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Thema De uitlevering van Jezus door Juda(s)(Pnr.764)Matthéüs 26:47-56 
Uitgesproken 21 maart 2010 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Willie Visser 
Cantorij o.l.v. Arie van der Weerd 
Violist Eline Prins 
Orgel Dick Muller 
 
U luistert naar: een opname van de eerste morgendienst op 21 maart 2010 in 
het Open Hof te Kampen. De preek is een verkorte bewerking; hij werd voor het 
eerst gehouden op 15 maart 1992 te Zoetermeer. 
 
Orde van de dienst: 
 
Cantorij Herzliebster Jesu 
 
Zingen Lied 180: 1 

1. Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
aanvaardt het lijden.  
  

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Thema Verraad… ; de uitlevering van Jezus door Judas  
 
Cantorij Lied 180: 2  

2. Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 
verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt. 
Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 
zo zijn wij allen. 

 
Zingen Lied 180: 3 en 4 

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. 

 
Verootmoediging 1 Johannes 3: 4-6 

4 Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods 
wet overtreden. 5 U weet dat Jezus verschenen is om de zonden 
weg te nemen; er is in hem geen zonde. 6 Ieder die in hem blijft, 
zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent 
hem niet. 
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Zingen Psalm 26: 1 
1. O HEER, op wie ik pleit, 
in mijn eenvoudigheid 
heb ik geleefd, U toegewend. 
Op U is al mijn hopen. 
Ik leg mij voor U open, 
die mij in hart en nieren kent. 

 
Genadeverkondiging 1 Johannes 3: 1-3 

1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft 
geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn 
we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem 
niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen 
van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we 
weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal 
verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol 
vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus 
rein is. 

 
Zingen Psalm 26: 3 

3. Ik was mijn handen rein, 
dat ik bij hen mag zijn, 
die in een stoet om uw altaar 
uw wondren zingend eren, 
want ik heb lief, o HERE, 
uw hoge woning wonderbaar! 

 
Aanwijzingen ten Leven 1 Johannes 3: 16-23 

16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor 
ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor 
onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand 
blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn 
hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?  
18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met 
woorden, maar waarachtig, met daden. 19 Dan weten we dat we 
voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart 
voor God staan. 20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is 
groter dan ons hart, hij weet alles. 21 Geliefde broeders en 
zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol 
vertrouwen tot God wenden 22 en ontvangen we van hem wat we 
maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat 
hij wil. 23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn 
Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft 
opgedragen.  

 
Zingen Psalm 26: 5 

5. Verenigd in uw naam 
met allen die tezaam 
U dienen met oprecht gemoed, 
zal ik uw lof verheffen. 
Mijn weg is recht en effen: 
ik treed U zingend tegemoet. 
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Gebed om de opening van het Woord. 
 
Schriftlezing Richteren 15: 9-15 

9 De Filistijnen vielen daarop Juda binnen, sloegen hun kamp op 
bij Lechi en begonnen zich van daar te verspreiden. 10 De 
Judeeërs vroegen hun waarom ze hun gebied waren 
binnengevallen en kregen als antwoord: ‘We zijn gekomen om 
Simson gevangen te nemen. We willen hem betaald zetten wat hij 
ons heeft aangedaan.’ 11 Toen gingen drieduizend Judeeërs naar 
Simsons rotshol bij Etam. ‘Hoe kon je ons dit aandoen?’ vroegen 
ze. ‘Je weet toch dat de Filistijnen hier de baas zijn!’ Maar Simson 
zei: ‘Ik heb hun alleen betaald gezet wat zij mij hebben 
aangedaan.’ 12 ‘We zijn gekomen om je gevangen te nemen,’ 
zeiden de Judeeërs. ‘We gaan je uitleveren aan de Filistijnen.’ 
‘Zweer me dan dat jullie me niet zullen doden,’ zei Simson. 
13 ‘Nee, daar is geen sprake van,’ verzekerden ze hem. ‘We 
binden je vast en leveren je aan hen uit, maar doden zullen we je 
niet.’ Ze boeiden hem met twee nieuwe touwen, leidden hem uit 
zijn rotshol 14 en brachten hem naar Lechi, waar de Filistijnen 
juichend op hem afstormden. Toen voer de geest van de HEER in 
hem. De touwen waarmee hij was gebonden leken wel vlas dat 
wegschroeit in het vuur, zo makkelijk vielen ze van zijn armen en 
zijn polsen. 15 Hij zag een ezelskaak liggen; het bot was nog 
hard. Hij raapte het op en sloeg er duizend man mee dood.  
 

