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Thema Mijn Vader, pascha! (Pnr. 491 )  Matthéüs 26: 26-46 
Uitgesproken 17 maart 2013 in de Noorderkerk te Kampen 
 
U luistert naar: een opname van de dienst op 17 maart 2013 om 17.00 uur in de 
Noorderkerk te Kampen. De preek werd gemaakt voor zondag 24 maart 1985 te 
’s Gravendeel. 
 
Organist: Hette Meijerink 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 116: 1 

1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 

 
Zingen Psalm 116: 2 en 3 

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel 
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
heb ik de naam des HEREN aangeroepen 
en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel! 
 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 117 

1. Looft, alle volken, looft den HEER, 
roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Matthéüs 26: 26 – 46 

26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed 
uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 
‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen 
hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor 
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velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: 
vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok 
drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken 
in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze de lofzang hadden 
gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.  
31 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij deze nacht 
allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder 
doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven 
worden.” 32 Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie 
voorgaan naar Galilea.’ 33 Petrus zei daarop tegen hem: ‘Misschien 
zal iedereen u afvallen, ik nooit!’ 34 Jezus antwoordde hem: ‘Ik 
verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij 
driemaal verloochenen.’ 35 Petrus zei: ‘Al zou ik met u moeten 
sterven, verloochenen zal ik u nooit.’ Alle andere leerlingen vielen 
hem daarin bij.  
36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die 
Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga 
daar bidden.’ 37 Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs 
met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, 38 
zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij 
waken.’ 39 Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep 
voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan 
aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, 
maar zoals u het wilt.’ 40 Hij liep terug naar de leerlingen en zag 
dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens 
één uur met mij waken? 41 Blijf wakker en bid dat jullie niet in 
beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is 
zwak.’ 42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, 
als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder 
dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ 43 Toen 
hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door 
vermoeidheid overmand. 44 Hij liet hen achter, liep opnieuw wat 
verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als 
daarvoor. 45 Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: 
‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl 
het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan 
zondaars. 46 Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al 
vlakbij.’  

 
Zingen Psalm 69: 1 en 4 

1. Red mij, o God, het water stijgt en stijgt, 
ik heb geen vaste grond onder de voeten. 
Zal ik dan in het niet verzinken moeten, 
in het moeras des doods, waar alles zwijgt? 
Ik heb geroepen tot mijn stem 't begaf. 
Voortdurend heb ik naar U uitgekeken. 
Het diepe water wordt mij tot een graf, 
mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken. 
 
4. Tot U, o HEER, tot U is mijn gebed, 
hoor mij en kom mij met uw hulp te stade; 
ik smeek U om een stonde van genade, 
ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet. 
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Houd mij dan vast en wees mij toegedaan, 
antwoord mij, HEER, Gij wilt mij immers helpen. 
Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan, 
laat mij niet door het water overstelpen. 

 
Prediking  
 
Zingen  Lied 280: 3, 4, 5 en 7 

 
3. Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
Hij ging terug en heeft alleen geleden, 
eenzaam gebeden: 
 
4. Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan; 
waar zijn de englen die Mij kunnen bijstaan? 
Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden, 
uw wil geschiede. 
 
5. Altijd zal Jezus weer in doodsstrijd wezen, 
tot aan het eind der wereld moet Hij vrezen, 
zijn eigen jongeren in slaap te ontdekken. 
Wat zou hen wekken? 

 
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! 

 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Lied 182: 1 en 4 

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. 

 
Zegen 
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Zingen Lied 456: 3 

3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 


