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 2. Christus' lijden in de hof
Markus 14:32-36
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kwetst, wordt Hem het angst-zweet uit - ge - perst.

   2   Hier is een krachtig medicijn
        voor allen die vreesachtig zijn,
        voor wie bezwijken in de strijd
        en bang zijn voor verlatenheid.
        Aanvaard de hulp die Hij u biedt:
        de Heiland, Hij verlaat u niet!

    4  Hier lijdt Gods Zoon in eenzaamheid.
        Hier voert Hij Zijn verborgen strijd.
        Zie hoe Zijn reine lichaam beeft,
        het bloedig angstzweet aan Hem kleeft.
        Mijn hart, vrees niet: uw Metgezel
        draagt hier voor u de angst der hel.

    5  Zijn beker was met gal gevuld
        om mijn weerbarstigheid, mijn schuld.
        Hij was om mijnentwil benauwd.
        Aan Hem heb ik mij toevertrouwd.
        Hem wil ik volgen waar Hij gaat:
        een Heer die voor Zijn slaaf instaat!

    6  Die door Zijn woord de hemel draagt, 
        die door Zijn kracht de aarde schraagt,
        Hij voor Wiens stem de duivel wijkt:
        zie, hoe Hij aan mijn schuld bezwijkt.
        Wat Hij voor mij hier heeft voldaan
        weegt meer dan aarde_en hemel saam.

    7  Wie peilt de angst die Hij doorstond?
        Hij werpt Zich smekend op de grond:
        "O Vader, als het moog'lijk zij,
        ga deze beker Mij voorbij!
        Maar Vader, die het al gebiedt,
        Uw wil geschiede - Mijn wil niet."

   8   Wanneer een vuurgloed mij beproeft,
        wanneer verdrukking mij bedroeft,
        help mij, mijn Vader, die mij leidt,
        mij opvoedt tot gehoorzaamheid.
        Ik steun op U, en voeg mij stil
        naar Uwe Vaderlijke wil.

    9  Gij waart, Heer Jezus, in de dood
        en in de angst mijn bondgenoot.
        Maak mij tot Uw getrouwe knecht,
        die aan zijn Meester blijft gehecht.
        Ik zal, bevrijd van dood en hel,
        U eren, mijn Immanuel!
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