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Schriftgedeelte: Markus 14:26-42 
Tekst: Markus 14:33-38 
33 En Hij nam met Zich Petrus en Jakobus en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden; 34 En zeide tot hen: 
Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt. 35 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, 
en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijging. 36 En Hij zeide: Abba, Vader, alle dingen zijn U mogelijk; 
neem dezen drinkbeker van Mij weg; doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt. 37 En Hij kwam en vond hen slapende, en zeide 
tot Petrus: Simon, slaapt gij? Kunt gij niet één uur waken? 38 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is 
wel gewillig, maar het vlees is zwak. 

 
Punten: 
1. Angstig (33-34) 
2. Biddend (35-36) 
3. Eenzaam (37-38) 

 
Vragen bij de preek: 

• Bij punt 1 
o Waar ben jij bang voor?  
o Mag je genade zoeken omdat je bang bent voor de straf? Geef eens een Bijbels 

voorbeeld? 

• Bij punt 2 
o Wat wordt er bedoeld met “deze drinkbeker”? 
o Waarom bidt de Heere Jezus dat de drinkbeker van hem weggenomen zal worden? 

Mocht Hij dat bidden? Ligt daar ook troost in voor Gods kinderen? 

• Bij punt 3 
o Waarom slapen de discipelen? 
o Ds. A. Hoogerland zegt in de hieronder genoemde preek: “Wat voor de wereld een 

blijvende ergernis is, is voor Gods kinderen een voorbijgaande ergernis”. Kun je dit 
uitleggen? 

 
Uit de bronnen: 
Abraham Hellenboek in “De kruistriomf van Vorst Messias” in preek Mattheüs 26:39-46 
Zie eens wat de mens is. Als Jezus maar een weinig wegwijkt, vallen wij terstond is een geestelijke 
slaap en vadsigheid. En die duurt zolang, totdat Hij er ons weer met kracht uit komt opwekken. Zo 
getrouw echter is Jezus, dat Hij degenen die aan het slapen raken, nog weer opwekt. Judas en zijn 
gezelschap waken wel in boosheid, maar deze drie apostelen slapen, daar zij waken moesten om 
goed te doen. 
 
Ds. A. Hoogerland in “Verbondsgeheimen deel 1” in preek Markus 14:33-34 
Misschien zitten er hier wel in duistere omstandigheden, in grote diepten. Geliefden, ik kan niet 
uitspreken in welke diepten iemand terecht kan komen. In welke duisternissen de Kerk soms ellendig 
om moet dwalen en in welke bestrijdingen satan hen brengt, als hij hen in zijn helse macht heeft, 
zodat ze denken nog één dezer dagen in de hand van die helse Saul om te zullen komen en dat ze 
nooit genade hebben gehad. Maar juist in die duisternis van hun weg zal God betonen, dat satans 
macht verbroken is door Sions eeuwige Koning. Satan viel de eeuwige Middelaar aan en al de 
demonen van de hel kwamen op Hem af om Hem beangst te maken en Hem van Zijn werk te doen 
afschrikken. Maar Hij hééft verlost! 


