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Christus’ angst in Gethsemané: hij draagt onze straf en kent onze angst 
(Matt. 26:36-38a) 
 
De donderdagnacht na de paasmaaltijd ging Jezus met zijn leerlingen naar Gethsemané, een 
tuin ergens op de Olijfberg. Daar aangekomen ging Hij, alleen vergezeld door Petrus, Jakobus 
en Johannes, de hof in. En, staat er dan: verdriet en angst begonnen zich van Jezus meester te 
maken. Die hele avond was Hij uiterlijk evenwichtig geweest en had Hij met zijn leerlingen van 
alles besproken. Maar nu het nagenoeg zover was, verdween zijn uiterlijke rust en werd Hij 
zichtbaar benauwd. Het verschrikkelijke dat komen ging, beklemde Hem zelfs zo sterk, dat Hij 
het tegenover zijn drie vertrouwelingen wel móest uiten: "Mijn ziel is bedroefd, tot stervens toe." 
Hiermee sloot Christus aan bij het refrein uit Ps.42 en 43: "Waarom zijt ge bedroefd, mijn ziel; 
waarom ontroerd in mij?" Alleen voegde Hij hieraan toe: "... tot stervens toe." Dit betekent niet 
hetzelfde als: "Ik ben doodsbenauwd", want dat zeggen wij slechts bij wijze van spreken. Maar 
Christus was werkelijk zo bang, dat Hij er haast onder bezweek. En geen wonder, Hij ging de 
hel tegemoet. Gods toorn om onze ongehoorzaamheid zou zich in zijn volle intensiteit tegen 
Hem keren. Wat dat betekent, is onzegbaar.  
 
Want als een mens zelf de goddelijke straf moet ondergaan, komt hij er nooit mee klaar. Maar 
Christus wist: "Straks moet de altijd-durende straf van alle mensen door Mij alleen ondergaan 
worden en dat in een tijdsbestek van enkele uren." Vandaar dat Hij bijna stierf van angst, toen 
het erge van dit lijden in al zijn verschrikking op Hem af kwam. Dàt Hij dit moest doormaken, 
was mee te wijten aan satan. Die deed in Gethsemané een laatste aanval op Jezus om Hem 
ontrouw te maken. Ruim drie jaar daarvoor was het hem niet gelukt. Wat hij toen ook 
probeerde, Christus bleef gehoorzaam aan God. "Toen ging satan van Hem weg, tot de 
vastgestelde tijd", staat er dan in Luk.4:13. Nu was het zover (verg. Luk.22:53b). De duivel zette 
voor het laatst alles op alles om Christus van zijn opdracht af te brengen. Daarom liet hij Hem 
voelen wat Hem nog te wachten stond. Deze voorproef moest Christus zo benauwd maken, dat 
Hij ervoor zou terugdeinzen plaatsvervangend te sterven. Tegelijk had God hiermee zijn 
bedoeling. Hij wilde vaststellen, of Christus werkelijk geschikt was voor zijn taak. Want om als 
offerlam te kunnen dienen, moest Christus zich gewillig geven, zonder enig tegenstribbelen. De 
drie vertrouwelingen zijn er getuige van geweest, hoe Hij gevochten heeft om zijn angst de baas 
te blijven. Dat hebben ze moeten waarnemen ten behoeve van ons. Wij mogen het namelijk 
nooit vergeten, wat onze Redder allemaal voor ons heeft doorstaan. En wij mogen vooral voor 
ogen houden dat Hij proefondervindelijk al onze angsten kent.  
Met welke angst dan ook …wij kunnen biddend bij onze Heiland terecht!  
 
 
Bron: gevonden op internet 

 
 
 
 
 



 

UIT EN VOOR DE GEMEENTE  

• U bent van ons gewend om ieder kwartaal een overzicht te ontvangen welke 
dominees er de komende weken bij ons voorgaan in de avonddienst. We hadden 
met z’n allen zo enorm gehoopt dat we met Pasen weer naar de kerk zouden 
kunnen gaan, maar helaas kan dat niet doorgaan. Zodra de maatregelen door de 
overheid versoepeld zullen worden, zal onze kerkenraad opnieuw beoordelen of 
het veilig is om weer kerkdiensten te houden. Tot die tijd zullen we u niet iedere 
2/3 weken een bericht sturen. Zodra we weer kerkdiensten kunnen houden, 
ontvangt u van ons bericht met daarin een overzicht van de dominees die voor 
zullen gaan. 

