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Waken en 
 bidden

He Qi (China): 
biddend in Gethsemané



welkomstwoorden door de ouderling

openingslied (allen gaan staan):
lied 550

stilte, 
bemoediging en drempelgebed:  »



»

 voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
 allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
 voorganger:  Wij wachten op U!
  Gij opent uw hand
  en schenkt ons elkaar
  als pelgrims op weg
 allen: o God, breng ons thuis!



 voorganger: Geef ons dan een hart
  doorzichtig en zuiver,
  herschep met uw Geest
  ons leven als nieuw.
 allen: o God, breng ons thuis!

»



 voorganger: Verberg niet uw aanschijn,
  houd ons in gedachten,
  berg ons in uw zegen.
 allen: o God, breng ons thuis!

»



 voorganger:  Houd ons hier voor ogen
  de Zoon van uw liefde,
  de weg voor ons allen
  naar uw stad van vrede.
 allen: o God, breng ons thuis!

»(allen gaan zitten)  



psalm van de zondag:
118: 7, 8 en 9

gebed om ontferming, afgesloten met 
lied 547: 2, 3 en 6  



gebed van deze zondag

zingen projectlied: (melodie lied 512)
‘De stilte is uw huis’   »

DIENST VAN HET WOORD



 U  woont niet   in     een storm,    o    Heer,

 maar       in   een  zacht ge  -  ruis.

 Wie zwijgt    en luis - tert  hoort steeds meer:

  de       stil  -  te     is    uw       huis. »



 Een   stil  -  te    die   zich    ho  -  ren  laat,

 heel    zacht, nog  on  -  ge  -  kend;

   ze     fluis - tert van  wat     ko  -  men gaat

   en      wie    U   voor   mij     bent. »



  Ik    zoek   de   stil  -  te,    zoek  een  rust

  die     ruim  -  te  maakt in    mij.

   Ik         a  -  dem op,    ik      ben   ge  -  rust

   en     voel    U   heel  dicht  -  bij. »



schriftlezing:
Matteüs 26: 36-46   »
(gevolgd door lied 571)



»

schriftlezing:
Matteüs 26: 36-46

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 be-
proeving 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 voorbij-
gaat 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 waar-
op de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, 
laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.’ »



zingen:
lied 571

uitleg en verkondiging












Blei-bet hier und wa-chet mit mir.   Wa - chet und  be  -  tet,      wa - chet und  be     -     tet.
Blijf  bij  mij    en waak hier bij mij,   waak  en  blijf   bid - den,   waak  en  blijf   bid   -   den.



DIENST VAN HET ANTWOORD

dank- en voorbeden, 

afgewisseld met: ‘Blijf bij mij’
(staat op de volgende sheet)   »
en afgesloten met stil gebed en Onze Vader



Blei-bet hier und wa-chet mit mir.   Wa - chet und  be  -  tet,      wa - chet und  be     -     tet.
Blijf  bij  mij    en waak hier bij mij,   waak  en  blijf   bid - den,   waak  en  blijf   bid   -   den.

afgesloten met stil gebed en Onze Vader

medelingen

kinderen komen terug, allen zingen ‘Palmpasen’    »








collecte
1. kerk

2. straatpastoraat

zingen (staande)
slotlied 1010 

zending en zegen,
beantwoord met 3x gezongen ‘Amen’



Op straat leven is een stressvol 
bestaan. Een voortdurende 
zoektocht naar eten, kleding, 
geld en een slaapplek. In plaat-
sen als Amsterdam en Wageningen zijn inloophuizen en 
straatpastoraat een goede aanvulling op de gemeentelijke 
hulp. Een plek voor rust, ontmoeting en bezinning is voor 
deze groep Nederlanders geen luxe maar pure noodzaak.

(foto: daklozenkoor De Straatklinkers)

2de collecte:
Straatpastoraat voor dak- en thuislozen



zingen (staande)
slotlied 1010 

zending en zegen,
beantwoord met 3x gezongen ‘Amen’



orgelspel

• Drink een kopje  koffie; 
buiten draaft de 
10-kilo meterloop van 
 marathondag langs de 
kerk. Over een half uurtje 
zijn ze wel weer weg.

• De wereldwinkel is er.


