
alle gebed en smeking bidt in de 

Geest en daarin waakzaam bent met 
alle volharding en smeking voor alle 
heiligen. 

19 Bid ook voor mij, opdat mij het 
woord gegeven wordt bij het openen 

van mijn mond, om met 
vrijmoedigheid het geheimenis van 
het Evangelie bekend te maken, 

20 waarvan ik een gezant ben in 
ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig 

mag spreken, zoals ik moet spreken.   
  

  
  
 

 
Zingen: gezang 182: 1 en 6 
 

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. 
  

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. 

 
Schriftlezing: Markus 14 : 32-42 

 
Gethsémané 

32 En zij kwamen op een plaats 

waarvan de naam Gethsémané 
was, en Hij zei tegen Zijn 

discipelen: Ga hier zitten totdat Ik 
gebeden zal hebben. 
33 En Hij nam Petrus, Jakobus en 

Johannes met Zich mee en begon 
ontdaan en zeer angstig te 

worden; 
34 en Hij zei tegen hen: Mijn ziel 
is zeer bedroefd, tot de dood toe; 

blijf hier en waak. 
35 En toen Hij iets verder gegaan 

was, wierp Hij Zich ter aarde en 
bad dat, als het mogelijk was, dat 
uur aan Hem voorbij zou gaan. 

36 En Hij zei: Abba, Vader, alle 
dingen zijn mogelijk voor U; 

neem deze drinkbeker van Mij 
weg, maar niet wat Ik wil, maar 
wat U wilt. 

37 En Hij kwam en trof hen 
slapend aan en Hij zei tegen 

Petrus: Simon, slaapt u? Was u 
niet in staat één uur te waken? 



38 Waak allen en bid, opdat u 

niet in verzoeking komt; de geest 
is wel gewillig, maar het vlees is 

zwak. 
39 En toen Hij weer weggegaan 
was, bad Hij en sprak dezelfde 

woorden. 
40 En toen Hij terugkwam, trof 

Hij hen opnieuw slapend aan, 
want hun ogen waren zwaar 
geworden; en zij wisten niet wat 

zij Hem moesten antwoorden. 
41 En Hij kwam voor de derde 

keer en zei tegen hen: Slaap nu 
maar verder en rust; het is 
genoeg, het uur is gekomen; zie, 

de Zoon des mensen wordt 
overgeleverd in de handen van de 

zondaars. 
42 Sta op, laten wij gaan; zie, hij 

die Mij verraadt, is dichtbij. 
 
Zingen: Zingende gezegend  

lied 142:1, 4 en 5 
(melodie psalm 26) 

 
Blijft hier en waakt met Mij! 
Nu is de dood na-bij, 

Nooit was Ik zo bedroefd en bang. 
Blijft wakker on te bidden 

Tot-dat Ik in uw midden 
Straks wederkomhet duurt niet lang. 
 

Blijft hier en waakt met Mij! 
Hebt gij geen medelij? 

Gij wist dat gij niet slapen mocht! 
Kunt gij niet één uur waken 
Zonder in slaap te raken? 

Bidt God dat gij niet wordt verzocht! 
 

Ach, slaap dan nu maar voort, 
Slaapt verder ongestoord, 
Ik blijf wel waken deze nacht; 

Ik blijf bij u, Mijn schapen, 
Uw Herder zal niet slapen; 

Slaapt gij maar voort – Ik houd de 
wacht. 

 

Stilte. 
 

Klein Gloria. 
 

Ere zij de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest 
Als in de beginne, nu en immer 

en van  eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen 

 

Gebeden.  
 

Dankgebeden 
 
Voorbeden 

 
Stil gebed 

 
Het Onze Vader. 
  

Zingen: gezang 449: 1, 3 en 4 
 

1    God enkel licht, 
 wiens aangezicht 
 zo blinkend is van luister, 
 ziet ons onrein, 
 ziet hoe wij zijn 
 vervallen aan het duister. 
 

3    Heer, waar dan heen? 
 Tot U alleen! 
 Gij zult ons niet verstoten. 
 Uw eigen Zoon 
 heeft tot uw troon 
 de weg ons weer ontsloten. 
 
4    Ja, amen, ja, 
 op Golgotha 
 stierf Hij voor onze zonde. 
 Zijn schuld'loos bloed 
 maakt alles goed 
 en reinigt ons van zonde. 

 
Zegenbede: psalm 71: 14 - 16  

 
    14 Maar ík blijf voortdurend hopen 

en zal U nog meer loven. 

15 Mijn mond zal van Uw 
gerechtigheid vertellen, 

van Uw heil de hele dag, 
hoewel ik de afmetingen ervan 
niet weet. 

16 Ik zal komen met de machtige 
daden van de Heere HEERE, 

ik zal Uw gerechtigheid in 



herinnering roepen, de Uwe 

alleen. 
     Amen 


