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GEBED TE GETSEMANE (MC 14,32-42) 

Zij kwamen nu aan een landgoed dat Getsémane heette. Daar zeide Hij tot zijn 

leerlingen: “Blijft hier zitten, terwijl Ik bid.”  33Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes 

met zich mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen.  34Hij sprak tot hen: “Ik 

ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt.”  35Nadat Hij een weinig verder 

was gegaan, wierp Hij zich ter aarde en bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan 

Hem mocht voorbijgaan.  36“Abba, Vader,” zo bad Hij, “voor U is alles mogelijk; laat 

deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: niet wat Ik maar wat Gij wilt.”  37Toen ging Hij 

terug en vond hen in slaap; en Hij sprak tot Petrus: “Simon, slaapt ge? Ging het dan 

uw krachten te boven een uur te waken?  38Waakt en bidt, dat gij niet op de 

bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”  39Opnieuw 

verwijderde Hij zich en bad met dezelfde woorden.  40En teruggekomen vond Hij hen 

weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar; ze wisten niet, wat ze hem moesten 

antwoorden.  41Toen Hij voor de derde maal terugkwam, sprak Hij tot hen: “Slaapt 

dan maar door en rust uit. Het is zover, het uur is gekomen; zie de Mensenzoon 

wordt overgeleverd in de handen van de zondaars.  42Staat op, laten we gaan; mijn 

verrader is nabij.”  

 

 

 

 

 

GEBED AAN HET KRUIS (MC 15, 33-39) 

Vanaf het zesde uur viel er een duisternis over het hele land, tot aan het negende 

uur toe.  34En op het negende uur riep Jezus met luider stem: “Eloi, Eloi, lama 

sabaktani?” Dit is vertaald: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij 

verlaten?”  35Enkele omstanders, die het hoorden, zeiden: “Hoor, Hij roept om 

Elia.”  36Een van hen ging een spons halen, drenkte die in zure wijn, stak hem op 

een rietstok en bood Hem te drinken, terwijl hij zei: “Laat me begaan! We willen eens 

zien of Elia Hem eraf komt halen.”  37Jezus slaakte een luide kreet en gaf de 

geest.  38Toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot onder in 

tweeën.  39De honderdman die tegenover Hem post had gevat en zag dat Hij onder 

zulke omstandigheden de geest had gegeven, riep uit: “Waarlijk, deze mens was een 

Zoon van God.” 


