Serie: De goede boodschap van Mattheüs.
Getuigen van Jezus’ gebedsstrijd
Schriftlezingen: Mattheüs 26:31-46 Tekst: Mattheüs 26:36-46
Zingen: Ps. 25:1, Ps. 86:6, Ps. 22:1 en 6, Ps. 42:3 en 5, Gez. 5:4 en 8
Hoofdpunten van de preek
Nú moet Jezus de beker drinken. Hij doet het niet zomaar...
1 Getuigen (Mt.26:36-37)
Jezus neemt Zijn discipelen mee in Gethsémané. Hij gaat bidden. Zo bereid Hij Zich voor
op Zijn laatste dag. Wat Hij laat zien en wat Hij doet is voor Zijn volgelingen.
Petrus, Jakobus en Johannes worden verder meegenomen. In het geloof krijg je niet
allemaal hetzelfde te zien. Met reden. Jezus laat hun kunnen en zullen sneuvelen (20:22,26:35).
2 Bedroefd (Mt.26:38-39)
Jezus’ ziel ‘buigt zich neer’. Hij kan en zal niet zomaar met Goddelijk gemak de beker
leegdrinken. Hij onderwerpt Zich eerst aan God. In het volste vertrouwen: ‘Mijn Vader...’
Daarom huivert Jezus voor de beker van Gods eeuwige toorn over de zonde. Aan het
kruis is het niet ‘Mijn Vader’, maar ‘Mijn God, waarom...?’ Dát kan Hij niet willen.
3 Slapend (Mt.26:40-41)
Wat hebben de slapers gezien van Jezus’ gebedsstrijd? Beschamend! Als je slaapt ben je
geestelijk afwezig. Je doorziet niet wat er gebeurt. Je strijd niet mee in Jezus’ gebeden.
Jezus geeft de slapers een opdracht: waak en bid! Waken omdat je weet dat het komt: de
verzoeking en strijd. Bidden omdat je wel gewillig kan zijn, maar zwak bent in eigen kracht.
4 Uw wil (Mt.26:42-43)
De drinkbeker kán Jezus niet voorbijgaan, behalve als Hij hem leegdrinkt. De beker moet
leeg. God kan en wil de zonde niet ongestraft laten. God doet recht.
Als Jezus de beker leegdrinkt is die ook voor eeuwig ‘voorbij’. Jezus’ wil is die van God. Hij
is gekomen om Gods wil te doen. Hij leert het ons na bidden: ‘laat Uw wil geschieden.’
5 Overgave (Mt.26:44-46)
De slapers missen Jezus 2e en 3e gebed. De nadruk valt op Jezus. Hij wil en zál alleen de
beker drinken, zonder hen, voor hen... Jezus schudt ze nu wakker: wat slapen jullie nog?
Het uur is nabijgekomen. Dat is Koninkrijkstaal. God zit erachter nu de Mensenzoon wordt
overgeleverd aan zondaars. Nú is Gods koninkrijk nabij. Jezus gaat het lijden tegemoet.
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