• In oktober 2020 hebben we geen Gemeentemiddag kunnen houden. We hadden 
in het achterhoofd om deze te verplaatsen naar het voorjaar 2021. Gezien de 
huidige situatie is dat niet handig. We hopen dat we in oktober dit jaar weer onze 
reguliere Gemeentemiddag kunnen houden, zodra daarover meer bekend is, 
laten we dat weten. 

• Marja van de Peut heeft ons recent het volgende bericht gestuurd: “In januari met 
bloed pikken was de nierfunctie niet verslechterd. Nu moet ik weer laten prikken 
en na Pasen bij de arts komen, dan hoor ik wel wat de uitslag is. Het geeft goede 
dagen, maar ook dagen dat je je niet fit voelt en snel vermoeid bent. Als de 
nierfunctie een beetje gelijk blijft is dat al heel mooi, maar het nierfalen word je 
niet beter van”. Groeten, Marja. 

 

Koffie met een prettige nasmaak:  

Ik ben een koffieverkooppunt begonnen voor Woord en Daad! Dit betekent dat ik koffie 
verkoop waarvan de opbrengst volledig naar Woord en Daad gaat. Er is keuze uit 
koffiebonen (€7,25) of filtermaling (€6,25) per 500 gram. Bestellen kan via 
koffieverkooppuntprins@gmail.com  

Samen met Kaars Koffie heeft Woord en Daad koffie van hoge kwaliteit ontwikkeld. Met 
de aankoop van deze koffie ondersteunt u koffieboeren in onder andere Nicaragua.  Zij 
krijgen een betere prijs voor koffie, worden geholpen hun oogst te vergroten door het 
opdoen van kennis en het verbeteren van landbouwtechnieken. Er wordt gezorgd voor 
stabiele inkomsten door afspraken voor de langere termijn te maken. 

Woord en Daad is een wereldwijd werkende stichting met onderstaande kernwaarden: 
✓ Mede-verantwoordelijkheid – verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de 

schepping 
✓ Mede-schepsel – schepsel van God, gelijkwaardig én uniek 
✓ Mede-lijden – dichtbij en naast mensen die lijden 
✓ Rentmeesterschap – zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu 
✓ Wederzijdse afhankelijkheid – onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in 

samenwerking 

Voor meer informatie: www.woordendaad.nl 

Ik hoop op veel bestellingen, met vriendelijke groet,  

Corina Prins 

mailto:koffieverkooppuntprins@gmail.com
http://www.woordendaad.nl/


 

 

Gisteren, vandaag, morgen 

Maak je geen zorgen, 
voor de dag van morgen. 
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, 
doorleef de dag zoals die komt en weer gaat. 
Zorgen geven een ellendig gevoel, 
Zinloze gedachten zonder doel. 
Een belemmering in het functioneren, 
stilstand, achteruitgang gaat regeren. 
Hou je hart en hoofd gericht, 
Op Het Woord, Hij is het Licht. 
Kijk naar de vogels in de lucht, 
Ze krijgen zaad ze hebben vrucht, 
Kijk naar de bloeiende lelies in het veld, 
Opdat het je hart iets moois vertelt. 
Over de God van gisteren vandaag en morgen, 
Die Zijn Schepping omkleedt met Zijn liefde en Zijn zorgen. 
Hij die het zaad doet ontkiemen en groeien, 
Het mag tot Zijn eer en glorie bloeien. 
God spreekt door alle tijden heen. 
In Jezus worden aard en hemel één. 
Voor de morgen heeft Hij iets moois voorbereid. 
Herstelde hemel en aarde, leven met Hem in eeuwigheid. 
Tel dagelijks elke zegen, 
Die je hebt gekregen. 
Dank voor al het goede wat in het leven is gedaan. 
Dankbaar puttend in de kracht en wetenschap dat we naar morgen gaan. 
 
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. 
Hebreeën 13:8 HSV 
 
Dichter: Elly van Haaften 

 
 
 
 
Wilt u iets melden of hebt U een bijdrage voor de volgende Nieuwsbrief, dan kunt u 
deze inleveren bij: R. Pothof, per mail: rolf@rolfpothof.nl  
 
 
 
 
De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen 
de PKN kerk te Hengelo.  
Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.  
Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. 
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