


In de hof van Getsemane

Ma�. 26:36 (NBV) Na de maal�jd ging  Jezus  
met zijn  leerlingen  naar een plek die Getse-
mane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie 
hier zi�en, ik ga daar  bidden.’



In de hof van Getsemane

37 Hij nam  Petrus  en de twee zonen van Zebe-
deüs 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.’



In de hof van Getsemane

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.’



In de hof van Getsemane

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 beproeving komen; de geest is wel gewillig, 
maar het lichaam is zwak.’



In de hof van Getsemane

42 Voor de tweede maal liep hij van hen weg 
en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze 
beker  aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit 
drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’



In de hof van Getsemane

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. 



In de hof van Getsemane

45 Daarna voegde hij zich weer bij de leer-
lingen  en zei: ‘Liggen jullie daar nog steeds            
te slapen en te rusten? En dat terwijl het 
ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon  
wordt uitgeleverd aan zondaars. 46 Sta op, 
laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al 
vlakbij.’





De beker van Gods toorn

Psalm 75:9 (GNB) In zijn hand houdt hij 
een  beker, gevuld met gekruide, gistende  wijn. 
Hij schenkt hem uit, tot de droesem toe. En 
wie van de Heer niet wil weten, moet hem 
drinken, tot op de bodem.





De keuze van Jezus

Joh. 18:11 (NBV) ‘Petrus, steek je  zwaard  in de 
schede. Zou ik de  beker  die de Vader mij 
gegeven heeft niet drinken?’





Mijn beker vloeit over

Psalm 23:5 (NBV) U nodigt mij aan tafel voor 
het oog van de vijand, u  zalC  mijn hoofd met 
olie, mijn  beker  vloeit over. 

(GNB) U vult mijn  beker  tot de rand.



Leven in overvloed

Joh. 10:10 (HSV) Ik ben gekomen, opdat zij 
leven hebben en overvloed hebben.

(NBV) Ik ben gekomen om hun het leven te 
geven in al zijn volheid.



De inhoud van de beker

Psalm 23:6 (NBV) Geluk en  genade  volgen mij 
alle dagen van mijn leven...

(GNB) Uw goedheid, uw  liefde  ervaar ik, mijn 
leven lang...



Wat Jezus voor ons deed

Hij dronk voor ons de beker van Gods toorn 
leeg, zodat onze beker kan worden gevuld met 
leven, geluk, genade, goedheid en liefde.





Gods belofte aan zijn volk

Ex. 6:5 (HSV) Zeg daarom tegen de Israëlieten: 
Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder 
de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u 
redden uit hun slavernij en Ik zal u verlossen
door een uitgestrekte arm en door zware 
strafgerichten. 6 Ik zal u tot Mijn volk 
aannemen en Ik zal u tot een God zijn. 



1. De beker van heiliging

Ex. 6:5 (HSV) Ik zal jullie uitleiden...

Kol. 1:13 (HSV) Hij heeft ons getrokken uit de 
macht van de duisternis en overgezet in het 
Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 



2. De beker van bevrijding

Ex. 6:5 (HSV) Ik zal jullie redden...

Psalm 116:13 (NBV) Ik zal de  beker  van 
bevrijding heffen, de naam aanroepen                
van de HEER.



3. De beker van verlossing

Ex. 6:5 (HSV) Ik zal jullie verlossen...

1 Thess. 1:10 (HSV) ...om Zijn Zoon uit de 
hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden 
heeC opgewekt, namelijk  Jezus, Die ons 
verlost van de komende toorn.



4. De beker van dankzegging

Ex. 6:6 (HSV) Ik zal jullie aannemen...

Efez. 1:5 (GNB) In zijn  liefde  had hij van 
tevoren beslist dat hij ons door  Jezus   Christus  
als zijn  kinderen  zou aannemen. Zo wilde hij 
het, in zijn goedheid.



4. De beker van dankzegging

1 Kor. 10:16 (HSV) De drinkbeker der dank-
zegging, die wij met dankzegging  zegenen, is 
die niet de gemeenschap met het  bloed  
van  Christus? 