Zingen Psalm 140: 1, 2, 3 en 4 
1. Bescherm mij, HEER, behoed mijn leven, 
dat door geweld wordt overmand. 
Bedwing hen die naar onrecht streven, 
wier strijdlust elke dag ontbrandt. 
 
2. Bescherm mij en bewaar mijn gangen. 
Als adders spuwen zij venijn. 
Hun tong is scherp als die van slangen. 
Laat mij bij U geborgen zijn. 
 
3. Zij maken in hun hoogmoed plannen, 
beramen in hun hart geweld; 
bewaar mij voor wie netten spannen 
en vallen hebben opgesteld. 
 
4. Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren, 
hoor naar mijn stem die tot U schreit. 
Sterke Verlosser, Here, HERE, 
mijn helm en pantser in de strijd. 

 
Projectlied nevendienst 
 
Schriftlezing Matthéüs 26: 17-25 

17 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood 
kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat 
wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 
18 Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie 
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bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met 
mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.’”’ 19 De leerlingen 
deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het 
pesachmaal.  
20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan 
voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker 
jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ 22 Dit bedroefde hen zeer, 
en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 
23 Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom 
doopte, die zal mij uitleveren. 24 De Mensenzoon zal heengaan 
zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de 
Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij 
nooit geboren was.’ 25 Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik 
ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’  

 
Cantorij zingt  Mir hat die Welt trüglich gericht 
 
Schriftlezing Matthéüs 26: 47-56 

47 Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 
twaalf, in gezelschap van een grote, met zwaarden en knuppels 
bewapende bende, die door de hogepriesters en de oudsten van 
het volk was gestuurd. 48 Met hen had zijn verrader een teken 
afgesproken. ‘Degene die ik kus,’ had hij gezegd, ‘die is het, die 
moet je gevangennemen.’ 49 Hij liep recht op Jezus af, zei: 
‘Gegroet, rabbi!’ en kuste hem. 50 Jezus zei tegen hem: ‘Vriend, 
ben je daarvoor gekomen?’ Daarop kwam de bende naderbij, ze 
grepen Jezus vast en namen hem gevangen. 51 Nu greep een van 
Jezus’ metgezellen naar zijn zwaard. Hij trok het, haalde uit en 
sloeg de dienaar van de hogepriester een oor af. 52 Daarop zei 
Jezus tegen hem: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie 
naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen. 53 Weet je 
niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij 
dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter 
beschikking zou stellen? 54 Maar hoe zouden dan de Schriften in 
vervulling gaan, waar staat dat het zo moet gebeuren?’ 55 Toen 
zei Jezus tegen de omstanders: ‘Met zwaarden en knuppels bent u 
uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben! 
Dagelijks was ik in de tempel om onderricht te geven, en toen 
hebt u me niet gevangengenomen. 56 Maar dit alles gebeurt opdat 
de geschriften van de profeten in vervulling gaan.’ Daarop lieten 
alle leerlingen hem in de steek en vluchtten weg.  

 
Cantorij zingt Christus der uns selig macht 
 
Preek  
 
Cantorij zingt Dein Will’ gescheh’ 
 
Zingen Lied 292 

1. Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar we omvleuglen ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verrukte hart gelooft! 
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Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door de onfeilbre profetieen 
van zijn vast getuigenis. 
 
2. Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad, 
moe geworsteld en ontwapend, 
tot geen afval meer in staat. 
Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven; cantorij zingt ‘Rock of ages’ en Thy will be done’ 
 
Zingen Lied 173 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

 
Zegen 


