
 

Preekwerkboekje 
Zondag 13 maart 2022 

3e lijdenszondag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: _______________________________ 
 

 



Goedemorgen! Fijn dat jij er bent.  
 
1. Zet een rondje om het juiste antwoord en maak de zinnen af. 
 
    Ik vind de Bijbel een mooi / moeilijk / spannend / leerzaam /  

    troostend / ______________________ boek, omdat ____________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

 

    De afgelopen week heb ik thuis wel / niet in mijn Bijbel gelezen. 

 

    Ik vind het wel / niet belangrijk om elke dag uit de Bijbel te lezen en      

    te bidden, want __________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

    _______________________________________________________ 

 

2. Wanneer lees jij thuis uit de Bijbel?  

 

 

 

 

 

 

 

3. Doe je dat samen met anderen of ook alleen?  

 
 
 
 
 



4. Welke dominee preekt er vandaag?  
 
 
 
 
5. Dit gaan we vandaag allemaal doen in de kerk.  
Vul jij het verder in?  

 
  Stil _________________________ 
 
 Votum en groet 
 
 Zingen: Psalm ______  vers ______ en _______ 
 
 De tien _________________________ 
 
 Zingen: Psalm ______  vers ______   
 
 Lezen: Mattheüs 26 : 36 - 46 
 
 Gebed 
 
 Zingen: Psalm ______  vers ______  en ______ 
 
 Preek 
 
 Zingen: Psalm ______ vers _______  
 
 ______________________________ 
 
 Zingen: Psalm ______ vers _______ en ______ 
 
 Zegen 
 

6. Als jij een taak had in deze dienst, wat zou je dan het liefste 
willen doen? Kleur het rondje voor het antwoord (meer rondjes 
kleuren mag natuurlijk ook!) 
 
        O orgel spelen 
        O een preek houden 
        O mensen welkom heten 
        O collecteren  
        O voorlezen uit de Bijbel 



In Gethsémané               
 
De Heere Jezus heeft met zijn discipelen het Paasfeest gevierd met 
een maaltijd. Daarna zijn ze de eetzaal uitgegaan, naar buiten. Het is al 
nacht geworden.  
 
Jezus gaat met de leerlingen naar een plek die ‘de hof van 
Gethsémané’ heette. Dat is een grote tuin, vlakbij Jeruzalem met veel 
oude olijfbomen. Daar ging de Heere Jezus wel vaker heen om te 
bidden, samen met zijn discipelen. Nu gaat de Heere Jezus er voor de 
laatste keer heen. Hij weet dat Hij in diezelfde nacht gevangen 
genomen zal worden en de volgende dag aan het kruis zou moeten 
gaan sterven.  
 
Als ze bij de ingang van de tuin aankomen zegt Jezus tegen zijn 
discipelen: “Ik ga daar verder bidden. Blijf hier wachten tot ik 
terugkom.” Drie discipelen mochten verder met Jezus de tuin in: 
Petrus, Jakobus en Johannes. Jezus voelde zich heel bang en 
verdrietig worden. Toen ze in het midden van de tuin waren zei Jezus 
tegen hen: “Ik houdt het niet meer uit van verdriet. Blijven jullie maar 
hier en blijf wakker, net als ik.”  
 
Jezus liep nog een klein stukje verder. Hij knielde op de grond en 
begon te bidden: “Mijn Vader, als het kan, laat deze drinkbeker dan aan 
Mij voorbij gaan! Maar 
doe alleen wat U wilt, 
niet wat Ik wil.” Met die 
drinkbeker bedoelde 
Jezus de straf die Hij 
moest gaan dragen voor 
de zonden van de 
mensen. Jezus ging 
terug naar de drie 
discipelen. Ze lagen te 
slapen. Hij zei tegen 
Petrus: “Kunnen jullie 
niet eens een uur  
wakker blijven voor Mij? 
Blijf toch wakker! Bid 
God om kracht.” 
 



Jezus ging voor de tweede keer bidden. Hij zei: “Mijn Vader, als het 
niet anders kan, dan zal ik het lijden dragen. Wat U wilt moet 
gebeuren.” Toen Hij bij de drie discipelen terugkwam, lagen ze alweer 
te slapen. Ze konden hun ogen niet openhouden. Jezus liet hen daar 
liggen. Hij ging nog een keer bidden. Toen hij daarna weer terugkwam 
bij Petrus, Jakobus en Johannes, zei hij: “Liggen jullie nu nog steeds 
rustig te slapen? Het moment is bijna gekomen dat Ik gevangen 
genomen zal worden door slechte mensen. Kom, we moeten gaan. De 
man die me gaat verraden is dichtbij.”  
 
 
 

7. Welke drie discipelen mochten met de Heere Jezus verder de 

hof van Gethsémané in? Kleur het rondje voor het goede 

antwoord. 

   O Andreas, Petrus en Judas Iskariot 

   O Jakobus, Andreas en Simon Zelotes 

   O Judas Iskariot, Thomas en Johannes 

   O Petrus, Jakobus en Johannes  

8. De Heere Jezus vroeg aan Zijn Vader of ‘de drinkbeker’ aan Hem 

mocht voorbij gaan. Wat bedoelde Jezus daarmee?  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Wie bedoeld de Heere Jezus met ‘de man die me gaat 

verraden’?  

 



10. Waar ging de Heere Jezus naartoe toen Hij wegging uit de hof 
van Gethsémané?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Waarom moest de Heere Jezus zoveel pijn gaan dragen en 
gaan sterven?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. De dominee zegt in de preek: ‘Er is een beker waaruit wij 
mogen drinken.’ Wat bedoelt hij daarmee?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Heere Jezus had 12 discipelen. 
Discipelen zijn volgelingen, leerlingen van 
een rabbi (een leraar of meester). Dat was 
in Israël niet uniek. Rabbi’s hadden een 
kring van leerlingen. Meestal koos een 
leerling een rabbi. Bij de Heere Jezus ging 
dat omgekeerd. Hij koos Zijn leerlingen uit.  



13. Hieronder staan de namen van de 12 discipelen van de Heere 
Jezus. Alleen staan de namen verkeerd om…. Weet jij welke 
namen er bedoeld worden?  
 
   1. Surtep    ______________________________ 

   2. Saerdna    ______________________________ 

   3. Subokaj    ______________________________ 

   4. Sennahoj    ______________________________ 

   5. Suppilif     ______________________________ 

   6. Süemolohtrab   ______________________________ 

   7. Samoht    ______________________________ 

   8. Süehttam    ______________________________ 

   9. Subokaj    ______________________________ 

   10. Setolez Nomis   ______________________________ 

   11. Süeddaht Saduj  ______________________________ 

   12. Toiraksi Saduj   ______________________________ 

14. Welke discipel kwam later in de plaats van de discipel die de 
Heere Jezus had verraden?  
 

 

 



15. Welke vragen heb jij nog over de preek?  

 

 

 

 

 

16. In de hof van Gethsémané stonden veel oude olijfbomen. 

Hieronder staat de helft van een olijfboom getekend. Teken jij de 

andere helft?  


