
1. De Heer nam in Geth-se - ma - né drie van Zijn

jong' - ren met Zich mee. Hij zei hun: "Waakt en bidt, en

wacht u voor ver - zoe - king de - ze nacht!"
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Melodie: Mein Seel, o Herr, muss loben dich
Zetting: David de Jong

 4. "Waakt en bidt"
Markus 14:32-42
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   2   Toen is Hij van hen weggegaan,
        een steenworp afstand daarvandaan.
        Terwijl Hij op Zijn knieën ging,
        sliepen Zijn lieve vrienden in.

   7   Ik heb een milde Heer - Godlof! -
        die mij gevoerd heeft in Zijn hof,
        waar Hij voor altijd bij mij blijft.
        'k Ben door de doop Hem ingelijfd.

   8   Die Heer beloofde mij Zijn trouw,
        opdat ik met Hem waken zou
        en zonder schrik verschijnen mag
        voor God, mijn Schepper, op Zijn dag.

   9   Mij lachte_als kind het leven toe
        en nooit werd ik het dromen moe.
        Mijn ouders hebben trouw gewaakt,
        nooit hun gebed voor mij gestaakt.

  10  Als jong're droomde_ik van genot,
        veel meer dan van de gunst van God.
        "Zoek eerst Gods stralend Koninkrijk,"
        zeiden mijn leraars, "en wees rijk!"

  11  Toen ik mij lui had uitgestrekt,
        heeft Christus' Geest mij opgewekt
        tot bidden, waken in de geest.
        Hij is zo goed voor mij geweest!

  12  Maar toch, hoe vaak deed ik U niet, 
        o Heiland, door mijn slaap verdriet!
        Vaak was ik van Uw dag een dief.
        Maar al die tijd had Gij mij lief!

  14  Bij 't ouder worden werd ik traag
        en ik vergat maar al te graag
        om mij te oef'nen in 't gebed.
        De duivel had zijn strik gezet.

  16  Als ik door zorgen U vergat, 
        waakte Gij over mij en bad
        dat mijn geloof standhouden zou,
        al dreef de duivel mij in 't nauw.

  17  Neem weg mijn schuld en was mij schoon!
        Behoed mij, help mij uit de droom!
        Weer Zelf de sluimer van mijn oog
        en richt mijn blik tot God omhoog.

  18  Waak Gij in mij - en laat mij nu
        voor altijd waakzaam zijn in U.
        Maak Gij mij krachtig in 't geloof,
        voor dwaze dromen blind en doof.

  19  Ik haat de wereld en haar schijn -
        als ik maar in Uw tuin mag zijn:
        sterk in Uw liefde, dag aan dag,
        met U, mijn Heiland, waken mag.
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